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شوند. در ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میخصوصی سازي فرایندي است که در طی آن شرکت

زي ابزاري براي رهایی دولت از مشکالت ناشی از عدم کارایی و کشورهاي در حال توسعه سیاست خصوصی سا

زیان دهی شرکت هاي دولتی است. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاري باالي فرهنگ و ساختار سازمانی بر روند 

ي اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت هاي دولتی و نیمه دولتی ، مسئلهخصوصی سازي در سازمان

گري فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی است. پژوهش حاضر داراي ها با توجه به نقش میانجیرد شرکتبر عملک

 بررسیتوصیفی  -ماهیتی کاربردي بوده و در آن هفت فرضیه مطروحه از سوي نگارنده با روش روش پیمایشی

خراسان رضوي و از طریق هاي معدنی مجموعه شرکت 15هاي این پژوهش با نظرسنجی از میان داده . شده است

آوري گردیده است. روایی سازه از طریق تحلیل عاملیِ تأییدي مورد بررسی قرار گرفته است و پرسشنامه، جمع

ها با براي همه متغیرها پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماري داده 7/0ضریب آلفاي کرونباخ بزرگتر از 

صورت گرفت. تجزیه و  «SmartPLS» ت ساختاري و با استفاده از نرم افزاراستفاده از روش مدل سازي معادال

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و با  ساختار مالکیتبین دهد که فیماآوري شده نشان میهاي جمعتحلیل داده

طبع آن وجود دارد و ب داريرابطه مثبت معنی عملکرد شرکتبا فرهنگ سازمانی و همچنین بین  شرکتعملکرد 

ولی رابطه مثبت و معنی . این رابطه برقرار است بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بواسطه فرهنگ سازمان نیز

گري داري بین ساختار سازمانی و عملکرد شرکت و همچنین بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت به واسطه

 ساختار سازمانی تایید نشد.
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Abstract 

Privatization is a process in which companies and government facilities are 

entrusted to the private sector. For governments in developing countries, privacy 

policy is a strategy to emancipation problems of inefficiency and losses of state 

enterprises. Given the importance and impact of culture and organizational structure 

of the privatization process in government and semi-government organizations, the 

main question of this study is to evaluate the impact of ownership structure on 

corporate performance with regard to the mediation roles of organizational culture 

and structure. This study has a practical nature and the seven hypotheses raised by 

the author have been investigated using a descriptive survey. Data collecting 

procedure was done by distributing questionnaire to 51 mining companies of 

Khorasan Razavi (Iran). The construct validity was evaluated through confirmatory 

factor analysis and Cronbach's alpha coefficient over than 0.7 for all the variables 

indicated that reliability was confirmed. Structural Equation Model was used for 

statistical analysis and "Smart PLS" software was utilized for data analysis. Based 

on the analysis, it has been found that there are significantly positive correlations 

between ownership structure and corporate culture, organizational structure and 

corporate performance and also there is a significant positive relationship between 

organizational culture and corporate performance. Consequently the same positive 

correlation exists between ownership structure and corporate performance through 

organizational culture. However, a significant positive relationship between 

organizational structure and corporate performance and also between ownership 

structure and corporate performance through organizational structure was not 

approved. 
Keywords: Corporate Culture, Corporate Performance, Organizational Structure, 

Ownership Structure, Privatization  
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 مقدمه

هاي اقتصادي، سیاسی و حتی تواند یکی از بزرگترین و مهمترین برنامهخصوصی سازي بدون تردید می     

هاي زمانی مختلف درگیر در حال توسعه در برهه اجتماعی باشد که کشورهاي گوناگون اعم از توسعه یافته و

اي براي تغییر ساختار اقتصاد، نقش هاي دولتی نه تنها وسیلهاجراي آن بوده و هستند. خصوصی سازي شرکت

رود بیشتر واحدهاي خصوصی و افزایش رقابت است، بلکه زیر بناي ضروري براي توسعه اقتصادي نیز به شمار می

سازي و در کشورهاي توسعه یافته اکثراً پیشرفت اقتصادي از طریق خصوصی(. 2،2002نو گوستافسو 5)مکلین

سازي، به توسعه اقتصادي در این کشورها گردیده است. خصوصی واگذاري برخی امور به بخش خصوصی منجر

ود، شگري در امور اقتصادي میگذاري بجاي تصديسبب تأکید بیشتر دولت بر نظارت بجاي دخالت و سیاست

همچنین سبب ایجاد انگیزه و رقابت اقتصادي، جذب منابع مدیریتی و تکنولوژیک، گسترش مالکیت به شکل 

سازي در بسیاري از اصالحات اقتصادي از نوع خصوصی .(5837) ودیعی نوقابی و آسیابانی، شودسهامی وغیره می

شود. لزوم تغییر نقش دولت، دي محسوب میعنوان یک رویکرد راهبرویژه کشورهاي درحال توسعه به کشورها به

بر  هاي مبتنیيگذارسازي، سیاستپذیري اقتصاد و تعامل با قواعد جهانیخصوصی، رقابت توانمندسازي بخش

خصوصی سازي  .(5831بخشد) پارسامهر و تقی، آزاد سازي اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می

که دولت ها در بسیاري از کشورها براي انجام اصالحات در اقتصاد و نظام فرآیندي اجرایی، مالی و حقوقی است 

آورند. طبق ادبیات خصوصی سازي، هدف خصوصی سازي در سه حوزه مالی، اقتصادي اداري کشور به اجرا در می

ش ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازي دولت، توانمندسازي بخو اجتماعی سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاه

خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان و ... از طریق واگذاري مالکیت و 

ها نشان داده است بررسی .(5831هاي اقتصادي دولتی به بخش غیردولتی است )نجات و همکاران، مدیریت بنگاه

اند عملکرد مطلوبی را از خود نشان رند، نتوانستههایی که در اختیار داهاي دولتی با توجه به پتانسیلکه سازمان

ها نتایج و ها و حتی بعضا کمتر از آنهاي خصوصی با همان امکانات و پتانسیلدرحالی که سازمان دهند

. در حقیقت، خصوصی سازي حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت اندعملکردي به مراتب بهتر از خود نشان داده

به اینکه  گذارد و با توجهبازار و فرآیندي است طوالنی که تأثیرات خود را در بلند مدت بر جاي میبازار ، به نفع  -

ها می باشد، واگذاري فعالیتهدف اصلی خصوصی سازي افزایش کارایی و بهبود عملکرد مالی و بازدهی شرکت

هاي قابل نوان یکی از راه حلهاي اقتصادي به عگیري دولت از فعالیتهاي اقتصادي به بخش خصوصی و کناره

( . 5810تصور براي رفع مشکالت اقتصادي و افزایش رشد در ایران عنوان شده است.) اعزازي و همکاران،

ها تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد این سازمانتحقیقات نشان داده است که ایجاد تغییر در ساختار مالکیت، می

باشد. در واقع هاي دولتی میسی تاثیر خصوصی سازي بر عملکرد شرکتاز این رو هدف این پژوهش، برر ،بگذارد

و  ها، با توجه نقش واسط ساختار سازمانیتحقیق حاضر به دنبال ارزیابی اثر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت

 .باشدمی فرهنگ سازمانی

 
                                                           
1 Mclean 
2 Gustafson 



 

 مبانی نظری پژوهش

  :ساختار مالکیت

راهبري شرکتی است. راهبري شرکتی یکی از مولفه هاي اساسی و  هاي داخلیتار مالکیت یکی از مکانیسمساخ

باشد چرا که تضاد منافع می  "مساله نمایندگی"باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، مهم رشد می

شود . مالکیت پراکنده )غیرمتمرکز( به این بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه هاي نمایندگی می

هاي سهامداران براي کنترل کردن شود که توانایی و انگیزهها میموجب بروز مساله نمایندگی در شرکت خاطر

تی و شبه ها به سه  بخش خصوصی،  دولمالکیت شرکتمدیریت ضعیف خواهد شد چرا که سهم آنها اندك است. 

در مالکیت و کنترل اشخاص  که ستهان دسته از فعالیتشامآل بخش خصوصیشوند. تفکیک می دولتی در ایران

ها در اختیار هاي این فعالیتخصوصی اعم از حقیقی و حقوقی است یعنی همه حقوق مالکیتی مربوط به دارایی

دولتی را به عنوان واحدي اقتصادي  هاي( شرکت5171)5جونز، بخش دولتیدر این اشخاص خصوصی است.

اي از درآمدهایش از شود و قسمت عمدهلت کنترل میتعریف کرده است که در مالکیت دولت است یا توسط دو

تواندو نوع بخش شبه دولتی در ایران در بخش شبه دولتی نیز می شود.محل فروش کاال و خدمات محقق می

در ایران برخی اجزاي دولت اصلی را به صرف  شوند.نوع اول: دولتی هستند ولی دولتی شناخته نمی. معرفی کرد

اند یا در قانون ( قانون محاسبات عمومی آمده 1ولتی شناخته است و در فهرست موضوع ماده )اینکه قانون غیر د

 شوند.تاسیس آنها ذکر شده است، غیردولتی محسوب می

هایی در کشور وجود دارد که در مالکیت دارایی نوع دوم: از لحاظ مالکیت، خصوصی ولی در کنترل دولت هستند.

 است ولی در کنترل دولت است. اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی

  فرهنگ سازمانی:

فرهنگ سازمانی در حوزه مدیریت، بیش از دو دهه است که به عنوان متغیري مهم در رفتار و عملکرد سازمانی 

تحت تأثیر  . انسان موجودي اجتماعی است و رفتار وي(2002و همکاران، 2)استراسرمورد توجه قرار گرفته است 

    .کندته و نگرش وي به کار، همکاران و سرپرستان کیفیت عملکرد او را تعیین میجو گروهی قرار داش

گذارد و از این رو فرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضاي سازمان اثر می 

براي حل مسائل  درك درست از این ساختار براي اداره سازمان و کار مؤثر حائز اهمیت است. اعضاي سازمان،

مربوط به انطباق بیرونی و یکپارچگی درونی )بهترین روش براي هماهنگی و تقویت فرایندهاي درون یک 

سازمان( به عنوان بهترین شیوه جهت حل مسائل، فرهنگ مکتوب و حتی غیر مکتوب سازمان خود را به اعضاي 

 ،تغییر اعمال ،براي تغییر و تبدیل فرهنگ سازمانی دهند. از این رو با برخورداري از ظرفیت الزمجدید آموزش می

(. فرهنگ 5835زنگ شن،  و گردد )السنافکار و احساسات بخش عظیمی از اعضاي سازمان امکان پذیر می

سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیر مشخص سازمان است که براساس اهداف، فناوري، ساختار، سیاست 

                                                           
1 Jones 
2 Strasser 



 

توان مشاهده کرد یابد و آشکار ترین نمودش را در رفتار کارکنان میمان تجلی میها، عملکرد و محصوالت ساز

 (.5112، 5)امیري کرمانشاهی

  ساختار سازمانی:

-هاي سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ میساختار سازمانی، راه یا شیوه اي است که به وسیله آن فعالیت

هاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهاي آورند تا فعالیتیها، ساختارهایی را به وجود مشوند. سازمان

اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله 

کند همچنین ساختار سازمانی در برگیرنده طرح مراتب اداري وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می

شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان هایی است که به وسیله آنها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه میسیستم

ها به دو نوع ساختار مکانیک و در یک طبقه بندي کلی ساختار سازمان(  5810تضمین خواهد شد.)سامان،

ات و قابل پیش بینی و ساختار هاي با ثبشود. ساختار مکانیکی براي محیطساختار ارگانیک تقسیم بندي می

 (5113هاي متالطم و داراري تغییر قابل استفاده است. )رابینز،ارگانیک در محیط

-گردد و داراي ویژگیسازمانی نمایان می (چارت)ساختار سازمانی حاصل فرایند سازماندهی بوده و در نمودار     

استاندارد است. در واقع ساختار سازمانی عبارت  رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، سلسله مراتب، تخصص و داشتن هاي

-از سیستم روابطی است که به طور غیر رسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده است و حاکم بر فعالیت

به بیان دیگر اگر چنانچه سه  .(1394رابینز،)هاي افرادي است که براي کسب اهداف مشترك به هم وابسته اند 

یعنی پیچیدگی، رسمیت گرایی و تمرکز در هم ترکیب یا ادغام شوند، از مجموع آنها رکن ساختار سازمانی 

 (.8،2002و بروس 2)مونتاناساختار سازمانی بوجود می آید 

  عملکرد شرکت:

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ي کلی است که بر چگونگی 

( ارائه شده است: 2002انی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ) انجام عملیات سازم

-ها شامل دو جزء بسیار مهم می)) فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته((. عملکرد شرکت

  :باشند

در تولید خدمات یا محصوالت  ها از منابعي چگونگی استفاده شرکتکه توصیف کننده علل داخلی()کارایی :5

 .ي نیل به اهداف سازمانی استي درجهکه توصیف کننده دالیل خارجی()اثربخشی: 2است و 

در بحث عوامل داخلی، وجود سازماندهی صحیح درونی شرکت براي دستیابی به کارائی، الزم است ولی کافی 

براي تحقق کارائی ضروري است. عوامل  دهد که وجود عوامل انگیزشی بیرونی نیزنیست. تجربه نشان می

انگیزشی بیرونی تاثیراتی است که از بیرون بر شرکت اعمال شده و از حیطه کنترل مستقیم شرکت است 

 (. 4،5117)سبا
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عوامل درونی ناشی از سازمان درونی و حکمرانی شرکت بوده و شامل ساختارها و تشکیالت تنظیم کننده      

توانند مدیران را به کارفرما( و مدیران )کارگزار( که از طریق آن صاحبان شرکت میمناسبات میان صاحبان )

 تالش در جهت تحقق اهداف مورد نظرشان وادارند.

هاي بزرگ با سرمایه زیاد و سهامداران متعدد و نیز تخصصی شدن فضاي مالکیت به وجود آمدن شرکت     

مالکان شرکت همزمان مدیریت آن را نیز بر عهده داشتند،  ها کهها سبب شد شیوه قدیمی اداره شرکتشرکت

کارائی خود را از دست بدهند. بنابراین مالکان اختیار اداره شرکت را به مدیران متخصص تفویض کردند. در این 

توانند از طریق مدیران شرکت )کارگزاران(، شرایط مسئله عمده این است که مالکان ) یا کارفرمایان( چگونه می

ود خود را حداکثر سازند و نیز بدون سلب آزادي عمل الزم براي فعالیت مدیران، آنها را ملزم به پاسخگوئی س

کنند در نمایند. آنچه که مالکان )کارفرما( به دنبال آن هستند، به ندرت با آنچه که مدیران )کارگزار( تعقیب می

 (.5831شود )فاتحی زاده،یاد می 5"کارگزار -کارفرما  مسئله"گیرد که از این موضوع با عنوان یک راستا قرار می

 :سازیخصوصی

هاي تغییراتی کشورهاي درحال توسعه باشد و هنوز در راس برنامهي جهانی میسازي یک پدیدهخصوصی     

در یک مفهوم (. 2،2000رامامورتی(سازي در یک مفهوم گسترده و محدود، معنی پیدا کردباشد. خصوصیمی

ها یا بخصوص تولید محصوالت و عملکرد سرویسها از حالت عمومی به ، این لغت به هرنوع انتقال فعالیتگسترده

بخش خصوصی گفته می شود. خصوصی سازي شامل برون سپاري )خرید کاال از منابع خارج از کشور یا از منابع 

سازي امورمالی ، فرانشیز، خصوصی (contracting-out) قرارداد با بیرون، ) ناوابسته به اتحادیه هاى کارگرى

در یک (. 4،5131( ؛ )پیري8،5134)هلدباشدعمومی، آزادسازي و فروش اموال عمومی به بخش خصوصی می

هاي دولتی( به بخش خصوصی هاي دولتی )بنگاهسازي نشان دهنده فروش شرکتمفهموم محدود، خصوصی

بانک جهانی و صندوق بین الملل، درکل  غیر ملی  سازي از نظرتعریف کلی خصوصی. (2000رامامورتی،(است

کردن است، به ویژه منظور فروش اموال دولت به بخش خصوصی، از جمله فروش مستقیم از کل یا بخشی از 

 می باشد. share issue privatizations (SIPs) بنگاههاي دولتی به عوامل خصوصی

 پیشینه تحقیق

-یی را که در زمینه تحقیق حاضر صورت پذیرفته اند، به اختصار بیان میهادر این بخش تعدادي از پژوهش     

 ها عبارتند از:شوند. این پژوهش

رابطه گونه شناسی فرهنگی هریسون با پذیرش »با عنوان  5831در پژوهشی که توسط طیبی و همکاران در سال  .5

ه بین گونه هاي فرهنگی سازمانی انجام گرفته است، هدف مطالعه، بررسی رابط« سیستم اطالعات بیمارستانی

براساس مدل هریسون با پذیرش سیستم اطالعات بیمارستانی از سوي کاربران در بیمارستانهاي غیرآموزشی تابعه 

                                                           
1 Principal-agent Question 
2 Ramamurti 
3Heald 
4Pirie 



 

نفر از  400دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. داده هاي پژوهش از طریق توزیع حضوري پرسشنامه ها در میان 

ی که با استفاده از شیوه نمونه گیري طبقه بندي تصادفی با روش تخصیص کاربران سیستم اطالعات بیمارستان

متناسب انتخاب شدند در بیمارستانهاي موردمطالعه گردآوري گردید. از بررسی مدل این پژوهش نتیجه گیري 

 شد که مؤلفه ها و روابط ساختاري ارائه شده در مطالعه حاضر براي بیمارستانهاي مورد بررسی مناسب است و

( از سوي کاربران بیمارستان هاي مورد HISبکارگیري مدل مزبور می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و پذیرش )

 مطالعه کمک نماید. 

هاي بررسی مقایسه اي عملکرد شرکت "توسط محمد مهدي رفیعی، تحقیقی با عنوان  5874 اولین بار در سال .2

انجام گرفته   "ي در روند خصوصی سازي در جمهوري اسالمی واگذار شده به بخش خصوصی قبل و بعد از واگذار

ها بر مبناي دو شاخص بهره وري و ارزش افزوده هدف این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد تجاري شرکت .است

نتیجه این تحقیق نشان داد  . باشدو همچنین بر مبناي شاخص هاي مالی، در بازه زمانی سه سال قبل و بعد می

 .تجاري شرکتها بعد از خصوصی سازي بهتر از قبل شده است که عملکرد

بررسی تطبیقی عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران  "در تحقیقی که توسط عبداهلل رضایی با عنوان  .8

انجام شده است که منجر به تأیید فرضیه فرعی  5833در سال   "قبل و بعد از تغییر مالکیت )خصوصی سازي( 

شاخص هاي دیگري که وي به بررسی آنها   .و یکی مربوط به بهبود شاخص هاي مالی بوده، گردیداول تحقیق 

هاي کیفیت فرآیند کار هاي منابع فیزیکی، شاخصشاخص هاي نیروي انسانی، شاخص  :پرداخته است، عبارت از

 .هاي رضایتمندي مشتریان بوده استو شاخص

هاي هیئت مدیره بر بررسی تاثیر ویژگی "با عنوان  5812ن در سال پور و همکارادر تحقیقی که توسط خدامی  .4

شرکت پذیرفته شده  520هاي پژوهش از انجام گرفته است. داده "عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. در ایت پژوهش شش فرضیه براي بررسی این موضوع در دو 

دهد هیئت مدیره ها با رقابت بازار قوي و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان مینه از شرکتنمو

 در هیچ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداري بر عملکرد شرکت ندارد. 

 سازي، تغییرات و عملکرد سازمانی: شواهدي ازخصوصی "با عنوان  2050در سال  5در پژوهشی که توسط یوندي .1

با تغییرات و  (SOEs)هاي دولتی بررسی ارتباط بین خصوصی سازي شرکتانجام گرفته است، هدف،  "اندونزي

عملکردسازمانی می باشد. این مقاله فرآیند هایی که خصوصی سازي توسط آنها از طریق تغییرات داخلی در 

 31را بررسی می کند. پاسخ ها از گذارند ها تاثیر میسازمان ها در کشورهاي درحال توسعه بر عملکرد شرکت

هاي خصوصی  جمع آوري شده اند. تجزیه هاي خصوصی شده و شرکتها، شرکتSOEسازمان شامل  31مدیر 

و تحلیل مقطعی نشان می دهد که تفاوت معنی دار آماري اي در نوع مالکیت عناصر سازمانی که پیش بینی می 

ی دهد که خصوصی سازي ترازبندي هاي مهمی در اهداف شد تغییرکنند وجود داشته است. شواهد نشان م

 .سازمان، طراحی عناصر و منابع و بین سازمان و محیط رقابتی خود به ارمغان آورده است

                                                           
1 Yonnedi 



 

 هايهاي خصوصی شده در سودان طی سال، اثر خصوصی سازي را بر عملکرد مالی شرکت5قدر تحقیقی زارو  .1

شرکت  14 شرکت که از بین  51 نمونه این تحقیق شامل  .ر دادمورد بررسی و تحقیق قرا  2002 تا   5110

هاي موجود در اقتصاد به روش قضاوتی انتخاب گردید، و سعی شد تا همه بخش(  2002 تا سال) خصوصی شده

 را پوشش دهد.

انجام گرفت، بدنبال مطالعه و بررسی اثر بالقوه  2007ور و همکارانش در سال پدر پژوهش که توسط جمال  .7

هاي سیمان اردن بعنوان تالشی براي مشارکت در مباحثه خصوصی سازي بر روي عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

تواند بر عملکرد مالی و عملیاتی این هاي عمومی )دولتی( میپیرامون اینکه چگونه خصوصی سازي شرکت

تفاوت معنادار و مهمی میان آنها قبل و  معیارهاي عملکرد براي تعیین اینکه آیا  .ها تأثیر بگذارد، بر آمدندشرکت

هاي آمارهاي مربوط به عملکرد شرکت . بعد از دور هوا گذاري وجود داشته یا خیر، محاسبه و مقایسه شده است

یافته هاي این تحقیق نشان داد که با وجود   .هاي بازار و صنعت مقایسه شدندسیمان اردن بیشتر با شاخص

هاي سیمان اردن ندارد، ولی باعث بهبود بل توجهی بر عملکرد عملیاتی و سود شرکتسازي اثر قااینکه خصوصی

 ها شده است. ها و کاهش نیروي مازاد در این شرکتنقدینگی، کاهش بدهی، بهبود سرمایه گذاري

از ، اثر خصوصی سازي بر بهره وري چند عاملی را با استفاده 2004براوون و همکارانش در تحقیق خود در سال  .3

آنها برآورد کردند که خصوصی سازي ها باعث افزایش بهره وري   .پانل بلند مدت مورد بررسی قرار دادند –داده 

البته با   .درصد در اوکراین شده است 3 درصد در مجارستان و 22درصد در رومانی،  23 چند عاملی در حدود

 درصد بود . 4 کمی اختالف در همه خصوصیات، در روسیه این درصد در حدود 

 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق:

 مدل هايویژگی به توجه (. با5-2)شکل شماره  است شده یوندي برگرفته مدل مطالعه، از این مدل مفهومی در

گري فرهنگ سازمانی و ها با توجه به نقش میانجیتاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت،  آن مبناي بر یوندي و

ساختار  در کنار تاثیر که شده داده نشان آن از گیري بهره با و است گرفته قرار توجه وردم ساختار سازمانی

 و شده مشخص کامالً سازمان طرف از بایستی می آن به عنوان نقش میانجی ابعاد ،هامالکیت بر عملکرد شرکت

 .شود آشکار سازمان براي ملموس اي گونه به احتمالی مزایاي
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 :تحقیق فرضیات

با کمک بررسی ادبیات موضوع و نیزبا توجه به موضوع پژوهش حاضر و براي دستیابی به ارتباط موجود بین 

فرضیات زیر مطرح و  )ساختار مالکیت، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت،متغیرهاي تحقیق 

 :صحت آن ها مورد بررسی قرار می گیرد

H1هاي معدنی خراسان رضوي، اثري مثبت و معنادار گ سازمانی در مجموعه شرکت: ساختار مالکیت بر فرهن

 .دارد

H2هاي معدنی خراسان رضوي، اثري مثبت و معنادار : ساختار مالکیت بر ساختار سازمانی در مجموعه شرکت

 .دارد

H3و معنادار هاي معدنی خراسان رضوي ، اثري مثبت : ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت در مجموعه شرکت

 .دارد

H4هاي معدنی خراسان رضوي، اثري مثبت و معنادار : فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت در مجموعه شرکت

 .دارد

H5هاي معدنی خراسان رضوي، اثري مثبت و معنادار : ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت در مجموعه شرکت

 .دارد

H6هاي معدنی خراسان و عملکرد شرکت در مجموعه شرکتي بین ساختار مالکیت : فرهنگ سازمانی، رابطه

 .کندگري میرضوي را واسطه

H7هاي معدنی خراسان ي بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در مجموعه شرکت: ساختار سازمانی ، رابطه

 .کندگري میرضوي را واسطه

(2212،  يوندی): مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل 1شکل شماره   

 

 ساختار مالکیت

 دولتی 

 خصوصی 

 نیمه خصوصی سازی 
 

 فرهنگ سازمانی

 ساختار سازمانی

 عملکرد شرکت



 

  :تحقیق روش و نوع

 .باشد می پیمایشی، نوع از توصیفی انجام، روش لحاظ به و است کاربردي هدف، لحاظ به حاضر، تحقیق     

 و است بررسی مورد جامعه شرایط کردن توصیف ها آن هدف که است هایی روش مجموعه شامل حاضر تحقیق

 .باشد گیري تصمیم فرایند به دادن یاري یا موجود شرایط بیشتر شناخت براي صرفاً تواند می تحقیق این اجراي

 روابط برحسب هافرضیه آزمون به موجود وضع برتوصیف عالوه زیرا است، پیمایشی وعن از نیز حاضر تحقیق

  .میباشد استنباطی آمار ازروش متغیرها تأثیرگذاري تعیین دنبال به و پرداخته بینی پیش بر مبتنی

  مکانی: و زمانی قلمرو

ها، جمع آوري داده ها و ي پرسشنامهباشد که مشتمل بر توزیع و جمع آورماه می 1قلمرو زمانی این تحقیق      

 .باشدمی 5814هاي فروردین تا شهریور ماه سال تهیه و تدوین پایان نامه، مربوط به ماه

 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری:

گیري تصادفی ساده گیري تصادفی ساده استفاده شده است. در روش نمونهها از روش نمونهبراي انتخاب نمونه     

نفر انجام شد و با توجه به انحراف  20ي آماري به تعدادگیري از جامعهنمونهبراي تعیین حجم نمونه، ابتدا پیش

گیري تصادفی کوکران، حداقل حجم نمونه تقریباً گذاري در فرمول نمونهنمونه و با توجه به جايمعیار این پیش

نامه پرسش 11ها تعداد نامهزگشت تعدادي از پرسشبینی عدم باعدد مشخص شد. باتوجه به پیش 15به تعداد 

-نامه تکمیل و بازگردانده شد، و مابقی به علت عدم قبول توسط پاسخپرسش 15توزیع گردید که از این بین 

 دهنده، عدم برگشت، عدم تکمیل، کنار گذاشته شد و مورد استفاده قرار نگرفتند.

   فرمول کوکران و تعیین حجم نمونه تحقیق:

 

 

Nاندازه جامعه :              ،n اندازه نمونه :              ،eضریب خطا :         ،: δ  نمونهانحراف معیار پیش  

.025= Z α/2=1.96Z مقدار متغیر تصادفی نرمال استاندارد 

 

هاي حاصل از اده ادعا نمود که دادهگیري اطمینان نمود و به عبارت سبراي آنکه بتوان به نتایج اندازه     

گیري باید داراي دو خصوصیت باشد: روایی و پایایی. در این قسمت به گیري قابل اعتماد هستند، اندازهاندازه

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بکار گرفته شده در جمع آوري اطالعات خواهیم پرداخت. مفهوم روایی یا اعتبار 



 

سنجد. همچنین روایی یا اعتبار گیري تا چه حد خصیصة موردنظر را میدهد که ابزار اندازهبه این سؤال پاسخ می

(. 5810تواند یک متغیر را بر اساس تعریف خاصی سنجش کند )حیدري، ایست که یک وسیله میمعرف درجه

گیري ا است. یک فرایند اندازههآوري دادهگیري و جمعهاي فنی ابزار اندازهیکی از ویژگی 5قابلیت اعتماد یا پایایی

دست آید گیري، همیشه همان نتایج و مقادیر بهو ابزار مربوط به آن، زمانی پایاست که در صورت تکرار اندازه

-دست میگیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به(. قابلیت اعتماد یعنی ابزار اندازه5875)اتسلندر، 

شود و این کمیت بین صفر و یک تغییر پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می گیريدهد. براي اندازه

 کند. ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است.می

ه منظور مشهورترین ابزار براي آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه، یا همان پایایی، ضریب آلفاي کرونباخ است که ب

هاي مختلفی را می سنجند، به کار هایی که ویژگیگیري از جمله پرسشنامهمحاسبه سازگاري درونی ابزار اندازه

هاي انجام شد. با توجه به اینکه براي پژوهش SPSS21افزار رود. در تحقیق حاضر آزمون پایایی توسط نرممی

ست می توان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه تحقیق خوب قابل قبول ا 7/0علوم انسانی ضریب آلفاي باالتر از 

 باشد.می 7/0است چرا که تمامی ضرایب بدست آمده براي پرسشنامه تحقیق حاضر باالتر از 

 نتايج بررسی روايی:

در این تحقیق، براي بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده است. در انجام تحلیل عاملی،      

-هاي موجود براي تحلیل استفاده نمود. به عبارت دیگر، آیا تعداد دادهتوان از دادهتدا باید اطمینان یافت که میاب

شود. استفاده می KMOهاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

تا یک قرار دارد. اگر مقدار  گیري است. این شاخص در دامنه صفرشاخصی از کفایت نمونه KMOشاخص 

هاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت )معموالً شاخص نزدیک به یک باشد، داده

باشند. جهت حصول اطمینان از هاي مورد نظر چندان مناسب نمی( نتایج تحلیل عاملی براي داده1/0کمتر از 

باشد  ± 4/0اي کمتر از یق در صورتی که مقدار بار عاملی براي یک گویهمناسب و باال بودن روایی در این تحق

  شود.گویه مورد نظر از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته می
 

 نامههای پرسشنتايج مربوط به تحلیل عاملی تأيیدی گويه : 1جدول شماره 

دهواريانس تبیین ش KMO بار عاملی گويه ابعاد  

 

 

 

 

 

OCPR1 0.645  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCPR2 0.661 

OCPR3 0.770 

OCPR4 0.629 

OCPR5 0.783 

OCPR6 0.531 

OCPR7 0.761 

                                                           
1 Reliability 



 

 

 

 فرهنگ سازمانی

 

OCPR8 0.258  

 

 

0.762 

 

 

 

0.473 

OCPR9 0.752 

OCPO1 0.193 

OCPO2 0.702 

OCPO3 0.502 

OCPO4 0.736 

OCPO5 0.647 

OCO1 0.777 

OCO2 0.780 

OCO3 0.765 

OCO4 0.625 

OCO5 0.809 

OCO6 0.706 

OCM1 0.736 

OCM2 0.742 

OCM3 0.652 

OCM4 0.765 

OCPR1 0.771 

 

 

 

 سازمانی ساختار

OSC1 0.662  

 

 

0.884 

 

 

 

0.598 

OSC2 0.707 

OSC3 0.257 

OSF1 0.716 

OSF2 0.804 

OSF3 0.795 

OSCO1 0.874 

OSCO2 0.891 

OSCO3 0.875 

OSCO4 0.821 

OSCO5 0.777 

OSCO6 0.894 

 CP1 0.751 .7470 0.689 عملکرد شرکت

CP2 0.553 

CP3 -0.769 

CP4 0.876 

 



 

شاخص در سطح مطلوبی این ر ادهد، که مقدکفایت نمونه گیري نشان می به عنوان شاخص KMOنتایج آزمون 

باشد. پس از حصول اطمینان یافتن از می 1/0براي تماي متغیرها بیشتر از  KMOقرار دارند. مقدار معیار 

ها مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که در جدول باال مشخص است بار ملی گویهمناسب بودن حجم نمونه، بار عا

گویه  4است و بنابراین  1/0باالتر از  CP3و  OCPR8,OCPO1,OSC3مورد 4بغیر  عاملی تمامی گویه ها

  از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. فوق

 :نتايج بررسی پايايی

گیرد. در این قسمت بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ صورت میطور که عنوان شد، همان     

ارائه شده است. با توجه  ذیلآمده براي متغیرهاي تحقیق بعد از انجام روایی به شرح جدول  مقدار ضریب بدست

 ایی مناسب برخوردار است.توان گفت که ابزار از پایباشد میمی 7/0ها این مقدار باالي که براي تمام متغیربه این

 

 ضريب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق:  2جدول شماره 

اآلفای کرونباخ متغیره نام متغیر  

 0.954 فرهنگ سازمانی

 0.945 ساختار سازمانی

 0.898 عملکرد شرکت

 

 : تجزيه و تحلیلروش 

ها براي تجزیه و تحلیل داده 5(PLS)جزئی  یابی معادالت ساختاري و حداقل مربعاتدر این تحقیق از مدل     

(. 2050یا حداقل مربعات جزئی نیازي به حجم نمونه باال نیست. )کوك،  PLSکه در روش  استفاده شده است

( دالیل متعددي را براي اینکه چرا در بعضی مواقعی ال اس نسبت به لیزرل ترجیح 2004) 8و کاپالن 2هائنلین

براي انجام تحلیل نیاز دارد  PLSتوان به حجم نمونه کمی که ند که از آن جمله میاداده می شود، بیان کرده

 تحلیل ، نمودار 5شماره  شکل ترین دلیل استفاده از این نرم افزار در این مطالعه بوده است.اشاره کرد و این مهم

 .دهدمسیر مدل تحقیق را نشان می

                                                           
1 PLS (Partial Least Square) 
2 Haenlein  
3 Kaplan 



 

 
مدل معادالت ساختاری :2شمارهشکل   

 :تحقیقضیات بررسی فر

دراین بخش به بررسی فرضیات تحقیق و آزمون هر یک از آن ها پرداخته شده است. براي تأیید یا رد      

باشد،  ±11/5بزرگتر از  معناداري عدداستفاده شد. اگر مقدار  معناداري( بحرانی )عدد نسبتفرضیات تحقیق از 

 .ن صورت رد می گیردمورد تأیید در غیر ای 01/0فرضیه مربوطه در سطح خطاي 

 0.708متغینر  دو اینن  مسیر ضریب مقدار ،ساختار مالکیت بر فرهنگ سازمانی تاثیرگذاري در ارتباط با

، اینن   6.949معنناداري   عندد  همچنین و صفر به نزدیک معناداري سطح مقدار به توجه باکه  است آمده بدست

بندان   تائید این فرضنیه  .گیردمی قرار تایید مورد آماري منظر از، (P<0.05درصد ) 95 اطمینان سطح فرضیه در

سناختار   تاثیرگنذاري  در ارتبناط بنا   .ساختار مالکیت بر فرهنگ سازمانی اثري مثبت و معننادار دارد  معنا است که

 مقندار  بنه  توجنه  باکه  است آمده بدست  0.939متغیر  دو این مسیر ضریب مقدار ،سازمانی ساختارمالکیت بر 
 95 اطمیننان  سنطح  ، اینن فرضنیه در  18.962 معنناداري  عندد  همچننین  و صنفر  بنه  زدینک ن معناداري سطح

ساختار مالکیت بر  بدان معنا است که تائید این فرضیه .گیردمی قرار تایید مورد آماري منظر از، (P<0.05درصد)

 مقندار  ملکنرد شنرکت،  عساختار مالکیت بر  تاثیرگذاري در ارتباط با .ساختار سازمانی اثري مثبت و معنادار دارد
 و صنفر  بنه  نزدینک  معنناداري  سطح مقدار به توجه باکه  است آمده بدست  0.622متغیر  دو این مسیر ضریب

 تایید مورد آماري منظر از، (P<0.05درصد) 95 اطمینان سطح ، این فرضیه در3.843 معناداري عدد همچنین

     .اثري مثبنت و معننادار دارد   عملکرد شرکتر مالکیت بر ساختا بدان معنا است که تائید این فرضیه .گیردمی قرار



 

 بدسنت   0.206متغینر   دو اینن  مسیر ضریب مقدار عملکرد شرکت،فرهنگ سازمانی بر  تاثیرگذاري در ارتباط با
 ، این فرضیه در2.308 معناداري عدد همچنین و صفر به نزدیک معناداري سطح مقدار به توجه باکه  است آمده

بندان معننا اسنت     تائید این فرضیه .گیردمی قرار تایید مورد آماري منظر از، (P<0.05درصد) 95 ناطمینا سطح

عملکنرد   بنر  ساختار سازمانیتاثیر  در ارتباط با .اثري مثبت و معنادار دارد عملکرد شرکتفرهنگ سازمانی بر  که

 وساختار سازمانی  متغیر بین مسیر ضریب که دهند می نشان مدل ساختاري تحلیل به مربوط محاسبات ،شرکت

 بدست 1.686 معناداري عددو 0.099 سطح معناداري اینکه به توجه با است ، اما0.239  با عملکرد شرکت برابر

(، P<0.05درصند)  95 اطمینان سطح در و آماري منظر از شده، محاسبه رگرسیونی ضریب نتیجه در ،است آمده

  .گیرد نمی قرار تایید مورد آزمون مورد  فرضیه نیز آن تبع به که باشد، نمی معنادار

 

 : ضرايب مسیر 3جدول شماره 

هفرضی فرضیهمسیر    
ضريب 

 مسیر

 
p-value 

عدد 

 معناداری

خطای 

داستاندار  

 نتیجه

 آزمون

5 
 فرهنگ ساختار مالکیت

 سازمانی
0.708 

 
0.000 

 

 
 تأیید فرضیه 0.102 6.949

2 
ساختار  ساختار مالکیت

 سازمانی
0.939 

 
0.000 

 

 
 تأیید فرضیه 0.050 18.962

8 
عملکرد  ساختار مالکیت

 شرکت
0.622 

 
0.000 

 

 
 تأیید فرضیه 0.162 3.843

4 
عملکرد  سازمانی فرهنگ

 شرکت
0.206 

 
0.026 

 
2.308 

 تأیید فرضیه 0.089

1 
عملکرد  سازمانیساختار 

 شرکت
0.239 

 
0.099 

 
1.686 0.142 

عدم تأیید 

 فرضیه

 

 ضریب مقدار ،فرهنگ سازمانیبا توجه به نقش واسط  عملکرد شرکتساختار مالکیت بر  تاثیرگذاري ط بادر ارتبا

 ، این فرضیه در 000/0صفر معناداري سطح مقدار به توجه باکه  است آمده بدست  0.146متغیرها  این مسیر

بدان معنا است  ئید این فرضیهتا .گیردمی قرار تایید مورد آماري منظر از، (P<0.05درصد) 95 اطمینان سطح

در  .اثري مثبت و معنادار دارد ،فرهنگ سازمانیبا توجه به نقش واسط  عملکرد شرکتساختار مالکیت بر  که

 ضریب مقدار ،سازمانی با توجه به نقش واسط ساختار عملکرد شرکتساختار مالکیت بر  تاثیرگذاري ارتباط با



 

 ضریب،  000/0صفر معناداري سطح مقدار به توجه باکه  ستا آمده بدست  0.224متغیرها  این مسیر

 تبع به که باشد، نمی (، معنادارP<0.05درصد) 95 اطمینان سطح در و آماري منظر از شده، محاسبه رگرسیونی

 .گیرد نمی قرار تایید مورد آزمون مورد  فرضیه نیز آن

سازمانی در رابطه بین ساختار و فرهنگ  نیگری متغیر ساختار سازمانتايج تحلیل میانجی:  4جدول شماره 

 مالکیت و عملکرد شرکت

فرضیهمسیر  فرضیه مسیرضريب    p-

value 
آزمون نتیجه  

 فرهنگ سازمانی ساختار مالکیت 6

 عملکرد شرکت

 

0.146 
 

000/0  
 

 تأیید فرضیه

 سازمانی ساختار ساختار مالکیت 7

 عملکرد شرکت

 

0.224 
 

000/0  
 

 عدم تأیید فرضیه

 

 :نتیجه گیری

و  فرهنگ سازمانیبر عملکرد شرکت با توجه به نقش واسط  ساختار مالکیتهدف از این تحقیق، تعیین تأثیر      

 پرسشنامه اول بخش در هاآزمودنی باشد.می هاي معدنی خراسان رضويدر مجموعه شرکت سازمانی ساختار
 ابقه تاسیس سازمان و نوع مالکیت سازمان،س تحصیالت، سن، سطح جنسیت، شناختیجمعیت سواالت توسط
 مرد دهندگان پاسخ %73.48که  دهد می نشان آن به مربوط هايیافته بررسی که گرفتند قرار سوال مورد

 اند. نفر( بوده 55زن )معادل با %25.11و  نفر( 40 با )معادل

مبحث نوع  در .اند بوده مرد تحقیق در کننده شرکت ارشد مدیران عمده رفت، می انتظار که همانطور     

باشد پرسشنامه می 82هاي خصوصی با ، بیشترین فراوانی مربوط به شرکتبینی شدمالکیت همانگونه که پیش

هاي دولتی با ( و نهایتا شرکت %55.71)معادل با  1هاي نیمه دولتی با فراوانی (، شرکت %12.74)معادل با 

 فوق تحصیالت سطح را فراوانی بیشترین سطح تحصیالت مبحث در شد.با(می %21.41)معادل با  58فراوانی 
 دهنده نشان چیزي چنین است. و داده اختصاص خود به (%48.58با  )معادل نفر 22 تعداد با لیسانس و دیپلم

 85.87با  نفر)معادل 51 نیز تحصیالتی سطوح دیگر در .باشدمی مدیران دانشگاهی این تحصیالت سطح حداقل

( داراي %1.3 با )معادل نفر 1 فراوانی کمترین در و (% 51.13دکتري ) نفر 3مدرك فوق لیسانس،  اي( دار%

 دهدمی نیز نشان دهندگان پاسخ سن به مربوط هايبررسی نهایت، در اما و .اندبوده آن از کمتر یا و دیپلم مدرك

-( هستند که قابل پیش % 87.21) معادل با نفر  51 فراوانی با سال 10 تا 40 سنی بازه داراي مدیران بیشتر که

 80تا  20( ، بازه سنی  %21.41نفر) معادل با 58سال با فراوانی  40تا  80بینی بوده است و به ترتیب بازه سنی 



 

( و در  %58.72نفر ) معادل با  7سال با فراوانی  10تا 10( ، بازه سنی  %58.72نفر ) معادل با  7سال با فراوانی 

 باشد.( می%1.3فراوانی) معادل با  1سال با  10ترین فراوانی مربوط به بازه سنی بیش از نهایت کم

ساختار مالکیت بر ، مشخص گردید که ساختار مالکیت بر فرهنگ سازمانیي اول در بررسی تاثیر فرضیهدر      

د و فرضیه ي اول تأیید هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت و معناداري داردر مجموعه شرکت فرهنگ سازمانی

( و 2005کونها و کوپر )( ، 2050یوندي ) گردد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی مانندمی

با توجه به نقش اساسی مدیریت در ساختار مالکیت سازمان و همچنین  مطابقت دارد. (5111)2و بیدرمن 5وولدو

ها از باال به پایین در سازمان نتیجه از این منظر که بیشتر دیدگاهگیري فرهنگ سازمانی، در سهم آن در شکل

گردد، بنابراین همچنان که ارتباط نزدیکی نوع ساختار و دیدگاه مدیریت وجود دارد، لذا فرهنگ جاري می

که سازمانی هر نوع سازمانی نیز بر این مبنا شکل خواهد گرفت و افراد بر این اساس عمل خواهد نمود؛ بطوری

توان چنین برداشت نمود که فرهنگ سازمانی مشاهده شده در هر سازمان تا حد زیادي به دیدگاه حتی می

 گردد. مدیریت در سازمان بازمی

ساختار مالکیت بر ، مشخص گردید که سازمانی ساختارساختار مالکیت بر در بررسی تاثیر ي دوم در فرضیه     

هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه ي دوم نیز در مجموعه شرکت سازمانی ساختار

( 5838( و اسدبیگی)2050یوندي ) گردد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی مانندتأیید می

، عوامل هاها، اهداف، رویکرداز آنجا که ساختار سازمانی در یک مجموعه منشا شده از سیاست مطابقت دارد.

محیطی، سبک و دیدگاه مدیریت است، لذا چنین اثري نیز واضح و مشخص است. در این مطالعه نیز مشاهده 

هایی بودند که هایی که داراي ساختار دولتی بودند، داراي ساختاري متمایز نسبت به شرکتگردید که شرکت

ها، اهداف، ا در ناشی شده از تفاوت در سیاستشدند. شاید بتوان وجود چنین تمایزي ربصورت خصوصی اداره می

 هاي خصوصی و دولتی تلقی نمود.هاي سازمان و به نوعی الزامات تعریف شده براي سازمانبرنامه

ساختار مالکیت بر ، مشخص گردید که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتدر بررسی تاثیر  ي سومدر فرضیه     

هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه ي سوم نیز در مجموعه شرکت عملکرد شرکت

( و برادرز و 2050یوندي ) گردد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی مانندتأیید می

توان عواملی از قبیل تأثیر اهداف سیاسی، عدم تقارن اطالعاتی، مدیریت می ( مطابقت دارد.2007همکاران)

هاي متفاوت و نظارت و کنترل کمتر را عامل عملکرد نامطلوب ساختارهاي دولتی و از طرف عیف، وجود انگیزهض

تر پذیري بیشتر، انگیزه باالتر مدیران، وجود رقابت بیشتر و از همه مهمدیگر عملکرد بهتر کارمندان، مسؤلیت

 بهتر ساختارهاي خصوصی بر شمرد. داران بر تصمیمات مدیریتی را عوامل عملکردکنترل بیشتر سهام

ها هاي خصوصی، این نوع سازمانتغییرات محیطی و نیازهاي بازار و به تبع آن عدم وجود انحصار براي شرکت     

را برآن داشته است تا بیش از گذشته نسبت به عملکرد خود حساسیت بیشتري نشان دهند و همین امر خود 

ی را در طول حیات سازمان ضروري نموده است. این مهم نیز در عرصه عمل لزوم بازنگري در ساختار سازمان

اند، اما با کردههاي معدنی در گذشته تحت پوشش دولت فعالیت میمشاهده گردید که با توجه به اینکه شرکت
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یتی نیز تغییرات بوجود آمده در ساختار دولت و تغییر ساختار مالکیتی آنان از دولتی به خصوصی، چنین واقع

ها شکل گیرد و بیش از گذشته نموده پیدا کرده است که ساختارهاي متناسب با مدیریت خصوصی در این شرکت

به تبع آن نیز حساسیت بیشتري نسبت به عملکرد آن ایجاد گردد، که همین خود منجر به بهبود عملکرد سازمان 

 شده است. 

فرهنگ سازمانی ، مشخص گردید که ازمانی بر عملکرد شرکتفرهنگ س در بررسی تاثیري چهارم در فرضیه     

هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه ي چهارم در مجموعه شرکت بر عملکرد شرکت

کونها و کوپر ( ، 2050یوندي ) گردد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی مانندنیز تأیید می

همانگونه تغییرات ساختار سازمان منجر به عملکرد بهتر   مطابقت دارد. (2000)2و فلزر 5مبورگ( و ها2005)

باشد، که این یابی به عملکرد باالتر میاست، اما در همین راستا، فرهنگ سازمانی نیز جزء مکمل دست گردیده

هایی حکایت از آن داشت که شرکتهاي مشاهده شده نیز گیرد. نمونهخود از سبک مدیریت سازمان نشات می

هاي خود برخوردار بودند، داراي عملکرد باالتري نیز بودند. که از فرهنگ سازمانی بهتري در جهت توسعه فعالیت

اي حکایت از آن دارد که هر اندازه فرهنگ سازمانی به اهداف رقابتی در راستاي توسعه سازمان و چنین نتیجه

 تر باشد، در نتیجه عملکرد سازمانی نیز افزایش خواهد یافت.تر نزدیکدستیابی به سودآوري بیش

ساختار سازمانی بر ، مشخص گردید که ساختار سازمانی بر عملکرد شرکتدر بررسی تاثیر  ي پنجمدر فرضیه     

 هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت و معناداري ندارد و فرضیه ي پنجمدر مجموعه شرکت عملکرد شرکت

کونها و ( ، 2050یوندي ) گیرد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی مانندمورد تأیید قرار نمی

با توجه به نتایج به دست آمده، برخالف سایر نظرات مدیریتی و همچنین تحقیقات  مطابقت دارد. (2005کوپر )

بعد رسمیت،  8به این موضوع که ساختار سازمانی در قبلی معتبر، این اثر مثبت و معنی دار نبوده است. با توجه 

پیچیدگی و تمرکز تعریف شده است، این گونه به نظر می رسد که مدیران شرکت هاي با عملکرد مثبت، با توجه 

به عالقه خود در قبال سازمان نظر داده اند و حقیقت وجودي سازمان را نادیده گرفته اند. در ظاهر به نظر مدیران 

سمیت، پیچیدگی و تمرکز کلماتی مثبت و مفید براي سازمان است ولی همان طور که در تئوري هاي کلمات ر

بعد مذکور باعث می شود سازمان چاالکی، طراوت و سرعت عمل الزم براي  8مدیریت بیان می شود باال بودن 

وان کرد که هنوز در صنعت تصمیم گیري ها و عملکرد مطلوب را نداشته باشد از طرف دیگر می توان این گونه عن

و بازار ایران و علی الخصوص جامعه ي آماري این تحقیق، فضا و محیط رقابتی براي سازمان ها دغدغه نیست چرا 

که در محیط رقابتی، مدیران می بایست از ساختاري استفاده کنند که بتواند در واکنش با رقبا در سریع ترین 

همین عامل باعث می شود که مدیران ساختارهایی را انتخاب و پی ریزي  زمان عملکرد صحیح از خود بروز دهد؛

نمایند که بتواند ایمن تر عمل کند و این ساختارها عموما از تمرکز، پیچیدگی و رسمیت باالتري برخوردار 

شکل از سه اي دست یافت که با توجه به اینکه ساختار سازمانی متتوان به چنین نتیجههستند. عالوه بر این می

هاي باشد، و همچنان تعداد زیادي از مدیران متخصص و فعال در شرکتبعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی می

اند تاکنون به طراحی مناسب در سه بعد معدنی تحت تاثیر ساختارهاي دولتی گذشته هستند، در نتیجه نتوانسته
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ها را در ارتباط با ساختارشان تحت تاثیر قرار وع شرکتساختار سازمانی شوند در نتیجه همین خود عملکرد این ن

ها مدیریت و فعالیت شاغلین در این شرکت داده است. لذا الزم است با توجه به این واقعیت، نسبت به بهبود سبک

 اقدامات مناسب را صورت داد.

، فرهنگ سازمانی وجه به نقش واسطبا ت عملکرد شرکتبر ساختار مالکیت  در بررسی تاثیري ششم در فرضیه     

هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت و در مجموعه شرکت عملکرد شرکتبر ساختار مالکیت مشخص گردید که 

 گردد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی مانندمعناداري دارد و فرضیه ي ششم نیز تأیید می

   مطابقت دارد. (2005کونها و کوپر )( ، 2050یوندي )
 ساختار سازمانی با توجه به نقش واسط ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتدر بررسی تاثیر ي هفتم در فرضیه     

هاي معدنی خراسان رضوي، اثر مثبت در مجموعه شرکت ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت، مشخص گردید که 

گیرد. نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج محققانی نمی و معناداري ندارد و فرضیه ي هفتم مورد تأیید قرار

   مطابقت دارد. (2000)2و فلزر 5( و هامبورگ2005کونها و کوپر )( ، 2050یوندي ) مانند
 : اداتی را در این ارتباط مطرح کردباتوجه مباحث مطرح شده می توان پیشنه

 هاي خود به بخش خصوصی توجه و اهتمام ورزد.هدولت به ادامه سیاست هاي خود مبنی بر واگذاري بنگا 

 شود جهت افزایش به کارآیی و هاي مورد مطالعه برگزار شد، پیشنهاد میبا توجه به جلساتی که با مدیران شرکت

تر برخوردار بوده و در سیستم لمس بیشتر پیامدهاي مثبت خصوصی سازي، از مدیرانی که از تحصیالت پائین

ها با مدیریت دولتی فعالیت هایی که سالاند، استفاده نشود و علی الخصوص سازمانردهدولتی تجربه کسب ک

اند نسبت به این تغییر مقاومت نشان می دهند ، لذا نیاز به مدیران دارند که بتوانند این تغییر بزرگ را کرده

 مدیرت کنند و به سرانجام برسانند .

 اختار مالکیت خود هستند حساسیت بیشتري داشته باشند و مراحل هایی که در حال تغییر سمدیران براي شرکت

دقیق و علمی فرایند تغییر را در سازمان مربوطه اعمال نمایند. باید مدنظر داشت صرف تغییر نام مالکیت شرکت 

 شود.از دولتی به خصوصی و یا بلعکس موجب بهبود عملکرد نمی
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