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   یه ساختاری در عملکرد سرمایساز یبررسی نقش خصوص
  )یک رویکرد غیر مالی(ران ی ایدر صنعت بانکدار

  
  1حسن فطرس محمد

  2یگیتورج ب
  

سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در  خصوصیبخش  هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی
 به  ی دولت یع و واحدها  ی صنا ی، واگذار  ساده ی به معنا  یساز یخصوص. چارچوب یک رویکرد غیر مالی است     

ـ ستأهـا و      آن شرکت  ی است که ط   یندیراا ف ی و   یبخش خصوص  ـ  ی  واگـذار  ی بـه بخـش خـصوص    یسات دولت
ـ عملکـرد سـازمانی ن   . شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سـازمان اسـت   سرمایه ساختاری.شوند یم ز بـه تمـام   ی

شـود    گیری می   های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه               موفقیت
شـده   و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیـشین ارائـه         یداری بین سرمایه ساختار     رابطه مثبت و معنا   . اشاره دارد 

. ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران اسـت             این تحقیق به دنبال آزمون این یافته      . است
 یبـرا .  از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت         یبه این منظور، بخش   

 و  (PCA)هـای اصـلی       ش تحلیل مؤلفه  رها از رو  ی و تحلیل ماتریس همبستگی متغ     ی اکتشاف یل عامل یانجام تحل 
هـای بـرآورد شـده در ایـن تحقیـق بیـانگر        مـدل . اسـت   استفاده شده(LISREL)روابط خطی ساختاری 

ـ    نـسبت بـه بخـش      یخصوص   بخش ی بر عملکرد سازمان   یه ساختار ی سرما یب اثرگذار یبودن ضر   بزرگتر  یدولت
سه با حجم انبوه    ی در مقا  ی کمتر ساختار دولت   ییدهنده کارا   ها نشان  افتهین  یا.  کشورمان است  یصنعت بانکدار 

 .آن است

  
روابط خطی  ،(PCA) اصلی های مؤلفه تحلیل ،یساختار هسرمای ،یساز ی خصوص:های کلیدی واژه

 .(LISREL)ساختاری 
 
  
  
 

                                                 
  fotros@basu.ac.ir                              .دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجنماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان. 1
  toorajbeygi@gmail.com                                            .       یقات تهراندانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق. 2
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   مقدمه.1
 را خود یاقتصاد تیفعال دامنه دولت ای یعموم بخش آن یط که است یندیافر یساز یخصوص

 نظام به را خود تملک تحت یاقتصاد یواحدها از یبرخ تیریمد ای تیمالک و کرده محدود

 به ای اقدام بطور گسترده  به بعد هشتاده از دهژهیوبه  توسعهدر حال  یکشورها .کند یم محول بازار
 ه و شکست تجربیالستی سوسنظام یفروپاش. خود کردند ی دولتیها ع و شرکتی صنایساز یخصوص

 اقتصادهای  موفقه و تجربسویک ی از  متمرکزیزیر  با برنامهیهااقتصاددر اد  کردن اقتصیدولت
دن به رشد ی رسیت کرد که براین باور را تقویا ای جنوب شرق آسی کشورهاهمچون نوظهوری

ق ی دولت از طرهلمداخ وستن به اقتصاد بازار آزاد و کاهشیجز پ یراه یدار اقتصادیپا
 صندوق یعنی  امروزی یای اقتصاد در دنیگران اصلینکه بازیتر ا مهم. دن نداریساز یخصوص

ن یتر  مهمیساز ی که خصوص رایل ساختاری تعده و برنام راهکار،ی پول و بانک جهانیالملل نیب
ن کشورها ی به ا خودیها  کمک ارائه دادند وافتهین  توسعهی کشورها به دآم یشاخص آن به شمار م

ن در ساختار یادی اصالحات بنیراستا  و گام برداشتن دریختارل سایرش اصول تعدیرا منوط به پذ
   .ن کشورها ساختندی ایاقتصاد
ران صورت گرفته، ی اقتصاد در ای توان رقابتارتقاء که در جهت ییها تین فعالیتر  از مهمیکی

 ،یاساس قانون 44 اصل یها استیس ابالغ با. است بوده یاساس  قانون44اصل  های استیس

 یدولت یها بنگاه یساز یخصوص یبرا یاقتصاد مختلف یها بخش در یجد یها یزیر برنامه
 قرار ها یواگذار نیا مشمول آنها به وابسته یها بنگاه که ییها هدستگا  تمام و م شده استیترس

   .نندک هیته یواگذار یبرا را خود یها برنامه ستیبا یم  ردیگ یم
 یطوربه  است یدولت یها بنگاه یبرخ یساختار اشکاالت یساز یخصوص اساسی مشکالت از یکی

 نیا در .شود ی منتقل میخصوص  به بخشی انحصار بخش دولت ردیکه اگر اصالح ساختار صورت نگ
 یها تیحساس و ها یژگیو از ها بانک و ییدارا و یاقتصاد امور وزارت به وابسته یها بنگاه انیم

  . هستند برخوردار یخاص
 و به آورد ی موجوده ب ها  بانکیسازمان ساختار در یقیعم یها یدگرگون یساز یخصوص

 بعد از .کنند حذف را  خودیتکرار و یمواز یکارها از یاریبس دهد تا یم فرصتها  بانک

 یریگکارب گسترش ، به عنوان مثال.اند هبود یفراوان یها یدگرگون شاهد ها بانک ،یساختار

 . شده استی منتهکارمندان و رانیمد نیب در یا ه تاز تفکرات و ها ش نگر به یا انهیرا یها ستمیس
 در .مطرح شده است آنها یریگکارب و یساز ادهیپ یبرا یا هتاز یکار فیتعار و اصول نیهمچن
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ه یابند که چگونه سرمای یها درم ن، بانکیبنابرا .بانک شکل گرفته است در ینینو نشیب طیشرا نیا
  . شان را محقق سازدیدتواند اهداف راهبر ی آنها م1یساختار

افته و فقدان ی  توسعهیسه با کشورهای کشورمان در مقای نظام بانکیماندگ با توجه به عقب
 ی، بررسی خصوصیها س بودن بانکین، تازه تأسی و همچنی جهانیط رقابت با بانکداریشرا

 یها استی سیابی مناسب بر ارزیتواند آغاز ی می بر عملکرد سازمانی ساختارهی سرمایاثرگذار
های مناسب و  توانند اقتباس عملکردها و راه هایی می چنین ارزیابی. ن حوزه باشدیاتخاذ شده در ا

  . همه جانبه را تسهیل نمایندههای اقتصاد ملی برای توسع همچنین رشد نظام
 ییک دارای است که به عنوان یر مالی غیها ن شاخصیتر  از جمله مهمی ساختارهسرمای
 یگیری آن برا  که اندازهی سازمان شناخته شده است، به طوریاتی عملکرد عملیراهبردی برا

انسانی  ساختاری شامل تمام ذخایر غیرهسرمای. است  مبدل شدهیاتیها به امری ح  سازمانیریپذ رقابت
های  افزار، پایگاه افزار، نرم  ساختاری سخته سرمای)1997(ادوینسون و مالون. دانش در سازمان است

عاتی، ساختار سازمانی، حق ثبت اختراعات عالئم تجاری و هرگونه قابلیت سازمانی دیگری که اطال
   .کنند  تعریف می راوری کارکنان پشتیبانی کند از بهره

هایشان در   آنچه که بعد از رفتن کارکنان به خانهو ساختاری ه سرمای)1997(روس و همکاران
ها،   ساختاری دستورالعمله نیز سرمای)1999( بونتیس.کنند  توصیف می راماند سازمان باقی می
 معرفی  راسازد  آن 2 ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکیآنچهها و هر  مشی راهبردها، خط

 در بخش رد،یگطور صحیح و مستمر انجام ه  بی ساختارهی سرمایریگ اندازهصورتی که  در .کند می
 موجبها  جرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانهای ا  ارتقاء پاسخگویی دستگاهبادولتی 

   نیز موجب ارتقاء مدیریت منابع، رضایتیخصوص در بخش .شود کارایی و اثربخشی دولت می
ها و   جهانی شرکتهردهای جدید، پایداری و ارتقاء   ملی، ایجاد قابلیتهمشتری، کمک به توسع

  .شود مؤسسات می
یکی از آنها .  انجام گرفته استی ساختاره سرمایصدر خصودر مالزی مطالعات معدودی 

. خدماتی در این کشور است های خدماتی و غیر  در دو بخش فعالیت2000مطالعه بونتیس در سال 
   .بسییاری بر عملکرد کاری هر دو بخش دارد ساختاری تأثیر هاین تحقیق آشکار ساخت که سرمای

های ژاپنی را مورد مطالعه قرار  یز عملکرد بانک ن)2004(با استفاده از مدلی مشابه، موریدیس
  . است یافتهای مختلف بانکی  داری بین گروه ا نیز به اختالف معنوی. داد

                                                 
1. Stractaral Capital (SC) 
2. Material Value 
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 و عملکرد مالی و ی ساختاره سرمایه رابطدر خصوص تحقیقی 2004چن و همکاران در سال 
 در خلق ارزش ی ساختاره آنها درک وسیعی از نقش سرمایهمطالع. ارزش بازاری بنگاه انجام دادند

  . و اساس مزایای پایدار را فراهم ساخت
های   گرفته شد که ابعاد جدیدی از دادهبسیاری بکار یهای نظر در مطالعات بعدی، مدل

 با موفقیت 2004به عنوان مثال، تحقیق یوند و اسنل در سال .  را معرفی کردندی ساختارهسرمای
 ساختاری با عملکرد ایجاد شده توسط آن را ارائه همایتوانست تحلیلی از چگونگی همبستگی سر

  .ب متعادل بین این دو برسدیبه ترکدهد و 
 ییهااطالعات، سنجه یهای فناور شناسی  با استفاده از ابزارها و روشتام ی دارین مقاله سعیدر ا

 ی صنعت بانکداری و خصوصیق در دو بخش دولتی تحقی اصلیرهای متغیریگ  اندازهیبرا
ب ی ضری مدل معادالت ساختاریریل چند متغیسپس، با بکار بردن تحل. می کنیورمان معرفکش

سه یک از دو بخش را برآورد و سپس مقای در هر ی بر عملکرد سازمانی ساختارهی سرمایاثرگذار
 یساز ی خصوصیها استی سیابی ارزیبرا یکردیرو عنوان د بهنها بتوان روش  نیکه ا هدف با این .میکن

  .رندیکشورمان مورد استفاده قرار گدر 
  

  قی روش تحق.2
هـا،   گردآوری داده  هتوصیفی است و روش آن بر اساس نحو        -نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی     

 از جملـه    . از نـوع مـدل معـادالت سـاختاری اسـت           ژه          وی  هبـ همبـستگی و    قات  یتحقاز نوع    توصیفی و 
شـود، تحلیـل عـاملی و مـدل           وواریـانس تحلیـل مـی     تحقیقاتی که در آنهـا مـاتریس همبـستگی یـا ک           

 ).1380بازرگان، سرمد، حجازی،(معادالت ساختاری است 
 

  ها  دادهی ابزار گردآور.2-1
 سـاختاری و  هم شـد کـه سـرمای   یه و تنظـ یه تهی گو26 با  یا ق پرسشنامه ی تحق یها  داده ی گردآور یبرا

ای که یکـی      ها از طیف لیکرت پنج درجه       برای تدوین پاسخ  . گیرد   بانک را دربرمی   یعملکرد سازمان 
  . است رود، استفاده شده های بسته به شمار می گیری پاسخ های اندازه اسیترین مق از رایج

 به دلیل ماهیت و محتوای آنها به صورت وارونه R با برچسب یهای منف گویه(ها  برخی از گویه  
شنامه و کدگـذاری آن، مختـصری از        بـرای آشـنایی بیـشتر بـا سـاختار پرسـ           . شـوند   گـذاری مـی     نمره
با توجه به اهمیت حجم نمونـه در مراحـل ایجـاد            .  شده است  ارائه) 1(های پرسشنامه در جدول       گویه

ای برابـر     مدل معادالت ساختاری، در تحقیق حاضر برای هر یک از دو بخش بانکداری، حجم نمونه              
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 و ی دولتـ یهـا اونـان ارشـد شـعب بانـک    ران و معین پرسشنامه توسـط مـد  یا. ایم  در نظر گرفته150با  
  .  در شهر تهران پاسخ داده شده استیخصوص

  
 ای از پرسشنامه   چکیده.1جدول 

  
   ساختاریهسرمای

S1 کمترین هزینه به ازای هر معامله  S9 ها در صنعت بانکداری  بیشترین ایدههتوسع  
S2 بهبود نسبت درآمد به هزینه  S10 مد بودن بانکاکار  
S3 درآمد به ازای هر کارمندافزایش   S11 های دستیابی راحت به اطالعات سیستم  
S4 باالترین درآمد به ازای هر کارمند  S12 های بانکی از نوآوری حمایت رویه  
S5 کاهش در زمان معامالت  S13R وجود بوروکراسی کسل کننده در بانک  
S6 کمترین زمان برای انجام معامله  S14 ساختار بانکعدم جدایی و تفکیک در   
S7 های جدید اجرای ایده  S15 جو حمایتی  
S8 ها حمایت از بهبود ایده  S16R عدم تسهیم دانش  

  عملکرد بانک
P1 مدیریت بانک  P6 ها پس از وضع مالیات بازده دارایی  
P2 انداز آینده چشم  P7 بازده معامالت پس از وضع مالیات  
P3 سود دهی  P8 واکنش در برابر رقابت  
P4 رشد سود دهی  P9 میزان موفقیت در ارائه خدمات جدید  
P5 رشد معامالت  P10 عملکرد کلی بانک  
  نتایج تحقیق: مأخذ

  
 به ترتیـب در نظـر گـرفتن         یل عامل ی انجام تحل  ی برا 2 و بنتلر و چو    1بنا به پیشنهاد جیمز استیونس    

). 1380ن،یـ کال(رود   شـمار مـی   بهی قاعد خوب4 به ازای هر متغیر مکنون3 متغیر مشاهده شده10 و   15
ر و بـرای متغیـر مکنـون    یـ  متغ 16 ، سـاختاری  ه سـرمای  یعنـ یزا   در این تحقیق برای متغیر مکنـون بـرون        

  . متغیر قابل مشاهده در نظر گرفته شده است10 بانک نیز ی عملکرد سازمانیعنیزا  درون
  

  قی ابزار تحقیابی ارز.2-2
خـواهیم   سنجند کـه مـی    آنها همان مفهومی را می  که ل کنیم ها باید اطمینان حاص       شاخص ه از تهی  پس

هـایی کـه بـه        تـوانیم بـه پاسـخ       م مـی  ی و نیـز بایـد مطمـئن شـو         5)اعتبـار یـا روایـی     (گیری کنـیم      اندازه
دیگر به آن    ای  و فردا به گونه    یک صورت پرسشی که امروز به     . اند اعتماد کنیم     ما داده  مانهای  پرسش

                                                 
1. James Stevens 
2. Bentler and Chou 
3. Observed Variable 
4. Latent Variable 
5. Validity 
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ــی   ــد پرســش ب ــخ دهن ــده پاس ــتا فای ــسئل ( ی اس ــان م ــن هم ــاد  های ــت اعتم ــا قابلی ــایی ی )  اســت1 پای
  ).1381 دواس، ای دی(

ایـن  .  استفاده شـده اسـت     2در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ           
کند  گیری می های مختلف را اندازه گیری که خصیصه روش برای محاسبه همسانی درونی ابزار اندازه 

 و یا بیشتر باشد تا بتوان مقیـاس را دارای پایـایی بـه      70/0 تجربی، آلفا باید     هطبق قاعد . درو  به کار می  
  ).2جدول (شمار آورد 

  
 ها  آزمون پایایی گویه.2جدول 

  
  P1…P10 عملکرد بانکی  S1…S16R ساختاری سرمایه  

  خصوصی  دولتی  خصوصی  دولتی  
α910/0  841/0  845/0  734/0  کرونباخ  
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

 بـوده و  7/0شتر از یـ  هـر دو سـازه ب  یمقدار آلفای کرونبـاخ بـرا  ) 2( جدول  یها با توجه به داده   
  . استیق اکتشافیک تحقی یبرا) پرسشنامه(ها  ه  دادیآور  مطلوب بودن ابزار جمعیایگو

آماری تحلیل عاملی از    های و نیز ساختار عوامل متغیرهای تحقیق، شیو         برای بررسی روایی سازه   
های اصلی توأم با چرخش واریماکس و نمودار اسـکری اسـتفاده شـده                 از روش مؤلفه   3نوع اکتشافی 

 6/0 بیـشتر از     یبارهـای عـامل   . سازند  ها را میسر می     گذاری عامل    باال، تفسیر و نام    یبارهای عامل . است
 را بارهـای عـاملی      3/0 بیـشتر از     ی عـامل  یرا بارهای عاملی باال و بارها     ) عالمت جبری مالک نیست   (

 و  ی پرسـشنامه در دو بخـش دولتـ        یـی  روا ینتایج بررسـ  ) 4(و  ) 3(جداول  . گیرند  نسبتاً باال در نظر می    
  .دهند ی را نشان میخصوص

 
 
  
  

  
  

                                                 
1. Reliability 
2. Kronbakh Alpha 
3. Exploratory Factor Analysis (EFA) 
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  های اصلی  ساختاری به روش مؤلفهه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمای.3 جدول
  

  سرمایه ساختاری
  یبخش خصوص  بخش دولتی

  )اول عامل(
یندهای افر

 1عملیاتی

  )عامل دوم(
ساختار 
  2سازمانی

  )عامل سوم(
های  مکانیزم

 3نوآوری

  )عامل اول(
یندهای افر

 عملیاتی

  )عامل دوم(
کارایی 
  4سازمانی

  )عامل سوم(
های  مکانیزم

 نوآوری
  ها گویه

 بارهای عاملی

  ها گویه

 بارهای عاملی

S1 633/0     S1 809/0     
S2 595/0     S2 732/0     
S4  706/0     S5  651/0     
S5 655/0     S6 776/0     
S6   519/0   S9   732/0   
S11   699/0   S10   812/0   
S14    678/0   S11    606/0   
S15   771/0    S8     841/0 

S9     802/0 S12     734/0 

S12     596/0        
  مقادیر ویژه عوامل

 009/2 909/1 560/1  583/2 016/2 645/1 

  R2  %رصد واریانس تبیینی توسط عوامل د
 092/20 090/19 601/15  695/28 402/22 280/18 

 درصد کل واریانس تبیین شده

 783/54 378/69 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
ها  هرست گویهها به دالیلی همچون پایین بودن اشتراک، بارهای عاملی پایین یا بارهای عاملی تقریباً برابر در دو عامل از ف گویهبرخی 

 از کفایت نمونه و یکا بوده که ح5/0برای هر دو بخش بیشتر از )  اولکین- میر-کایزر (KMOمقدار شاخص . اند حذف شده
ناسب بودن  بوده و بیانگر م7/0کرونباخ بیشتر از αهای باقیمانده نیز  برای گویه. متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی دارد

  . استیق اکتشافیک تحقی یپرسشنامه برا

 
  
  
  
  

                                                 
1. Operation Process 
2. Organizational Structure 
3. Innovation Mechanism 
4. Organizational Efficiency 
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  های اصلی  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عملکرد بانکی به روش مؤلفه.4جدول 
  

  عملکرد بانکی
  بخش خصوصی  بخش دولتی

  )عامل اول(
  1عملکرد مالی

  )عامل دوم(
 2عملکرد مدیریتی

  )عامل اول(
  عملکرد مالی

  )عامل دوم(
  ها گویه 3عملکرد رقابتی

 بارهای عاملی

  ها گویه
 بارهای عاملی

P3  678/0    P3  735/0    
P4 612/0    P4 749/0    

P5 751/0    P5 720/0    

P6 774/0    P6 816/0    
P7 644/0    P7 871/0    
P1    865/0  P2    849/0  
P2   773/0  P8   754/0  

P10   732/0  P9   802/0 

  مقادیر ویژه عوامل
 582/2  240/2   233/3  461/2  

  R2  %درصد واریانس تبیینی توسط عوامل 
 273/32  004/28   414/40  762/30  

 درصد کل واریانس تبیین شده
 277/60  176/71  
  .نتایج تحقیق: مأخذ
ها به دالیلی همچون پایین بودن اشتراک، بارهای عاملی پایین یا بارهـای عـاملی تقریبـاً برابـر در دو عامـل از فهرسـت                             گویه برخی
 از کفایـت  اکی بـوده کـه حـ      5/0برای هر دو بخـش بیـشتر از         )  اولکین - میر -کایزر (KMOمقدار شاخص   . اند  ها حذف شده    گویه

 بـوده و بیـانگر   7/0کرونباخ بیشتر از   αهای باقیمانده نیز      برای گویه . ام تحلیل عاملی دارد   نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انج      
  . استیق اکتشافیک تحقی یمناسب بودن پرسشنامه برا

  
 و دو عامـل را  یه ساختاری سرمایبرا استقالل سه عامل را ،ن پرسشنامهی ا ی اکتشاف یل عامل یتحل

 ی صـنعت بانکـدار    ی و خـصوص   یک از دو بخـش دولتـ      یهر  در   شعب بانک    یزمان عملکرد سا  یبرا
امـل  ون ع یتـر  مهـم  ی و عملکـرد مـال     یاتیـ  عمل ینـدها یفرآ امـل عدو  ن پرسـشنامه    یدر ا . دهد یمنشان  

 تـدوین و    یروشـی بـرا     اکتشافی بـه عنـوان     ین مقاله از تحلیل عامل    یدر ا . هستندانس  یکننده وار  نییتب
ذکـر  آنچـه  .  هستندSPSS 15.0افزار   نرمیها یر جداول، خروجیمقاد. ست شدهتولید تئوری استفاده 

                                                 
1. Financial Performance 
2. Management Performance 
3. Competition Performance 
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هـا   ا سـازه  یـ ن عوامـل    ی روابـط بـ    خـصوص  یریـ گ نتیجه از   پیشها    شاخص ییای ضامن اعتبار و پا    شده
 هیـ  گو 26ه از   یـ  گو 17 و   18ب  یـ  به ترت  ی و خصوص  ین مرحله، در بخش دولت    یان ا یدر پا . خواهد بود 

 ابتـدا  ی پرسـشنامه در مرحلـه بعـد   یابیـ پـس از ارز . استفاده قرار خواهند گرفتل مورد   یه در تحل  یاول
و سـپس مـدل     ) یریـ گ مدل اندازه (شود   ی م اثبات عوامل استخراج شده،     یدیی تأ یل عامل یتوسط تحل 

  . ن زده خواهد شودیق تخمی تحقیساختار
  

   تحقیقیابی  مدل.2-3
 رگرسـیون چنـد   هبسیار نیرومنـد از خـانواد  یک تحلیل چند متغیری  1(SEM)مدل معادالت ساختاری
ای  دهد مجموعه  است که به محقق امکان میGLM(2( تر بسط مدل خطی کلی متغیری و به بیان دقیق

تحلیل مـدل معـادالت سـاختاری را        . از معادالت رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد          
ــی ــام داد   م ــک انج ــط دو تکنی ــوان توس ــی ت ــاختا  یک ــل س ــی   تحلی ــط خط ــا رواب ــانس ی ری کواری

 . استPLS(4( حداقل مربعات جزئی دیگری و 3)LISREL(ساختاری

، 6)گیـری  مـدل انـدازه   (5یدییـ تحلیـل عـاملی تأ  : ای از دو تحلیل اسـت      آمیزه LISRELتکنیک  
گیری، سنجش روابـط      منظور از مدل اندازه   . 8)مدل ساختاری ( تعمیم تحلیل رگرسیون     -7تحلیل مسیر 
 و عملکـرد  یه سـاختار یسـرما (و متغیرهای مکنـون  )  پرسشنامهیها هیگو(ی مشاهده شده    بین متغیرها 

بـه  . اسـت ) شـده  عوامل اسـتخراج  (های متغیرهای مکنون      توسط شناسایی سازه  )  شعب بانک  یسازمان
کنـد کـه متغیرهـای مکنـون چگونـه بـا متغیرهـای قابـل مـشاهده            این مدل مشخص می، دیگر عبارت

 متـضمن مفهـوم ابعـاد       میـزان ها تا چه      شوند و هر یک از شاخص       آنها سنجیده می  مرتبطند و از طریق     
بـه  .  بـین متغیرهـای مکنـون اسـت        9یلـ منظور از مدل ساختاری صرفاً روابط ع      . باشند   می متغیر مکنون 

زا بـر    مـستقیم و غیـر مـستقیم متغیرهـای مکنـون بـرون             آثـار  کشف هر    ، دیگر هدف این مدل    عبارت
گیــری در تکنیــک  صــورت کلــی مــدل ســاختاری و مــدل انــدازه. زا اســت نمتغیرهــای مکنــون درو

LISREL 1989جورسکوگ و سوربوم،(است ) 1 (هبه صورت رابط(.   

                                                 
1. Structural Equation Model 
2. General Leaner Model  
3. LInear Structural RELations  
4. Partial Least Squares  
5. Confirmatory Factor Analysis  
6. Measurement Model 
7. Path Analysis 
8. Structural Model 
9. Causal Relationships 
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)1 (         ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

y

x

ε

δ

E ζ 0; COV ζ Ψ E ε 0; COV ε Θ

E δ 0; COV δ Θ

y Λ η ε
η Βη Γξ ζ

x Λ ξ δ
= = = =

= =

= +
= + + 

= +
 

  

 یابیـ  مـدل، بـرآورد مـدل، ارز       یین مـدل، شناسـا    ی تـدو  ه پنج مرحل  یک ط ین تکن ی با ا  یابی مدل
 یسیـ ن نمـاد ماتر یشیـ قات پی تحقیبا توجه به استدالل نظر . ردیگ یانجام م برازش مدل و اصالح مدل      

   :کنیم ان مییب) 2(ه ق را طبق رابطیمدل تحق
  

i i

i i

i p Per ε
Per S S Per

i s S δ

1,...,10

1,...,16R

i

i

p λ η θ
η α γ ξ ζ

s λ ξ θ

=

=

= += + +  = +
)2  (                     

  

 بـا مـاتریس کووراریـانس    )S(هدف از برآورد مدل همگرا شدن ماتریس کوواریـانس نمونـه،           
)(جامعه  θ بـا فـرض   .  اسـت  Sو (θ)∑و به حداقل رساندن ماتریس پسماند، یعنی تفـاوت بـین   ) ∑(

انـد، یـافتن بـرآورد بیـشینه          ای نرمـال توزیـع شـده        اینکه جمالت خطـا و متغیرهـای مکنـون بـه گونـه            
  .است) 3 (ه پارامترهای آزاد در مدل، معادل به حداقل رساندن تابع رابط1درستنمایی

  

 )3(                             [ ] ( ) ( )( ) ( )-1
MLF S, (θ) log θ tr S θ log S p q∑ = ∑ + ∑ − − +   

 نیز به ترتیب تعداد q وW=∑−1 ، p  مجموع عناصر قطر اصلی ماتریس است،tr  در آنکه  
) سرمایه ساختاری(زا  و متغیر مکنون برون) عملکرد(زا   متغیر مکنون درونهمتغیرهای مشاهده شد

  . متغیرهای مشاهده شده استتعداد کل p+q به عبارت دیگر،. است
و ) بر اساس مـدل   ( ماتریس کوواریانس برآورد شده برای جامعه        هارزیابی برازش مدل با مقایس    

تـرین    مهـم . S-∑(θ) آیـد،  بـه دسـت مـی   ) های مشاهده شده بر اساس داده(ماتریس کوواریانس نمونه  
 دازنـد، شـاخص برازنـدگی    پر  های برازندگی روابط خطی ساختاری که به تبیین واریانس می           شاخص

(GFI)2    برازندگی ه، شاخص تعدیل شد  (AGFI)3    درجـات آزادی تعـدیل شـده و جـذر        لحاظ که از 
 یهـا  داری بـرای شـاخص   اگونه آزمـون معنـ   هیچ.  هستند4 (RMSEA)برآورد واریانس خطای تقریب 

                                                 
1. Maximum Likelihood (ML) 
2. Goodness-of-Fit Index 
3. Adjusted Goodness-of-Fit Index 
4. Root Mean Square Error of Approximation 
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GFI   و AGFI     هـر چـه     .متغیر است وجود نـدارد     )برازش کامل (و یک   ) برازش ضعیف ( که بین صفر 
  . ها دارد د، اشاره به برازش بهتر مدل از دادهنتر باش  نزدیکیکها به  این شاخص

 بـرازش خـوب مـدل       هز مقادیر کوچک شاخص نـشان دهنـد       ی ن RMSEA شاخص   خصوصدر  
 00/1 تـا    05/0از  ( اسـت    05/0های خوب برابر یا کمتر از          که این شاخص برای مدل     ای  گونهاست به   

ز سـعی در بهبـود بخـشیدن و بهتـر کـردن مـدل               یاصالح مدل ن  ). شود ی م  خوب محسوب  نسبت  بهز  ین
 چـه متغیرهـای کلیـدی را        اسـت کـه هـیچ آزمـونی مبنـی بـر اینکـه             توجه به این نکته ضروری      . دارد

  . که این کار بر اساس تئوری صورت گیردتوجه داشتباید . ایم وجود ندارد فراموش کرده
گیری    تأییدی که بخشی از الگوهای اندازه      یتحلیل عامل  ی بر رو  یریگ  برآورد مدل اندازه   یبرا

 مکنون توسط متغیرهای مشاهده     یرهای سنجش متغ  ه نحو خصوصاین الگو در    . کنیم  است تمرکز می  
های مشاهده شـده بـه    ای است که برای همبستگی کند و در واقع ساختار عاملی، فرضیه شده بحث می  

 جبری بسیار پیچیده اسـت و بـرای هرگونـه محاسـبات     ظلحاتحلیل عاملی تأییدی از   . آید  حساب می 
  . شود های معادل آن استفاده می  و یا برنامهLISRELهمیشه از 

 ههای تجربی بر پایـ      شود داده   شود که در آن فرض می       در تحلیل عاملی تأییدی مدلی ساخته می      
 سـاختار   خـصوص   رداین مـدل مبتنـی بـر اطالعـات قبلـی            . گردند  چند پارامتر توصیف یا محاسبه می     

همـان  (ها است، ساختاری که در قالب یک تئوری، فرضیه و یا دانش حاصل از مطالعات پیـشین     داده
 و عملکـرد    ی سـاختار  هی سـرما  یریـ گ ج مـدل انـدازه    ینتا. به دست آمده است   )  اکتشافی یتحلیل عامل 

نشان ) 5( جدول  انجام شده دری اکتشافیل عاملید تحلیی در تأی و خصوص ی دولت یها  بانک یسازمان
  .استداده شده

  
   برازش ی خوبیها  و شاخصیدیی تأیل عاملی تحله خالص.5جدول 

  
  2χ  GFI AGFI RMSEA 

  df(  93/0  87/0  07/0=31(  78/50  )هی گو10 فاکتور، 3( یدولت
  df(  94/0  85/0  09/0=18(  53/37  )هی گو9 فاکتور، 3( یخصوص  ی ساختارهیسرما

  df(  93/0  86/0  09/0=19(  69/40  )هی گو8 فاکتور، 2( یدولت
  df(  97/0  93/0  06/0=14(  37/14  )هی گو8 فاکتور، 2( یخصوص  یعملکرد سازمان

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 16

https://ejip.ir/article-1-232-fa.html


16 12 و 11دهم شماره های  جله اقتصادی سالم

دار بـودن   اگیری نشان دهنده برازش خـوب و معنـ   های اندازه  مدل tج تخمین و مقادیر آماره   ینتا
ه در قسمت     گیری، تئوری ساخته شد    های اندازه  م که نتایج مدل   یکن یمشاهده م . ها است   ضرایب مدل 

  .کند تحلیل عاملی اکتشافی را کامالً تأیید می
هـدف  . ی بین متغیرهای مکنون است    ل منظور از مدل ساختاری، روابط ع      طور که ذکر شد    همان

 یعنـ یزا   تغیـر مکنـون درون     بـر م   ی سـاختار  هی سـرما  یعنـ یزا    کشف اثر متغیر مکنـون بـرون       ،این مدل 
 بانـــک و یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر ارائـــه تحلیـــل مـــسیر مـــدل تحقیـــق اســـت یعملکـــرد ســـازمان

 .)2 و1یها  نمودارهای(
  

  
  

   مدل ساختاری بخش دولتی.1 نمودار
 

 

  
  

   مدل ساختاری بخش خصوصی.2 نمودار
  

هـا    مـدل   بـرازش مناسـب    یایـ  بـرازش گو   یهـا  داست، شـاخص  یها پ   شکل  این طور که از   همان
  .هستند
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  شنهاداتی و پیریگ جهی نت.3
توان گفت کـه نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق بـا                 ها می   با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده         

 ساختاری بـر    ه سرمای ی اثرگذار رابطه با  بحث بیان شد، در      ه که در پیشین   محققان دیگر نتایج مطالعات   
ای  های مقایـسه  دهد تحلیل نشان می) 6(طور که جدول  همان.  هماهنگی وجود دارد   یعملکرد سازمان 

بخش دولتی و بخـش خـصوصی حـاکی از عملکـرد بهتـر بخـش خـصوصی در اسـتفاده از سـرمایه                        
 لحـاظ  از   ی دولتـ  یهـا    بانـک  اغلـب ل باشد که هر چنـد       ین دل ید به ا  ین موضوع شا  یا. ساختاری است 

نه و توجه ناکافی به مفهوم   یر به ی غ هل استفاد ی دل  به  اما ،هستند   ی خصوص یها  بزرگتر از بانک   یساختار
 ،گـر یبه عبـارت د   .  خود دارند  ی بر عملکرد سازمان   یو روش استفاده از ساختار بزرگترشان اثر کمتر       

ن یبنـابرا . شـود  ی از این سرمایه در راستای اجـرای راهبردهـای سـازمانی اسـتفاده نمـ               یدر بخش دولت  
تواند سبب   ی کشورمان م  ی در صنعت بانکدار   یساز یوصاست خص یجه گرفت که اخذ س    یتوان نت  یم

ن صـنعت   یـ  در ا  یاتیـ  بر عملکرد عمل   یه ساختار ی سرما مانند یرمالی غ یها  شاخص یش اثرگذار یافزا
  . شود

  
 یدر دو بخش دولتی و خصوص) مدل ساختاری( نتایج تحلیل مسیر .6جدول 

  
  یبخش خصوص  یبخش دولت   به     از          مسیر
  )00/5( 64/0  )51/3( 47/0  عملکرد    ی         ساختار

   . مسیرها هستندt اعداد ردیف باال ضرایب مسیر و اعداد ردیف پایین مقادیر *
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  
 بـر عملکـرد     ی سـاختار  هی سـرما  یب اثرگـذار  یرها، ضـر  یدار بـودن مـس     ابا توجه به آزمـون معنـ      

 به نتایج   یبا نگاه . دار هستند  اران معن ی ا ی بانکدار  صنعت ی و خصوص  ی در هر دو بخش دولت     یسازمان
 ه نتـایج تحلیـل عـاملی اکتـشافی، بـه منظـور تقویـت و رشـد سـرمای                  ویـژه ن پـژوهش بـه      یحاصل از ا  

 آن یی شناسـا  کـه ن صورت ارائه کردیا ه را بیتوان پیشنهادات های کشور می  در شعب بانک  یساختار
نـدهای  یا فر یباشند مـستندساز    ان می ی مشتر ین ارزش برا  یشتری ب ی که دارا  یدی کل یندهایادسته از فر  

 پیـشرفته و  ی استفاده از سـاختارها ،ی و خارجی داخل یات رقبا ی تجرب یری و بکارگ  ییمذکور و شناسا  
 یهـا  ستمیـ  اسـتفاده از س ، مختلـف بانـک  یهـا   در قسمتیا  و پروژه  یمیمدرن همچون ساختارهای ت   

ق و  یـ  تحق موضوعشتر به   ی اختصاص بودجه و زمان ب     ،ه سازد  به اطالعات را ساد    یابی که دست  یاطالعات
 و  ی داخلـ  یات رقبـا  ی و استفاده از تجرب    یعلم  و تعامل با مراجع و محافل      ی و همکار  ی کاربرد هتوسع
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افـت نظـرات کارکنـان و در خـارج          ی در یشنهادات در داخل بانک بـرا     یستم پ ی استفاده از س   ،یخارج
  .انیافت نظرات مشتری دریبانک برا
 را در ی و عملکـرد سـازمان  یه سـاختار ی سـرما یرمـال ی غ یرهـا ی متغ تالش کردیم تا  ن مقاله   ی ا در
 یابیـ  ارز ی بـرا  یکـرد یم رو یق بتوان ین طر یده و از ا   یت بخش ی کشور عموم  ی صنعت بانکدار  خصوص

ز یـ ع ن یگر صـنا  ین مطالعه در د   یر ا ینده نظ ید است که در آ    یام. می ارائه ده  یساز ی خصوص یها استیس
   آورد ی فـراهم مـ     قابـل تـوجهی را     ی انـرژ     یرمـال ی غ یهـا   شـاخص  یرا مطالعه بر رو   ی ز ،ردیصورت گ 

  . ببرد ع را به مراتب باالتر از آنچه هستیگاه صنایتواند جا ی که مییانرژ
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