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 چکیده

اند که این امر نتیجه تحوالت تدریجی پس از انقالب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع های اصلی اجتماع امروزیشالودهها سازمان

فلسفه ی )  سازمان ها برای هماهنگی و کنترل فعالیتشان و برای حرکت در جهت نیل به هدف یا اهدافی خاص.. بشری است

 عملکرد بانک تحلیل نقش ساختار سازمانی بر بررسی وهدف این پژوهش . از داشتن ساختار سازمانی ناگزیرند( وجودی سازمان

های استاندارد جمع آوری  گویه با استفاده از سنجه 02متشکل از   نامه داده های تحقیق از طریق پرسش. است  های کربال

شعبه بانک  08ولتی و شعبه بانک د 84جامعه آماری این تحقیق شعب  بانک های شهر کربالی کشور عراق شامل . گردید

به صورت حضوری  پرسشنامه 02 تعدادعدد مشخص شد و  02حجم نمونه با استفاده ار جدول مورگان تعداد . خصوصی بودند

روایی سازه با استفاده روایی محتوایی از طریق نظر خبرگان و . شد انجام پرسشنامه 06روی  بر ها تحلیل پایان درو  شد توزیع

نامه،  های مختلف پرسش  برای سازه  0/2ییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از از تحلیل عاملی تأ

نتایج پژوهش نشان . ها استفاده شد ی ساختاری برای آزمون فرضیه یابی معادله مدل  از تکنیک. پایایی آن را مورد تأیید قرار داد

 .رکز و پیچیدگی داری اثر منفی و معنادار بر عملکرد بانک های کربال داردداد که از بین سه بعد ساختار  تنها دو بعد تم

 

 ساختار سازمانی، پیچیدگی، تمرکز، رسمیت، عملکرد :کلیدی کلمات
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 مقدمه. 1

جوامع اند که این امر نتیجه تحوالت تدریجی پس از انقالب صنعتی و مکانیزه شدن های اصلی اجتماع امروزیها شالودهسازمان

لذا توجه به شناسایی این . روندهای درونی سازمان، عوامل حیاتی برای موفقیت سازمان به شمار میویژگی. بشری است

ناپذیر به نظر های سازمان، در محیط کامالً متغیر امروز، امری ضروری و اجتنابها و نیز چگونگی تأثیر آنها بر خروجیویژگی

های سازمان ها که تأثیر به سزایی در تحقق اهداف و اجرای استراتژییکی از این ویژگی(. 2 02،  ژنگ و همکاران)رسد می

ساختار یک سازمان ( 303 ) 0طبق نظر مینتزبرگ(. 644 ؛بافنده زنده، 632 دهقان و همکاران، )دارد، ساختار سازمانی است 

ار به وظایف مجزایی تقسیم و سپس بین این وظایف هماهنگی هایی که در آنها کتواند به عنوان مجموعه شیوهبه طور ساده می

ساختار سازمانی مناسب، منبعی مهم برای تحقق اهداف سازمان و کسب (. 0223، 6ویلم و بولنز)گردد تعریف گردد ایجاد می

در حالی که ( 632 فرزانه و همکاران، )باشد پذیری و قدرت انطباق میپذیری اثربخش، انعطافمزیت رقابتی از طریق تغییر

ای است که کل سازمان را در راه رسیدن به اهدافش به ساختار سازمانی ناهماهنگ با اهداف سازمان، بوروکراسی بازدارنده

 .بیراهه خواهد کشاند

از سوی دیگر نگاهی به عملکرد ضعیف و وجود ساختار ناهمگون در بانک های عراق، پیاده سازی برنامه ها و ارائه طرح ها 

وخدمات متنوع و نوین، تالش برای بهبود وضعیت موجود را محرز می سازد چرا که امروز اکثر بانک های این کشور به ویژه 

بانک های بخش دولتی دچار ضعف گسترده ای در جذب و حفظ مشتریان، خدمت رسانی مطلوب و باکیفیت و به تبع آن 

که بطور تقریبی می توان گفت کلیه بانک های کشور عراق تقریبا  آنچه مشخص است این است. عملکرد نامطلوب گردیده اند

در یک سطح  فعالیت می کنند به عبارتی دیگر آنها هیچ مزیت و برتری رقابتی خاصی نسبت به همتایان خود ندارند و مشتری 

در واقع مدیران بانک . یگر برودمی تواند به راحتی و بدون هزینه جابجایی، بانک مورد نظر خود را تغییر دهد و به سمت بانکی د

ها، از این عوامل بسیار مهم غفلت ورزیده و از طرفی پیوسته از عدم وفاداری مشتریانشان و عدم جذب سرمایه شکایت می 

.  این در حالی است که ساختار سازمانی می تواند ظرفیت سازمانی را برای مدیریت محیط و عملکرد بهتر فراهم سازد. نمایند

این پژوهش سعی برآن است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا بین ساختار سازمانی و عملکرد بانک های شهر  لذا در

 کربالی عراق رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

 مبانی نظری  -2

 در این بخش هریک از اجزای مدل مفهومی شامل دو متغیر ساختار و عملکرد مورد بررسی قرار می گیرند

 :ار سازمانیساخت -2-1

ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است که مشتمل بر مجموعه روابط، مقررات و قوانینی است که حتی 

های افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را شود و فعالیترسمی شکل گرفته باشد، به طور رسمی تصویب میاگر به طور غیر

و ترکیبی عالی از ( 0226، 8وانگ و احمد)کننده تفکر سیستمی بوده ساختار سازمانی منعکس(. 604 رضائیان، )دهد شکل می

-ساختار سازمانی تصریح می(. 640 منوریان و همکاران، )دهند های سازمان را تشکیل میروابط بین اجزاء است که اساس فعالیت

گزارش دهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین  کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی

کننده میزان توان آن در ساختار هر سازمان تعیین(. 603 ،  رابینز)الگوهای تعاملی ساختار سازمانی که باید رعایت شوند کدامند 

های عملی ساختن هاست و فراگردگیری و حل تعارضات بین واحدهای محیطی، تسریع و تسهیل تصمیمگویی به چالشپاسخ

دهی و مجاری ارتباطات را گیری و گزارشهای انجام کار و نحوه گزارشکند و شیوهراهبردها و تحقق اهداف سازمان را تقویت می

به (. 640 ؛ منوریان و همکاران، 604 رضائیان، )دهد های موجود در آن پیوند مینماید و کارکنان سازمان را با منصبمشخص می
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ها، ها، استانداردنمای مقررات، رویهو آیینه تمام( 644 علیمردانی و همکاران، )ر ساختار سازمانی، کالبد اصلی سازمان بیان دیگ

ها، جریان اطالعات، گیری، تفکیک و تلفیق وظایف و فعالیتدهی و گزارشگیری، الگوهای ارتباطات، روابط گزارشجایگاه تصمیم

 (. 632 فرزانه و همکاران، )یت است سلسله مراتب اختیارات و مسئول

 :ابعاد ساختاری -2-1-1

ها را توان بدان وسیله سازماندهند که میهای درونی یک سازمان بوده و مبنایی به دست میکننده ویژگیابعاد ساختاری بیان

زیادی اشاره شده است و این عوامل، با در تعیین ابعاد ساختاری، به عوامل (. 4 ،  64 ، 0دفت)گیری و با هم مقایسه کرد اندازه

ابعاد ساختاری (  64 )به عنوان مثال، دفت (. 640 جمشیدی، )توجه به دید و نگرش اندیشمندان، از تنوع زیادی برخوردار است 

بودن،  را در هشت مورد رسمی بودن، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیارات، پیچیدگی، متمرکز بودن، حرفه ای

 (. 64 دفت، )کند نسبت های پرسنلی توصیف می

، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، (خودگردانی)هم اگرچه، ابتدا متغیرهای اجزاء اداری، استقالل ( 603 )رابینز 

پردازان برای اکثر نظریهگرائی، استاندارد کردن و حیطه عمودی را که مورد قبول ای گرائی، حیطه کنترل، تخصصترکیب، حرفه

-کند اما در ادامه ابعاد اصلی و مهم ساختار سازمانی را در سه مورد برشمرده و بیان میتعریف ابعاد ساختاری هستند، معرفی می

-کند که این سه بعد، ابعاد اساسی برای تشریح انواع مختلف ساختار سازمانی بوده و به نوعی در برگیرنده سایر متغیرها نیز می

 .پیچیدگی، رسمیت، تمرکز(:603 رابینز، )این سه بعد عبارتند از . باشند

شناسایی مهمترین ابعاد ساختار سازمانی که بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است اولین مرحله در راستای بررسی تأثیرگذاری ساختار 

. نجام گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتندبرای شناسایی این ابعاد، تحقیقات ا. سازمان بر عملکرد بانک های کربال است

 :این امر منجر به شناسایی مهمترین ابعاد ساختاری به شرح ذیل گردید
 

 ابعاد ساختاری معرفی شده توسط پژوهشگران(:  )جدول 

 پژوهشگران بعد ساختاری

 0پیچیدگی

؛ 644 ؛ آزما و آقایی، 632 ؛ طبرسا و همکاران، 632 ؛ رحمان سرشت و همکاران، 630 مرحمتی، 

؛   02، 4؛ لیائو و همکاران  02؛ قربانی، 640 ؛ مظفر، 640 ؛ جمشیدی، 644 علیمردانی و همکاران، 

 2 02، 3اُرتگا و همکاران

 2 رسمیت

؛ 632 ؛ طبرسا و همکاران، 632 ؛ رحمان سرشت و همکاران،  63 ؛ فضلی و علیشاهی، 630 مرحمتی، 

؛ لی و   02؛ قربانی، 640 ؛ مظفر، 640 ؛ جمشیدی، 644 علیمردانی و همکاران، ؛ 644 آزما و آقایی، 

؛ جوهری و 2 02، 0 ؛ چن و همکاران2 02؛ اُرتگا و همکاران،   02؛ لیائو و همکاران،   02،   یانگ

 0228،   ؛ تاتا و پراساد0220، 8 ؛ چن و هانگ0223؛ ویلم و بولنز، 0223، 6 یحیی

 0 تمرکز

؛ 632 ؛ طبرسا و همکاران، 632 ؛ رحمان سرشت و همکاران،  63 ضلی و علیشاهی، ؛ ف630 مرحمتی، 

؛ لی و   02؛ قربانی، 640 ؛ مظفر، 640 ؛ جمشیدی، 644 ؛ علیمردانی و همکاران، 644 آزما و آقایی، 

 ؛ جوهری و یحیی،2 02؛ چن و همکاران، 2 02؛ اُرتگا و همکاران،   02؛ لیائو و همکاران،   02یانگ، 

 0228؛ تاتا و پراساد، 0220؛ چن و هانگ، 0223؛ ویلم و بولنز، 0223
 (640 )برگرفته از جمشیدی 

                                                           
6.Daft 
7.Complexity 
8.Liao et al. 
9.Ortega et al. 
10.Formalization 
11.Lee & Yang 
12.Chen et al. 
13.Johari & Yahya 
14.Chen & Huang 
15.Tata & Prasad 
16.Centralization 



 

  

 

 
 

 

شود؛ از این رو هر قدر ها و کارهایی است که در سازمان، تقسیم و یا از هم تفکیک میمیزان فعالیت: پیچیدگی. 2-1-1-1

تمیزی و )شده باشد، سازمان پیچیدگی بیشتری خواهد داشت تر و به اجزای بیشتری تقسیم های سازمان، گستردهفعالیت

مقصود از پیچیدگی عمودی، تعداد . عمودی، افقی و فضایی: توان از مجرای سه بعد سنجیدپیچیدگی را می(.  63 همکاران، 

ن شغلی یا دوایری پیچیدگی سازمان از نطر افقی، مربوط به تعداد عنوا. سطوحی است که در سلسله مراتب اختیارات وجود دارد

-ها و مناطق جغرافیایی اطالق میپیچیدگی سازمان از نظر فضایی به محل. است که به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارد

 (.632 رحمان سرشت و همکاران، )پیچیدگی حاصل عدم اطمینان محیطی است (. 642 دفت، )شود 

 

اگر شغلی از میزان رسمیت باالیی . کنداند، اشاره میسازمانی استاندارد شدهبه میزان یا حدی که مشاغل : رسمیت. 2-1-1-2

های مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد، برخوردار باشد، متصدی آن برای انجام دادن فعالیت

های مدون، مشیت در یک سازمان، مواردی نظیر خطهای رسمیشاخص(. 603 رابینز، )باشد از حداقل آزادی عمل برخوردار می

های فنی های مدیریت نظیر مدیریت بر مبنای هدف، سیستمها، نمودارهای سازمانی، سیستمهای مدون رویهشرح وظایف، دفترچه

 (.632 کاران، رحمان سرشت و هم)گیرد های بررسی و ارزیابی برنامه و فهرست رسمی قواعد و مقررات را در بر مینظیر تکنیک

 

ای از متمرکز تمرکز به درجه(.  63 تمیزی و همکاران، )گیری در سازمان است میزان توزیع قدرت تصمیم: تمرکز. 2-1-1-3

در (. 632 رحمان سرشت و همکاران، )ها به صورت متمرکز اشاره دارد بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان و ارزیابی فعالیت

در برخی دیگر، . کنندگیرند و مدیران سطوح پایین، فقط دستورها را اجرا میها را مییران رده باال همه تصمیمها، مدبرخی سازمان

های گروه سازمان. شوندها توسط مدیران سطوح عملیاتی گرفته میتر سازمان تفویض شده و تصمیمها به سطوح پایینگیریتصمیم

تمرکز با تفویض اختیار رابطه معکوس دارد (.  63 تمیزی و همکاران، )دوم غیر متمرکزند های گروه اول بسیار متمرکز و سازمان

 (.640 جمشیدی، )
 

 :عملکرد -2-2

عملکرد سازمان ترکیب . بدون شک عملکرد مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری محسوب می شود 

دانش سازمانی و دریافتی های عینی و ملموس مانند نتایج اقتصادی  گسترده ای هم از دریافتی های غیر ملموس مانند افزایش

و مالی است، عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ای دارد، از آنچه شرکت تولید می کند تا حوزه هایی را که با آن ها در تعامل 

فعالیت های سازمانی و نتایج  به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت ها، وظایف و. است در برمی گیرد

محققین مختلف برای سنجش عملکرد بازرگانی از معیار  .(2 02حقیقی، و همکاران، ) حاصل از انجام آن ها اطالق می گردد

رویه معمول به این صورت است که . های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود

چند مولفه در ارتباط با عملکرد بازرگانی انتخاب و سپس به روشی عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مؤلفه ها در ابتدا 

شاخصهای ذهنی عملکرد بصورت گسترده ای در مطالعات مربوط به گرایش به بازار و رابطه آن با عملکرد .  را می سنجند

در مطالعه خود به این نتیجه می رسد که (  333 )است جان دیویس  البته قابل ذکر. مدیریت سازمان استفاده شده است

لذا در تحقیق حاضر با مروری بر ادبیات نظری و درنظر .  همبستگی قوی بین شاخصهای عینی و ذهنی عملکرد وجود دارد

بازار به دو صورت  گرفتن نوع جامعه تحقیقی از شاخص های ذهنی همچون عملکرد مالی، تسلط بر بازار، اثربخشی سازمان در

استفاده از شاخصهای ذهنی به منظور کاهش حساسیت . کلی و به صورت نسبی یعنی در مقایسه با رقبا استفاده شده است

  .مدیران بانکها نسبت به در اختیار گذاشتن اطالعات مالی و غیرمالی می باشد

 

  



 

  

 

 
 

 پیشینه تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق -3

های صادر کننده مورد مطالعه شرکت)اثر ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی ”پژوهشی را با عنوان ( 632 )دهقان و همکاران 

کننده ایرانی تأثیر معناداری های صادرنتایج نشان داد که ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی شرکت. انجام دادند“ (ایرانی

های هایی که از ساختارکنند نسبت به شرکتی بسیار مکانیک استفاده میهایی که از ساختار سازمانداشته و این اثر در شرکت

همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم متغیر ساختار سازمانی در پیش بینی . کنند بیشتر استتر استفاده میارگانیک

ند که هر چه ساختار همچنین چن و هوانگ در بررسی خود دریافت.  می باشد 806/2عملکرد خارجی شرکت های مزبور، 

با ( 0224)جرمن و همکارانش (. 0220چن و هوانگ، )نامتمرکز تر و غیر رسمی تر باشد، اثر مطلوبی بر عملکرد خواهد داشت 

مطالعه ی تأثیر ساختار بر عملکرد، با در نظر گرفتن نقش زنجیره ی تأمین، دریافتند که ساختارهای رسمی در محیط هایی با 

بر اساس آنچه گفته شد مدل مفهومی .  مثبت بر عملکرد مالی و در محیط های پویا اثر منفی بر عملکرد دارد تغییرات کم، اثر

 .این مطالعه به صورت زیر می باشد

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق - شکل

 

 

 

 : یشناسروش  -4

علی می باشد زیرا برای اثبات فرضییه   -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی

تحلیل نقیش سیاختار سیازمانی     بررسی وهدف این پژوهش . های تحقیق از نظر سنجی با افراد درگیر مساله استفاده شده است

هیای اسیتاندارد    گویه با استفاده از سینجه  02متشکل از   نامه تحقیق از طریق پرسشداده های . است های کربال برعملکرد بانک

 08شیعبه بانیک دولتیی و     84جامعه آماری این تحقیق شعب  بانک های شهر کربالی کشور عیراق شیامل   . جمع آوری گردید

بیه   پرسشینامه  02 تعیداد و  عیدد مشیخص شید    02حجم نمونه با استفاده ار جدول مورگان تعداد . شعبه بانک خصوصی بودند

رواییی  روایی محتوایی از طریق نظر خبرگان و . شد انجام پرسشنامه 06روی  بر ها تحلیل پایان درو  شد توزیعصورت حضوری 

های مختلیف   برای سازه  0/2سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 

هیا اسیتفاده و نتیایج     ی ساختاری برای آزمیون فرضییه   یابی معادله مدل  از تکنیک. نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد پرسش 

از بین سه بعد ساختار  تنها دو بعد تمرکز و پیچیدگی داری اثر منفی و معنیادار بیر عملکیرد بانیک هیای       پژوهش نشان داد که

 . کربال است

هیای میورد نظیر بیا      تحلییل . ی ساختاری مورد اسیتفاده قیرار گرفیت    یابی معادله ها از روش مدل به منظور تجزیه و تحلیل داده 

 .صورت گرفت (SPSS v.19) 0 اری برای علوم اجتماعیی آم و بسته PLSافزارهای  استفاده از نرم
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 ساختار سازمانی

 پیچیدگی

 رسمیت

 کنترل

 عملکرد



 

  

 

 
 

 

   

 :یافته های تحقیق -5

 :آمار توصیفی -5-1

مشخصات پاسخ دهندگان در این مطالعه با استفاده از سه متغیر جمعیت شناختی سن، جنسیت و سطح تحصیالت صرفاً 

 :ذیل گزارش شده است جهت گزارش سیمای آزمودنی ها، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول

 
 

 آمار توصیفی پاسخ دهندگان - جدول
 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر

 8/00 8  سال 02-62 

 سن

 0/63  0 سال 82- 6

 0/04 4  سال 2 - 8

 0/8 6 سال 02-  

 0/8 6 پاسخ داده نشده

 جنسیت
 6/04 86 مرد

  0/6 02 زن

 سطح تحصیالت

  /0   دیپلم

 3/0   دیپلمفوق 

80 کارشناسی    0/00 

 3  0  کارشناسی ارشد

  /0   دکترا

 0/6 0 پاسخ داده نشده
 

 

 :آمار استنباطی -5-2

در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط معیار روایی همگرا که مختص مدل سازی معادالت  :بررسی روایی همگرا. 5-2-1

(. 333 هالند، )روایی همگرا به میزان توانایی شاخص های یک بعد در تبیین آن بعد اشاره دارد . ساختاری است، بررسی شد

مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده شد که ( همیانگین واریانس استخراج شد) AVEدر این روایی همگرا با استفاده از معیار

 :نشان داده شده است 0نتایج این معیار درجدول شماره
 

 نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای پژوهش-2جدول

 عملکرد رسمیت تمرکز متغیر

AVE  00/2 84 /2 802/2 

 

آمده است، تمامی   همان گونه که درجدول ( 330 مگنر و همکاران، ( می باشد AVE ،8/2مقدار مالک برای سطح قبولی 

بیشتر بوده و این مطلب، مؤید این می باشد که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد  8/2مربوط به سازه ها از AVE مقادیر

 .قابل قبول است



 

  

 

 
 

  توسط میزان PLSهای متغیر مکنون، در مدل   پایایی هریک از نشانگر :های متغیرهای مکنون پایایی نشانگر. 5-2-2

بایست بزرگتر یا  های متغیر مکنون مربوطه می ارزش هریک از بارهای عاملی نشانگر. شود بارهای عاملی هر نشانگر مشخص می

ای متغیرهای مکنون تحقیق قابل ه در جدول زیر میزان بارهای عاملی برای نشانگر(. 330 فالکر و میلر، )باشد  2/ مساوی 

 . استمشاهده 

 

 تحلیل پایایی نشانگرهای متغیر های مکنون -3جدول
 

 

خورده های هاشور های مرتبط با متغیر مکنون که در خانهشود تمامی مقادیر سنجه همان طور که در جدول فوق مالحظه می

های متغیرهای  گیری از پایایی کافی در زمینه نشانگر  توان گفت مدل اندازه بنابراین می. است 2/ اند باالتر از مشخص شده

این مقادیر معموال . نیز برای نشانگرها نشان داده شده است( T values)در جدول فوق مقادیر احتمال . مکنون برخوردار است

شوند چراکه روابط بین نشانگرها و متغیرهای مکنون از  به عنوان پارامترهای روایی مرتبط با تحلیل عاملی تأییدی معرفی می

باشد و معنی دار بوده در  می ( /30، - /30)خارج از بازه شود تمامی مقادیر  همانطور که مالحظه می. اند قبل مشخص شده 

به دلیل  P8و  TAM2  ،RAS2  ،P1 ،P2 ،P3 ،P4 ،P5ضمنا سواالت  .نتیجه ابزار تحقیق از روایی مناسب برخوردار است

 .پایی بودن بارعاملی از تحلیل حذف گردیدند

 

ضریب آلفای کرونباخ  .برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی وآلفای کرونباخ پرداخته شد : پایایی مدل. 5-2-3

یز میزان همبستگی همچنین ضریب پایایی ترکیبی ن. بیانگر میزان توانایی سئواالت درتبیین مناسب ابعاد مربوطبه خود است

نتایج درجدول (. 344 فارنا و الکر، )سئواالت یک بعد به یکدیگر برای برازش کافی مدل های اندازه گیری رامشخص می کند 

 .آورده شده است 8شماره 
 

 

 متغیر

 نشانگرها
 T- VALUE عملکرد رسمیت تمرکز

TAM1 0 0/2     43/0  

TAM3 4 6/2    403/00  

TAM4 022/2     08/8  

RAS1  022/2   804/6  

RAS3  003/2    60/8  

RAS4  420/2   0 3/4  

P6   060/2  0 8/3  

P7   00 /2  830/3  

P9   068/2   8 /0  

P10     0/2   6 /8  

P11   003/2  2 0/ 0  

P12   00 /2   8 /0  



 

  

 

 
 

 

 ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق -4جدول

کرونباخآلفای  تعداد گویه ها نوع مقیاس متغیر کد متغیر  پایایی ترکیبی 

PER نقطه ای  لیکرت  عملکرد  0 006/2  482/2  
RAS نقطه ای  لیکرت  رسمیت  6 040/2  060/2  
TAM نقطه ای  لیکرت  تمرکز  6 088/2  420/2  

 

، (304 نانالی، ) 0/2ها در این مطالعه از حداقل مقدار همان طور که مشاهده می گردد، ضریب آلفای کرونباخ تمامی متغیر

 .بیشتر است( 333 لی و کیم، ) 2/ 0

 

و روش حداقل مربعات  4 یابی معادالت ساختاریدر این پژوهش از مدل :ها ها و آزمون فرضیه تحلیل داده. 5-2-4

نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با  .PLSجهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است(PLS)3 جزئی

به عنوان (. 0223لینجاندر و همکاران، )مشابه معادالت ساختاری مانند لیزرل و آموس، نیاز به شروط کمتری دارد های تکنیک

تر ها پیچیدهتر است؛ به ویژه هنگامی که مدلبرای کاربردهای واقعی مناسب PLSیابی مسیر مثال، بر عکس لیزرل، مدل

البته مزیت اصلی (. 2 02ون وو، )تر خواهد بود ستفاده از این نگرش مناسبباشد؛ اها غیر نرمال میهستند و یا توزیع داده

هرچند که در این (  022ویکسوم و واستوم، )نسبت به لیزرل دراین است که به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد  PLSیابی مدل

-مدل اندازه)نماید؛ مدل بیرونی رسی میزمان دو مدل را برهمPLS. تحقیق از حجم نمونه نسبتا باالیی استفاده شده  است

، که ارتباط متغیرهای (مدل ساختاری)کند و مدل درونی که ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی می( گیری

 (.2 02ون وو، )کند گیری میپنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازه

در  2/ 2باید در نظر گرفت فرضیه در سطح معنی داری . ئه گردیده استارا  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در جدول 

 .باشد(  /30، - /30)خارج از بازه  t-valueصورتی مورد تایید می باشد که 

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش -5جدول 

 نتیجه آزمون t-value ضریب مسیر فرضیه ردیف

 تایید آزمون 6/ 30 -800/2 عملکرد                تمرکز 1

 تایید آزمون 408/0 -000/2 عملکرد              پیچیدگی 2

 عدم تایید آزمون  /062 -2/ 0  عملکرد              رسمیت 3
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مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 1شکل  

 

 

 
مدل تحقیق در حالت معناداری پارامترها. 2شکل  

 

که شامل شاخص بررسی  02برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار :مدل بررسی شاخص های برازش .5-2-5

شاخص اشتراک، کیفیت مدل اندازه . می باشد، استفاده شده است 00و شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی  0اعتبار اشتراک

Qشاخص حشو نیز که به آن . گیری  هر متغیر را می سنجد
گیسر نیز می گویند، با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری، -استون 2

مقادیر مثبت این شاخص های نشانگر کیفیت مناسب و قابل . کیفیت مدل ساختاری را برای هر متغیر اندازه گیری می کند

 .ارائه گردیده است 0نتایج برازش در جدول . قبول مدل اندازه گیری و ساختاری می باشد

 

 (CV Red)و شاخص حشو (CV Com)اخص های اشتراک ش  -6جدول 
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21 CV-Communality 
3 CV-Redundancy 

 CV Com CV Red متغیر کد متغیر

TAM 04/2  تمرکز   04/2  
RAS 2/ 84 رسمیت  84 /2  
PER 802/2 عملکرد    6/2  



 

  

 

 
 

 

 : بحث و نتیجه گیری. 6

در این راستا سعی . هدف این مطالعه بررسی اثر ساختار سازمانی بر عملکرد بانک های خصوصی و دولتی شهر کربالی عراق بود

نتایج تحقیق حاکی از آن است که . شد تا با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت

چن و نتایج به دست آمده از این تحقیق با مطالعات . منفی و معنادار بر عملکرد هستنددو بعد تمرکز و پیچیدگی دارای اثر 

-چه ساختار نامتمرکز تر و غیر رسمی تر باشد، اثر مطلوبکه بیان می داشتند هر( 0224)جرمن و همکارانش ( 0220)هوانگ 

تواند رهنمودهایی را در های این پژوهش میافتهیبا توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق . تری بر عملکرد خواهد داشت

مراتب طیوالنی و تخت کردن  توانند نسبت به کاهش سلسله، میهااین بانک مدیران. قرار دهدبانکهای کربال اختیار مدیران 

باید توجه . دموقیع را در تغیییرات محیطیی سرلوحه کار خود قرار دهن ساختار سازمان اقدام کرده و پوییایی و واکینش بیه

مراتب بایستی در راستای تسیهیل دسترسی کارکنان اداری بیه یکیدیگر و بیه حیداقل رسیاندن  داشت که کاهش سلسله

باید  بانکهای کربالمدیران . های مشتریان انجام پذیرد مکاتبیات اداری و گیردش امیور و فرآیندهای کاری برای تأمین خواسته

عیالوه، آنها باید روشهای انجام دادن کار منعطف  بیه. رت همزمان در ساختار سازمانی خود بپذیرندتمرکز و عدم تمرکز را بهصو

گییری  سرانجام، ایجاد انعطیاف در سیاختار سیازمانی و شیکل. واسطه پیشرفتهای فنیاوری اطالعیات تشیویق کنند را به

تواند کارایی  میو حرفه ای راهکار دیگری است که  گانیکساختارهای ارجایگزینی مکانیکی با پوییایی سیازمان، در جهیت 

درصد از تغییرات   8همچنین همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد ابعاد ساختار سازمانی تنها  .را ارتقا دهد بانکهای کربال

ن اساس جهت تحقیقات عملکرد را تبیین می کند  و سایر آن عواملی هستند که در این مطالعه در نظر گرفته نشده اند بر ای

آتی پیشنهاد می گردد تا محققان اثر سایر عوامل مانند گرایش به بازار، گرایش به کارآفرینی، ریسک پذیری مدیریت عالی و 

های مهمی در باب تعامل و اثرات کیفیت خدمات و اعتماد بر حفظ  های پژوهش، بینش اگرچه یافته. غیره را نیز در نظر بگیرند

جامعه آماری این پژوهش را مدیران بانکهای دولتی و خصوصی . کند، چندین محدودیت بر آن مترتب است میمشتری ارائه 

توان  ی آماری است و نمی دادند، بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق تنها قابل تعمیم به همین جامعه شهر کربال تشکیل می

 .نتایج را به سایر بخش ها تعمیم داد

 مراجع
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