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چکیده
یکی از شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر،نیروی انسانی متعهد و وفادارآن میباشد،این نوع از کارکنان
یکی از عوامل مهم دستیابی سازمان به اهداف خود هستند .معموال کارمندان دارای تعهد و وفادار سازمانی باال نسبت به
کارکنانی که تعهد و وفادری کمتری دارند،از عملکرد بهتری برخودار هستند.هر سازمان نیاز به اعضایی دارد که وابستگی اش با
سازمان بیشتر از قرارداد مبادله ای رسمی باشد .به عبارت دیگر،سازمان ها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از
وظایف مقرر عمل کنند و این امر به ویژه در مشاغل حساس از اهمیت به سزایی برخوردار است .بزرگترین چالش برای مدیران
پرسنلی یکپارچه نمودن نیازهای سازمان با نیازهای فردی اعضای آن میباشد.که این امر منجر به ایجاد تعهد و وفاداری
کارکنان نسبت به سازمان می گرددو در نتیجه حس تعلق را در کارکنان آن مجموعه تقویت می نماید.در تحقیق حاضر به
بررسی تاثیر عوامل موثر بر تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران پرداخته شد.تحقیق فوق
از نظر هدف،کاربردی واز منظر روش،توصیفی میباشد.تعداد نمونه 170،نفر از پرسنل شرکت مخابرات در شهر تهران که به
صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف ،رگرسیون به بررسی
تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که تمامی فرضیه ها به اثبات رسید و در پایان پیشنهاداتی ارائه
شد.
واژههای کلیدی :تعلق سازمانی ،خصوصی سازی ،شرکت مخابرات ایران
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مقدمه:
واژه تعهد و وفااداری از خاانواده کلماات عهاد و پیماان باوده کاه تعهاد و وفااداری ساازمانی باه معنای پایبنادی باه اصاول
وقوانین مجموعاه و انجاام وظاایف محولاه وشار کااری اسات کاه در زماان اساتخدام بااتوافق طارفین تعریاف شاده باشاد،
همچناین تعلاق ساازمانی،از جایگااه عالیاق فارد و تمایال او باه انجاام وظاایف و مانادگاری در ساازمان اسات ،جااری باودن
این انارژی در مجموعاه عاالوه بار انارژی مضااعفی کاه در افاراد مای دماد،برای خودشاخص ،مجموعاه شاللی و در حقیقات
باارای کاال سااازمان و حتاای جامعااه مفیااد و سااازنده خواهااد بااود .در سااالهای اخیاار ،بااه دالیاال مختلااف کارکنااان بعااد از
گذشت مدت زمانی معینای از اشاتلال در یاک ساازمان،به فکار جابجاایی در کاارو نقال و انتقاال مای افتناد و ایان موضاوع
بااه عنااوان یااک مسااهله مهاام باارای کارکنااان و سااازمان قاباال تاماال و بررساای میباشااد.یکی از شاااخص هااای برتااری یااک
ساازمان نسابت باه ساازمانهای دیگر،نیاروی انساانی متعهاد و وفاادارآن میباشاد،این ناوع از کارکناان یکای از عوامال مهام
دساتیابی ساازمان باه اهاداف خاود هساتند .معماوال کارمنادان دارای تعهاد و وفاادار ساازمانی بااال نسابت باه کارکناانی کاه
تعهد و وفاادری کمتاری دارناد،از عملکارد بهتاری برخاودار هساتند.هر ساازمان نیااز باه اعضاایی دارد کاه وابساتگی اش باا
سازمان بیشتر از قرارداد مبادله ای رسامی باشاد.باه عباارت دیگر،ساازمان هاا باه افارادی نیااز دارناد کاه باه نفاع ساازمان
فراتر از وظایف مقرر عمل کنناد و ایان امار باه ویاژه در مشااغل حسااس از اهمیات باه سازایی برخاوردار اسات .بزرگتارین
چااالش باارای ماادیران پرساانلی یکپارچااه نمااودن نیازهااای سااازمان بااا نیازهااای فااردی اعضااای آن میباشااد.کااه ایاان اماار
منجاار بااه ایجاااد تعهااد و وفاااداری کارکنااان نساابت بااه سااازمان ماای گاارددو در نتیجااه حااس تعلااق را در کارکنااان آن
مجموعااه تقویاات ماای نماید(فرهمنااد وهمکاااران.)12:1396،باار اساااس دیاادگاه پژوهشااگران وجااود تعلااق سااازمانی عاااملی
اسات کااه نتاایج میلااوبی باارای ساازمان رغاام ماای زناد و ماای توانااد باعال موفقیاات و توسااعه عملکارد سااازمان شاود(فانی
وهمکاران.)1390،
از طرفی،از مهمترین برنامههای کاالن دهاه هاای اخیار در کشاور ،رویکارد دولات باه کوچاک ساازی بدناه و توساعه فرایناد
خصوصاای سااازی و واگااذاری شاارکتهااای دولتاای بااه اشااخاو حقیقاای و حقااوقی بااوده اساات.این رهیافاات از آن جااا ب اه
صورت متمرکز دنباال شاده اسات کاه بررسای نتاایج عمالکارد شارکتهاای دولتای در دهاههاای متماادی نشاان از افاول
بازدهی ،رکود نوآوری ،کااهش تاوان رقابات داخلای و باین المللای و ساایر شااخصهاای ساازمانی را داشاته اسات(.هدایتی،
)12 ،1390
باا توجاه باه نقااش ناوع مالکیات ساازمانهااا در باازدهی ساازمان بااه دلیال سایا اختیاارات ماادیران و دسترسای آناان بااه
منابع و تدوین طر ها و چشام اناداز هاای کوتااه مادت و بلناد منادت بار مبناای شارایه کناونی ،باه مالکیات هاای بخاش
خصوصی توجه بیشاتری صاورت پذیرفتاه اسات.این مهام سابد گردیاده اسات تاا ماا شااهد تمرکاز بار روی ساازمانهاای
بزرگ دولتی به منظور ورود به چرخه خصوصی سازی نظیر شرکتهای بیمه ای باشیم(.آلبر) 45: 20091،
در یااک دیاادگاه کلاای ،خصوصیسااازی صاانعت مخااابرات در جهاات نیاال بااه وضااعیت تعااادلی در فعالیتهااای شاارکت
مخااابرات در بخااش دولتاای بااا ساااز و کااار بااازار اساات.میتوان ادعااا نمااود کااه سااهم گسااتردهای از فعالیتهااای شاارکت
مخابرات در ایران در اختیار شرکت با سااختار دولتای میباشاد.در حالات دولتای ،عاالوه بار معیاار ساود کاه ماورد توجاه
بخااش خصوصاای اساات بااه منااافع اجتماااعی فعالیتهااای اقتصااادی نیااز توجااه میشااود.با ایاان توصاایف اگاار شاارکت
مخااابرات بااا ساااختار فعلاای بخواهنااد بااه شااکل خصوصاای درآینااد بااالیبع ماادیریت ساارمایه گااذاریهای ایاان شاارکت
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کااامالم متفاااوت از حالاات دولتاای خواهنااد بااود وامکااان دارد تعلااق پرساانل بااه بااازه قباال و بعااد از آن تلییاار خواهااد
کرد،بیوریکه باعل تلییر در نرخ بهره وری پرسنل شود.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از:
عوامل موثر بر تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران کدامند؟
در کشااورهایی کااه حجاام عظیماای از تصاامیمهااا در خصااوو مسااائل تجاااری تولیاادی و ساارمایه گااذاری و از ایاان قبیاال
توساه دولاتهااا اتخاا مای شاود و در واقاع دولاات خاود عهااده دار فعالیاتهاای اقتصااادی اسات ،نیااروی فکار عظیماای از
تصامیم گیرناادگان اقتصااادی سیاساای کشااور مای گیاارد کااه مای توانساات صاارف مااوارد ضااروری تاار شااود .از طاارف دیگاار
کنتاارل فعالیتهااای اقتصااادی بجااای دخالاات مسااتقیم دولاات ،مسااهولیت تصاامیم گیرناادگان سیاساای -اقتصااادی کشااور را
در قبال ناکارایی شرکتها و باه طاور عملکارد آنهاا کااهش مای دهاد .ماوافقین خصوصای ساازی معتقدناد کاه حرکات باه
سوی بازار همراه با افزایش کاارایی اسات .زیارا بار اسااس مکاانیزم باازار مادیران بخاش خصوصای مجبورناد نسابت باه هار
گونه سارمایه گاذاری ،مساائل تا مین اعتباار ،بازگشات سارمایه و رضاایت -مصارف کننادگان را در نظار بگیرناد .همچناین
اگر بپاذیریم کاه تولیاد کننادگان در بخاش خصوصای انگیازه بااالتری در ابتکاار و ناوع آوری دارناد تاا باه دنباال روشاهای
جدیدتر تولید و هزینه پایین تر بروند ،این امر مسلمام بر کارائی عملکرد آنها خواهد افزود.
از طرفای تعلاق ساازمانی را میتاوان باه پیوناد و وابساتگی افااراد باه ساازمان تعریاف نماود کاه در آن احسااس درگیاار
بودن شللی،وفاداری و بااور باه ارزش هاای ساازمانی جاای دارد .در ساازمان هاای باا فرهنا توانمناد،کارکنان نسابت
به ارزش ها و اهاداف ساازمان احسااس تعلاق مای کنناد.در ایان ساازمان هاا کارکناان،از هادف هاای ساازمانی آشانایی
بیشاتری دارناد،ارزش هاای فرهنگای ساازمان را قباول دارناد و نسابت باه آن هاا احسااس مساهولیت و تعهاد مای
کنناد.در چناین وضاعیتی رضاایت کارکناان باا وجاود مادیریت قاوی باه بهباود روحیاه و انگیازش و عالقاه
کارکنان منجر شده،درعملکرد سازمانی و اثربخشی آن ت ثیر می گذارد(احمدی و همکاران.)1387 ،
از نگراناای هااای پرساانل در دوره پااس از خصوصاای سااازی،عدم ثبااات ماادیریت در تصاامیم گیااری و امنیاات شااللی
میدانااد،از طرفاای بااا وجااود اپراتورهااای رقیااد امکااان جابجااایی پرساانل در دوره خصوصاای سااازی نیااز ماای توانااد بیشااتر
شود.
اهداف تحقیق
اهداف تحقیق شامل هدف اصلی و فرعی میباشد که در زیر اشاره می شود:
-1هدف اصلی تحقیق
تاثیر عوامل موثر بر تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات
-2اهداف فرعی تحقیق
-1تاثیر بعد شناختی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات
-2تاثیر بعد عاطفی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات
-3تاثیر بعد فیزیکی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات
ادبیات و پیشینه تحقیق:
-1تعلق سازمانی
تعلق سازمانی به عنوان یکی از مولفه های مرتبه با نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است که می توان حداقل به وسیله
سه عامل مشخص نمود:
-1اعتقاد راسخ به ارزش های و اهداف سازمان.
-2تمایل به تالش بیشتر در راه تحق اهداف سازمان.
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-3تمایل فرد به باقی ماندن و عضویت در سازمان(فرهمند وهمکاران)15:1396،
احساااس تعلااق فرآیناادی اساات کااه بااه موجااد آن ،افااراد خااود را بااا شااخص دیگااری یااا گروهاای از افااراد همسااان و
هماننااد ماای بیننااد .و ماننااد یااک منبااع ت ثیرگااذار باار روی انگیاازش افااراد باارای اقاادام و فعالیاات مشااتر

عماال ماای

کناد .حاس یکای باودن باا یاک جماع و دساته انساانی سابد مای شاود کاه اهاداف و مناافع شخصای افاراد تاابع اهاداف
براساااس فهاام و در

مشااتر

را

و منااافع جمااع و دسااته گااردد ،کااه در نتیجااه احتمااال اقاادام جمعاای و مشااتر
افزایش می دهد(کرانر.)33:2014،
تعلااق سااازمانی را ادرا یکاای بااودن یااا تعلااق داشااتن بااه سااازمان تعریااف ماای کننااد ،و دات تااون ( ،)2013احساااس
تعلاق را پیوناد شاناختی باین تعریاف یاک ساازمان و تعریفای کاه یاک شاخص بارای خاودش باه کاار مای بارد ،مالحظاه
ماای دانااد .ایاان خودآگاااهی یااا خااودمعرفتی نساابت بااه تعلااق بااه یااک سااازمان ،طریقااه ای اساات کااه یااک فاارد بااه یااک
هویت اجتماعی نائل می شود(تاجفل)59:2013،
تااا ف ال()2013احساااس تعلااق یااا هماننااد سااازی را دارنااده مولفااه هااای عاااطفی و شااناختی تعریااف و اسااتدالل ماای
کنااد هویاات اجتماااعی مبااین دانااش و شااناخت فاارد از تعلااق داشااتن بااه گااروه هااای اجتماااعی مشااخص ،عااالوه باار
اسااتنبا معااانی ارزشاامند و عاااطفی حاصاال از آن عضااویت اساات  .مولفااه شااناختی همانندسااازی یااا احساااس
تعلااق ،گسااتره تعلااق فاارد بااه یااک سااازمان ،و ادرا

و تصااور او از عضااویتش در سااازمان را ماانعکس ماای سااازد ،و

مولفااه عاااطفی ،عواطااف و تجااارب فاارد را بااه علاات عضااویت سااازمانی – احساااس غاارور و مباهااات بااه عضااویت در
سااازمان یااا احساااس تصاادیق و ت ییااد شاادن درآن -و در نتیجااه ایجاااد یااک هویاات اجتماااعی مثباات باارای فاارد انتقااال
می دهد.
-2ابعاد تعلق سازمانی
-1-2بعد شناختی
کارمناادی دارای تعلااق خاطرکاااری در بعااد شااناختی اساات کااه انجااام وظااایف کاااری آ نقاادر وی را جااذب ماای کنااد
کاه چیزهاای دیگار را فراماوش مای کناد باه نادرت در حاین انجاام کاار باه چیزهاای دیگاری غیار از کاار فکار مای کناد
هنگاام کااار کااردن بااه نادرت حواساش باه چیااز دیگااری معیاوف مای شاود و هنگاام کااار احساااس ماای کنااد زماان باه
ساارعت ماای گااذرد .بااا ایاان توضاایا ،ایاان متلیاار را ماای تااوان باار اساااس ایاان کااه بااه چااه میاازان ،کارمنااد فکاار و هاان
خود را مشلول و متمرکز در کار می کند(کان )66:2015 ،
 -2-2بعد عاطفی
کارمناادی دارای تعلااق خاااطر کاااری در بعااد عاااطفی اساات کااه واقعااا بااه کااار دل میدهااد زمااانی کااه کااارش را بااه
خاوبی انجاام مای دهاد هیجااا نازده مای شاود از نظار احساسای عالقاه مناد باه کاار اساات و احساساات شاخص ی وی
تحاات تا ثیر چگااونگی انجااام کااار اساات .لااذا ایاان متلیاار را میتااوان باار اساااس میزاناای کااه کارمنااد بااه کااار خااود عالقااه
مند است و به آن دل می دهد سنجید(کان )66:2015 ،
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 -3-2بعد فیزیکی
کارمناادی دارای تعلااق خاااطر کاااری در بعااد فیزیکاای اساات کااه اناارژی زیااادی را صاارف کااار ماای کناد تااا وقتاای کااار
تمااام نشااده آن را تاار نماای کنااد تااا جاییکااه امکااان داشااته باشااد باایش از ساااعات کاااری در محاال کاار ماای مانااد و
اضااافه کاااری انجااام ماای دهااد ادامااه کااارش را بااه مناازل میباارد و عالقااه منااد اساات بااه شاادت کاار کنااد .بااا توضاایا
داده شاده ،ایان متلیار را میتاوان بار اسااس ایان کاه باه چاه میازان ،کارمناد بارای کاار خاود انارژی و وقات صارف مای
کند ،سنجش نمود(کان )66:2015 ،
-4-2خصوصی سازی:
خصوصیسااازی فرآیناادی اساات کااه طاای آن دولاات در هاار ساایحی ،امکااان انتقااال وظااایف و تاسیسااات را بااه بخااش
خصوصاای بررساای نمااوده و در صااورت اقتضاااا نساابت بااه انجااام چنااین انتقااالی اقاادام میکنااد .باایس لاای و لیتاال چایلااد
معتقدناد خصوصیسااازی وساایلهای اساات باارای بهبااود مالکیاات دولتاای باه گونااهای کااه حااداقل  50درصااد سااهام آنهااا بااه
بخااش خصوصاای واگااذار گااردد ولجانوسااکی خصوصیسااازی را بااه معنااای انجااام فعالیتهااای اقتصااادی توسااه بخااش
خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی میداند(.رابرتسون 2.)4: 2003 ،
شوارتز تعریف خصوصیساازی را بارای کشاورهای باا اقتصااد متمرکاز بسایار فراتار از انتقاال مالکیات و تعادیل در مقاررات
میداند و میگویاد خصوصیساازی باه معنای باه وجاودآوردن نظاام جدیاد بار اسااس باازار و در نتیجاه دگرگاونی و تحاول
در ابعاااد مختلااف اقتصاااد میباشد.خصوصیسااازی در شااکل ظاااهری فرآیناادی اساات کااه طاای آن وظااایف و تاسیسااات
بخش دولتی در هر سیحی باه بخاش خصوصای انتقاال داده میشاود ،اماا در مفهاوم حقیقای باه اشااعه فرهنگای در کلیاه
سیو جامعه اطالق میگردد کاه دساتگاه قاانون¬گاذاری قضاائیه ،مجریاه و تماامی آحادیاک کشاور بااور نمایناد کاه کاار
مااردم را بایااد بااه مااردم واگذاشاات .بااس ،خصوصیسااازی را نشااانه تعااالی تفکاار ساارمایه داری واعتماااد بااه کااارایی بااازار در
مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان میکند(.آستین3.)52 :2007 ،
بااازار گاارا کااردن شاااید جااامعتاارین تعریفاای باشااد کااه از خصوصیسااازی میتااوان بیااان کرد.خصوصیسااازی اصاایالحی
فراگیاار و متنااوع اساات کااه بااه واگااذاری ،کنتاارل عملیاااتی و یااا مااالی موسسااه هااا درمالکیاات دولاات بااه بخااش خصوصاای
اشااره میکناد.یا باه عبااارت دیگار ،خصوصیساازی حاذف هاار ناوع کنتارل و دخالات در برقااراری مکانیسام عرضاه و تقاضااا
اسااات.در اواخااار مهرمااااه ساااال  1372از ساااوی ساااازمان بهاااره وری آسااایایی جلساااه همااااهنگی پیراماااون مقولاااه
خصوصیسااازی باارای کشااورهای عضااو در شااهر جاکارتااای اناادونزی برگاازار گردیاادودراین جلسااه بااه مفاااهیمی چااون:
برگردانیاادن بنگاههااای ملاای شااده بااه بخااش خصوصاای،حاکم نمااودن شاارایه رقاباات کاماال برواحاادهای دولتی(مقااررات
زدایی) و آزادساازی یاا انتقاال کامال کنتارل قاانونی بنگااههاا بارای تعریاف خصوصیساازی اشااره شاد ولای نهایتاام اعضااا
تعریف ارایه شده توساه باناک جهاانی انتقاال مالکیات یاا کنتارل بنگااه¬هاای اقتصاادی از دولات باه بخاش خصوصای را
باه عناوان تعریاف خصوصیساازی پذیرفتنااد البتاه ،تعااریف متعادد دیگاری نیااز توساه محققاین و اقتصااددانان باارای واژه
خصوصیسازی در کتد و مقااال ت مختلاف ارایاه گردیاده کاه از آوردن تماامی آنهاا در اینجاا خاودداری شاده اسات اماا باا
نگاااهی بااه تعاااریف متعاادد خصوصیسااازی میتااوان مفاااهیمی از قبیاال بهبااود عماالکاارد ،انتقااال مالکیاات و ماادیریت ،آزاد
سااازی ،بااازار گاارا کااردن ،ایجاااد شاارایه رقاباات کاماال ،واگااذاری حااذف مقااررات دساات پاااگیر و...را دیااد کااه بااا در نظاار
گاارفتن ایاان مفاااهیم میتااوان یااک تعریااف مشااتر و کلاای بااه صااورت زیاار از واژه خصوصیسااازی ارایااه نمااود:
خصوصیسااازی فرآیناادی اساات کااه طاای آن کااارایی مکااانیزم بااازار و دساات نااامرئی آدام اساامیت حیاااتی دوباااره مییابااد،
1- Robertson,2003,p4
2- Austin, 2007, p52
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عملکاارد فعالیتهااای اقتصااادی دولاات زیاار سااوال ماایرود و در نتیجااه بخااش عمااومی (دولاات) تصاامیم میگیاارد دامنااه
فعالیتهای خاود رامحادود نماوده و مالکیات یاا مادیریت برخای از واحادهای اقتصاادی تحات تملاک خاود را باه مکاانیزم
بازار محول نماید(.پیرز4.)14 :2012 ،
-5-2مدل های خصوصی سازی
حاادود و نحااوه دخالاات دولاات در اقتصاااد ،همااواره موضااوع بحاال و مجادلااه بساایار میااان ماادیران و اقتصاااددانان بااوده
اساات.هرچند کااه اقتصاااددانان کالساایک ،چااون آدام اساامیت و ریکااادو بااه نفاای کاماال نقااش دولاات در اقتصاااد
نمیپرداختناد ،اماا اعتقااد آناان بار ایان باود کاه دخالات دولات در اقتصااد بایاد بسایار محادود واناد باشاد.این اندیشااه،
اندیشااه غالااد در دهااههای اول و دوم قاارن بیسااتم ماایالدی بااود کااه چااون محااوری ،بساایاری از سیاسااتهای اقتصااادی را
حول خود شکل میداد (لرنزو5.)2014:11 ،
مادلهااای متفاااوتی از خصوصای ساازی وجااود دارد کااه انتخاااب هار یااک از ماادلهااا بار اساااس شاارایه محایه سیاسای ،
اقتصادی  ،اجتماعی حاکم بار کال کشاور و محایه ساازمان و باا لحااا داشاتن اهاداف اساتراتژیک آن صاورت مای پاذیرد
.در یل به برخی از اشکال و مدل ها خصوصی سازی اشاره میشود.
الف) پیشنهاد فاروش ساهام دولت:پیشانهاد فاروش ساهام دولات در یاک شارکت مساتقر در ساازمان ،ممکان اسات شاامل
فااروش تمااام یااا بخش ای از سااهام دولاات باشااد.در مااورد دوم (فااروش بخش ای از سااهام ) دولاات بایااد تصاامیم بگیاارد کااه
اکثریاات سااهام را در اختیااار داشااته باشااد یااا خیاار.این پیشاانهاد را میتااوان بیااور عمااومی یااا تنهااا بااا برخ ای گااروههااای
خصوصی منتخد میار کرد.حتای میتاوان از مشاارکت مناقصاه گاذاران داخلای اساتفاده کارد و باه شارکتهاای خاارجی
نیز اجاره داد که در این مناقصه شرکت کنند.البته این مسهله مشکالتی در پی داشته باشد.
ب) فااروش دارائ ایهااا :دولاات ممکاان اساات تصاامیم بگیاارد دارایاایهااا دولت ای سااازمان را در معاارو فااروش بگااذارد.بنظر
میرسد چنین سیستمی در بریتانیا مورد استفاده قرار میگیرد.
) تاسیساات ساازمان :دولاات میتواناد بادون فااروش دارایایهاای خااود ( زماین  ،تاسیساات و غیااره ) امتیااز بهاره باارداری
از آنها را باه بخاش خصوصای واگاذار و شارایه خاصای بارای اجااره  ،نحاوه اساتفاده و تعهادات شارکت در نظار بگیارد.این
کار در برخی از کشورها و از جمله در کشور ما انجام شده است.
د) خصوصای سااازی بخااش الحاااقی سااازمان :دولاات مای توانااد باادون بااه خیاار انااداختن اسااتمرار مالکیاات دولتای و بهااره
باارداری از تاسیسااات موجااود سااازمان،اجازه مشااارکت بخااش خصوصاای در برخاای از عملیااات جدیااد را صااادر کنااد.این
مسهله در مورد پایانه های کانتینری قابل تحقق است.
پ) ایجاااد شاارکتهااای تعاااونی کارکنااان سااازمان :شااکلی از خصوص ای سااازی بااا مشااارکت کارکنااان شاااغل و بازنشسااته
سااازمان اساات ک اه در قالااد تشااکیل تعاااونی چناادمنظوره و اعیااای تسااهیالت از سااوی سااازمان بااه منظااور پشااتیبانی از
آنااان اساات.در هاار صااورت باادلیل وجااود برخای قااوانین و مقااررات  ،واگااذاری بخشای از وظااایف بااه ایاان تعاااونی از طریااق
تشریفات قاانونی صاورت مای گیارد.اداره ساازمان نمای تواناد بگوناه ا ی مناساد نقاش خاود را بعناوان ساازمانی دولتای و
حافظ منافع ملی اجارا کناد مگار اینکاه از توانمنادیهاا  ،ظرفیاتهاا  ،و تااثیرات هار یاک از اعضااا جامعاه و میازان تااثیر
تصاامیمهااا باار سااازمان ک اامالم آگاااه باشااد.یکی از نکااات مهاام در ایاان راسااتا ،گاازینش یکاای از روشهااای مجاااز خصوص ای
ساازی و تعیاین مکاانیزم هاای اجرائای آن بارای بناادر مختلاف کشاور اسات .ممکان اسات برخای روشهاای یااد شاده بااا

1- Peers, 2012, p14
2- Lorenzo, 2014, p11
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محاایه فرهنگاای  ،اجتماااعی و ساااختار اقتصااادی منیقااه همسااوئی و سااازگاری نداشااته باشااد.لذا باار اساااس وسااعت ،
تاسیسااات و تجهیاازات موجااود و شاارایه منیقااه ای و محلای هاار سااازمان بایااد در اماار خصوصای سااازی سیاساات گااذاری
نمود.
مدل مفهومی تحقیق

عوامل موثر بر تعلق سازمانی
* بعد شناختی
بازه قبل و بعد خصوصی

* بعد عاطفی

سازی
شکل:1مدل مفهومی تحقیق :فرمند و همکاران()1395

* بعد فیزیکی

فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق شامل فرضیه اصلی و فرعی میباشد که در زیر اشاره می شود:
-7-1فرضیه اصلی
عوامل موثر بر تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
-2-7فرضیه های فرعی
 -1بعد شناختی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
 -2بعد عاطفی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
 -3بعد فیزیکی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
پیشینه تحقیق
-8-1تحقیقات داخلی:
ابیحاای والااوانی( )1385در میالعااات خااود بیااان نمااود ه ان اد کااه تعلااق سااازمانی پاایش درآمااد یااا پاایش نیاااز تعهااد
سااازمانی و شااللی اساات .آن هااا در ماادل خااود ،تعلااق سااازمانی را بااه عنااوان یااک متلیاار تعاادیل کننااده روابااه میااان
نگاارش هااای مختلااف از جملااه اخااالق کاااری ،تعهااد حرفااه ای و تعهااد سااازمانی تعریااف کاارد ه انااد .از دیاادگاه ایاان
پژوهشااگران رابیااه بااین دلبسااتگی شااللی و تعهااد سااازمانی مبتناای باار تهااوری مبادلااه اجتماااعی اساات زیاارا افااراد
تمایاال دارنااد بااا کسااانی رابیااه دوجانبااه برقاارار کننااد کااه از آن هااا منتفااع میشااوند .همچنااین افااراد بااا تعهااد
سازمانی باال همواره به سازمان خود وفاداری میباشند.
عباساااای ()1388در تحقیقاااای تحاااات عنااااوان "نقااااش و جایگاااااه تعلااااق سااااازمانی و فرهناااا سااااازمانی باااارخصوصااای ساااازی در باناااک رفااااه اساااتان تهاااران "نشاااان داد کاااه تعلاااق ساااازمانی از جملاااه عوامااال ماااوثر در
خصوصی سازی در بانک رفاه استان تهران است
 -3یگاناااه()1386در تحقیقااای دیگرکاااه تحااات عناااوان "بررسااای و ارزیاااابی عوامااال ماااوثر بااار تعلاااق ساااازمانی در
حااوزه خصوصاای سااازی " در بانااک اقتصاااد نااوین صااورت گرفاات رابیااه بااین متلیرهااا ماادل (بعااد شااناختی ،
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عاااطفی و فیزیکاای) نساابت بااه متلییاار عملکاارد مااالی مااورد بررساای قرارگرفاات .نتااایج ایاان پااژوهش نشااان داد
که ابعاد تعلق سازمانی بر عملکرد مالی تاثیر دارد.
-8-2تحقیقات خارجی
-4اسااتفان ( )2003در میالعااه ای بااا عنااوان تاااثیر تعلااق سااازمانی باار عملکاارد مااالی بیااان ماای کنااد کااه تعلااق سااازمانی
ارتبا زیادی با همه اجزای عملکرد مالی از جمله نرخ بازگشت سرمایه  ،حقوق صاحبان سهام دارد .
-5اندرساااون در ساااال  2015باااه رابیاااه باااین تعلاااق ساااازمانی و خصوصااای ساااازی بااار عملکااارد ماااالی را بااارای
 150شااارکت چینااای ماااورد بررسااای قااارار داد و دریافااات کاااه باااین تعلاااق ساااازمانی و خصوصااای ساااازی بااار
عملکرد مالی رابیه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق :
ایااان تحقیاااق از نظااار هااادف،از ناااوع کااااربردی واز منظااار گاااردآوری داده،روش پیمایشااای اساااتفاده شاااده اسااات.
لااذا آن را ماای تااوان در زمااره تحقیااق هااای میاادانی قاارار داد .درایاان تحقیااق ،جامعااه آماااری عبااارت اساات از
کلیاااه پرسااانل شااارکت مخاااابرات در شاااهر تهاااران کاااه تعاااداد آن  200نفااار میباشاااد باااا اساااتفاده از ایااان فرماااول
حجاام نمونااه مااورد نظاار در ایاان پااژوهش بااه شااکل زیاار تعیااین شااده اساات ( پرهیزگااار و آقاجااانی افااروزی ،
:)1391

که در آن :
N=200

q=0.5
p=0.5

D=0.05
Z=1.96

بااا جایگااذاری  200در فرمااول فااوق تعااداد حجاام نمونااه  132عاادد میشااود کااه بااا توجااه بااه عاادم همکاااری
برخی از کارکنان تعداد  170نفر برآورد شده است.
معرفی ابزار های جمع آوری اطالعات:
اباازار جمااع آوری اطالعااات در تحقیااق حاضاار فااوق شااامل پرسسشاانامه میباشااد کااه در تهیااه پرسشاانامه طاای
روش اساااتاد خااااکی اساااتفاده شاااده اسااات .پرسشااانامه تحقیاااق فاااوق اساااتاندارد بوده،بیوریکاااه ساااواالت 1تاااا 3
باارای متلیاار بعااد شاااناختی ،سااواالت  4تااا  6باارای متلیااار بعااد عاااطفی ، ،سااواالت  7تاااا  9باارای متلیاار بعاااد
فیزیکاای  ،سااواالت  10تااا  12باارای متلیاار بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی تهیااه وتاادوین شااده اساات کااه در
جدول زیر قابل مشاهده میباشد:
جدول:1تفکیک سواالت پرسشنامه

متغیرهای تحقیق

ابعاد

تقسیم بندی سواالت

بعد شناختی

سواالت  1تا 3

بعد عاطفی

سواالت  4تا 6

بعد فیزیکی

سواالت  7تا 9

بازه قبل و بعد خصوصی سازی

سواالت  10تا 12
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روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطالعات:
در این بخش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssارائه شده است .ابتدا برای خالصاه کاردن و توصایف داده هاای
عوامل دموگرافیک از آمار توصیفی(جدول فراوانی،نمودار س تونی )،و در مرحلاه دوم ،بارای آزماون فرضایه هاا از آماار اساتنباطی
(آزمون کولموگروف اسمیرونف ،رگرسیون چندگانه) استفاده شده است.
2
J   SJ 
r 
1 

J  1 
S 2 

اباازاری کاااه آلفااای کرونبااااخ آن بااااالتر از ساایا مقااادار مااای ناایمم کاااه توساااه نااانلی ( )1987پیشااانهاد گردیاااد
یعنااای %70باشاااد از پایاااایی مناسااابی برخاااوردار اسااات .در یاااک میالعاااه مقااادماتی باااا توزیاااع  40پرسشااانامه باااا
اساااتفاده از نااارم افااازار spssو باااا روش آلفاااای کرونبااااخ  ،پایاااایی پرسشااانامه برابااار  ./857بااارآورد گردیاااده اسااات.
ایاان باارآورد بااا توجااه بااه ایاان کااه باااالتر از حااداقل مقاادار  %70بیشااتر میباشااد بیااانگر ایاان اساات کااه پرسشاانامه
مورد استفاده از پایایی بسیار باالیی برخوردار است.
آنالیز اطالعات
تحلیاال توصاایفی متلیرهااای تحقیااق براساااس پارامترهااای مرکاازی (میااانگین ،میانااه ،مااد) و پارامترهااای پراکناادگی
(انحراف معیار ،واریانس و دامنه تلییرات) برای عاملهای اصلی تحقیق در جدول زیر ارایه شده است.

4.216

4.333

4.333

0.547

0.299

3.333

1.667

5.000

بعد عاطفی

3.734 170

4.000

4.000

0.684

0.468

3.667

1.333

5.000

بعد فیزیکی

3.570 170

3.667

4.000

0.799

0.639

4.000

1.000

5.000

3.805

4.000

4.000

0.726

0.527

3.667

1.333

5.000

تعداد

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واریانس

دامنه تلییرات

کمینه

بیشینه

جدول  5تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق

170

بعد شناختی

بازه قبل و بعد خصوصی
سازی

170

باار اساااس ایاان جاادول مشااخص اساات  170پاسااخ صااحیا بااهتمامی پرسااشهای پااژوهش گااردآوری شااده اساات .دامنااه
تلییرات از  1تاا  4در نوساان اسات .میاناه و ماد نشاان میدهاد بیشاتر پاساخدهندگان گزیناه  3و  4باه معناای متوساه و
زیاد را انتخاب کردهاند.

تحلیل فرضیه اول
بعد شناختی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
جدول  6ضرید رگرسیون فرضیه اول
مدل

ضرید همبستگی

بعد شناختی

0.671

R2
.450

جدول anova 7فرضیه اول
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جدول ANOVA
Sig
0.00

مدل

F
163.655

رگرسیون

جدول  8جدول تحلیل رگرسیون خیی فرضیه اول
ضرائد استاندارد نشده

مدل

ضرائد استاندارد شده

عرو از مبدأ

B
1.582

0.134

بعد شناختی

0.557

.044

خیای استاندارد

Beta
0.680

آماره t

مقدار sig

11.779

0.000

12.793

0.000

بر طباق جادول  anovaسایا معناادار برابار صافر اسات کاه کمتار از  0.05میباشاد بناابراین فارو صافر) ( Hرد شاده
و طبااق فاارو یااک ) (H1بعااد شااناختی تعلااق سااازمانی در بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی در شاارکت مخااابرات تاااثیر
دارد .
طبااق جاادول آماااره  Tو باار اساااس  B0, B1کااه مخااالف صاافر اساات نتیجااه میگیااریم کااه بعااد شااناختی در رگرساایون
خیی ایجااد شاده نقاش دارد و از انجاا کاه ضارید همبساتگی چندگاناه بارای تعیاین انادازه تااثیر بعاد شاناختی بار باازه
قباال و بعااد خصوصاای سااازی  R=0.671وضاارید تعیااین براباار R2= 0.45میباشااد نشااان میدهااد کااه از طریااق بعااد
شناختی تا حدود  %45از بازه قبل و بعد خصوصی سازی را میتوان پیشبینی کرد.
تحلیل فرضیه دوم
بعد عاطفی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد
جدول  9ضرید رگرسیون فرضیه دوم
مدل

ضرید همبستگی

بعد عاطفی

0.627

R2
0.394

 R2تعدیل شده
0.391

جدول  ANOVA :10فرضیه دوم
جدول ANOVA
Sig
0.000

مدل

F
127.889

رگرسیون

جدول  :11تحلیل رگرسیون خیی فرضیه دوم
مدل

ضرائد استاندارد نشده

عرو از مبدأ

B
1.659

0.146

بعد عاطفی

0.522

0.045

ضرائد استاندارد شده

خیای استاندارد

Beta
0.627

آماره t

مقدار sig

11.466

.000

11.309

.000

بر طبق جادول  anovaسایا معناادار برابار صافر میباشاد کاه کمتار از  0.05اسات بناابراین فارو صافر) ( H0رد شاده
و طبااق فاارو یااک ) (H1بعااد عاااطفی تعلااق سااازمانی در بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی در شاارکت مخااابرات تاااثیر
دارد.
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طبق جدول آماره  Tو بر اسااس  B0, B1کاه مخاالف صافر اسات نتیجاه میگیاریم کاه بعاد عااطفی در رگرسایون خیای
ایجااد شاده نقاش دارد و از انجاا کاه ضارید همبساتگی چندگاناه بارای تعیاین انادازه تااثیر بعاد عااطفی بار باازه قبال و
بعااد خصوصاای سااازی  R=0.627وضاارید تعیااین براباار R2= 0.394میباشددد نشااان میدهااد کااه از طریااق بعااد عاااطفی
تا حدود  %39از بازه قبل و بعد خصوصی سازی را میتوان پیشبینی کرد.
تحلیل فرضیه سوم
 -3بعد فیزیکی تعلق سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد
.جدول  12ضرید رگرسیون فرضیه سوم
مدل

ضرید همبستگی

بعد فیزیکی

0.554

R2
0.307

 R2تعدیل شده
0.304

جدول  ANOVA 13فرضیه سوم
جدول ANOVA
Sig
.000

مدل

F
153.855

رگرسیون

جدول  14جدول تحلیل رگرسیون خیی فرضیه سوم
مدل

ضرائد استاندارد نشده

عرو از مبدأ

B
1.559

0.187

بعد فیزیکی

0.481

0.054

ضرائد استاندارد شده

خیای استاندارد

Beta
0.573

آماره t

مقدار sig

8.454

0.000

9.378

0.000

باار طبااق جاادول  anovaساایا معنااادار براباار صاافر میباشاادکه کمتاار از  0.05اساات بنااابراین فاارو صاافر) ( H0رد ماای
شااود و طبااق فاارو یااک ) (H1بعااد فیزیکاای تعلااق سااازمانی در بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی در شاارکت مخااابرات
تاثیر دارد.
طبااق جاادول آماااره  Tو باار اساااس  B0, B1کااه مخااالف صاافر اساات نتیجااه میگیااریم کااه بعااد فیزیکاای در رگرساایون
خیی ایجاد شده نقاش دارد و از انجاا کاه ضارید همبساتگی چندگاناه بارای تعیاین انادازه تااثیر بعاد فیزیکای بار قبال و
بعد خصوصای ساازی  R=0.554وضارید تعیاین برابار R2= 0.307میباشاد نشاان میدهاد کاه از طریاق بعاد فیزیکای تاا
حدود  %31از قبل و بعد خصوصی سازی را میتوان پیشبینی کرد.
جمع بندی فرضیات تحقیق :
در فرضاایه اول بااه بررساای تاااثیر بعااد شااناختی تعلااق سااازمانی در بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی در شاارکت مخااابرات
پرداختااه شااد کااه باار طبااق جاادول  anovaساایا معنااادار براباار صاافر میباشاادکه کمتاار از  0.05اس ات بنااابراین فاارو
صفر) ( H0رد می شاود و طباق فارو یاک ) (H1بعاد شاناختی تعلاق ساازمانی در باازه قبال و بعاد خصوصای ساازی در
شرکت مخابرات تاثیر دارد.
در فرضااایه دوم باااه بررسااای بعاااد عااااطفی تعلاااق ساااازمانی در باااازه قبااال و بعاااد خصوصااای ساااازی در شااارکت
مخاااابرات پرداختاااه شاااد کاااه بااار طباااق جااادول  anovaسااایا معناااادار برابااار صااافر میباشااادکه کمتااار از 0.05
اسااات بناااابراین فااارو صااافر) ( H0رد مااای شاااود و طباااق فااارو یاااک ) (H1بعاااد عااااطفی تعلاااق ساااازمانی در
بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
در فرضااایه ساااوم باااه بررسااای تااااثیر بعاااد فیزیکااای تعلاااق ساااازمانی در باااازه قبااال و بعاااد خصوصااای ساااازی در
شاارکت مخااابرات پرداختااه شااد کااه باار طبااق جاادول  anovaساایا معنااادار براباار صاافر میباشاادکه کمتاار از
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 0.05اسااات بناااابراین فااارو صااافر) ( H0رد مااای شاااود و طباااق فااارو یاااک ) (H1بعاااد فیزیکااای تعلاااق
سازمانی در بازه قبل و بعد خصوصی سازی در شرکت مخابرات تاثیر دارد.
بحث و مقایسه
در فرضاایه اول بعااد شااناختی تعلااق سااازمانی در بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی در شاارکت مخااابرات تاااثیر
دارد چنانچاااه مشااااهده شاااد ایااان فرضااایه ماااورد آزماااون قااارار گرفااات کاااه بایافتاااه هاااای یگاناااه()1386میابقااات
دارد باااه طوریکاااه یگاناااه()1386در تحقیقااای دیگرکاااه تحااات عناااوان "بررسااای و ارزیاااابی عوامااال ماااوثر بااار تعلاااق
سااازمانی در حااوزه خصوصاای سااازی " در بانااک اقتصاااد نااوین صااورت گرفاات رابیااه بااین متلیرهااا ماادل (بعااد
شااناختی  ،عاااطفی و فیزیکاای) نساابت بااه متلییاار عملکاارد مااالی مااورد بررساای قرارگرفاات .نتااایج ایاان پااژوهش
نشان داد که ابعاد تعلق سازمانی بر عملکرد مالی تاثیر دارد.
در فرضاایه دوم بیااان شااد ،بعااد عاااطفی تعلااق سااازمانی در بااازه قباال و بعااد خصوصاای سااازی در شاارکت مخااابرات تاااثیر
دارد ،چنانچااه مشاااهده شااد ایاان فرضاایه مااورد آزمااون قاارار گرفاات کااه بااا یافتااه هااای اندرسااون در سااال  2015میابقاات
دارد بااه طوریکااه اندرسااون در سااال  2015بااه رابیااه بااین تعلااق سااازمانی و خصوصاای سااازی باار عملکاارد مااالی را باارای
 150شاارکت چیناای مااورد بررساای قاارار داد و دریافاات کااه بااین تعلااق سااازمانی و خصوصاای سااازی باار عملکاارد مااالی
رابیه معناداری وجود دارد.
در فرضیه ساوم بیاان شاد ،م بعاد فزیکای تعلاق ساازمانی در باازه قبال و بعاد خصوصای ساازی در شارکت مخاابرات تااثیر
دارد.چنانچه مشاهده شد این فرضایه ماورد آزماون قارار گرفات کاه باا یافتاه هاای یگاناه()1386میابقات دارد باه طوریکاه
یگانااه()1386در تحقیقاای دیگرکااه تحاات عنااوان "بررساای و ارزیااابی عواماال مااوثر باار تعلااق سااازمانی در حااوزه خصوصاای
سازی " در باناک اقتصااد ناوین صاورت گرفات رابیاه باین متلیرهاا مادل (بعاد شاناختی  ،عااطفی و فیزیکای) نسابت باه
متلییر عملکرد مالی ماورد بررسای قرارگرفات .نتاایج ایان پاژوهش نشاان داد کاه ابعااد تعلاق ساازمانی بار عملکارد ماالی
تاثیر دارد
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات فرضیه اول:
-1افااازایش توجاااه باااه وضاااعیت معیشاااتی پرسااانل باعااال تعلاااق خااااطر بیشاااتر پرسااانل و وفااااداری باااه شااارکت
مخابرات شده،بیوریکه تلییر رویه کاری مدیریت تاثیری در بهره وری ندارد
-2صداقت با پرسنل در بازه قبل و بعد خصوصیی سازی باعل افزایش وفاداری می شود.
پیشنهادات فرضیه دوم:
-1مشاااورت باااا پرسااانل در تماااامی کارهاااا بخصاااوو در دوره خصوصااای ساااازی باعااال افااازایش تعلاااق خااااطر
پرسنل می شود
-2اجرای تعهدات پرکت در خالل تلییر وضعیت به خصوصی باعل وفاداری پرسنل می شود
پیشنهادت فرضیه سوم:
-1تضمین امنیت شللی در هر شراییی باعل بهبود تعلق خاطر پرسنل می شود.
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