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صالحنژاد ،حسندرویش 
سیدعبدا ...
از صفحه  085تا 065
چکید
این پژوهش ،به منظور شناسایی ابعاد تشکیل دهنده منزلت و تأثیر آن بر عزت نفس در بین کارکنان بانک مهر
اقتصاد انجام شد .این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی است و از روش آمیخته بهره می برد .پس از مرور منابع و
مآخذ مربوط به موضوع و گرفتن نظر خبرگان ،با فن دلفی ،مدل منزلت کارکنان تدوین شد .ابعاد تشکیلدهنده
«منزلت کارکنان» شامل بعد «شخصی ،شغلی ،سازمانی و اجتماعی» است .سپس پرسشنامه محقق ساختۀ مورد
تایید خبرگان ،به صورت الکترونیکی در سامانه نظرسنجی بانک بین  0706نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد با
استفاده از نمونهگیری خوشه ای توزیع شد .تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  Smart-plsو معادالت
ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئی انجام شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،با توجه به ضرایب استاندارد
وزنی ،به ترتیب بُعد شخصی با  ،%60سپس بُعد اجتماعی با  %00و در نهایت بُعد شغلی با  %06بر منزلت
کارکنان بانک مهر اقتصاد تاثیرگذار هستند .اثرگذاری بُعد سازمانی بر منزلت در نمونه مورد بررسی معنادار نبود.
همچنین میزان اثر مستقیم منزلت بر عزت نفس کارکنان 1/745و اثر غیر مستقیم آن بر عزت نفس از طریق
متغیر میانجی «جلب احترام» 1/081،به دست آمد .بر مبنای نتایج پژوهش ،مدیران بانک مهر اقتصاد برای
افزایش سطح منزلت و عزت نفس کارکنان خود ،باید تمرکز بیشتری بر تقویت برند سازمانی و غنیسازی شغلی
داشته باشند.

کی هع کییدی
منزلت ،کارکنان ،عزتنفس ،جلب احترام

 .0پژوهشگر دانشگاه امام حسین(ع) و دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول
)a.salehnezhad@gmail.com
 .0دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
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قد ا
سازمانها و شرکتهای فعال در صنایع مختلف و به ویژه در اروپا و آمریکا که تحت
یکی از نیازهای روحی بشر که بر دیگر رفتارهای وی اثرگذار است ،نیاز او به احترام
و داشتن منزلت است .بر اساس نظر پژوهشگران علم رفتار ،دستیابی به منزلت باعث
ارضا و پاسخگویی به این نیاز میشود .همچنین یکی از عوامل اصلی برانگیختگی
عزتنفس(احترام به خود) و دریافت احترام از طرف دیگران داشتن منزلت است که خود
بر جنبههای انگیزشی و عملکردی دیگر افراد اثرگذار است (دسلر0108،0؛
هرزبرگ0137،0؛ مزلو 8و همکاران .)0171،در صورت دستیابی افراد به عزتنفس،
عملکرد آنان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و در ابعاد مختلفی به پیشرفت دست مییابند
(معمارباشیاول ،صبرینظرزاده ،و عبدخدائی .)66 :0810 ،با نگاه سازمانی به این
موضوع ،یکی از ابعاد رضایت شغلی ،اعتبار 4یا منزلت کارکنان است (ویور ،)0177،5که
درصورتیکه نامناسب باشد باعث کاهش عملکرد شغلی و در پی آن مشکالت دیگر
فردی و سازمانی میشود (ویس و فرشمن .)307 :0113 ،6در صورتیکه کارکنان
احساس کنند در شغل خود منزلت و شأن اجتماعی و سازمانی مطلوبی ندارند ،در ایشان
تمایل برای ترك خدمت ،جابه جایی شغلی و عدم وجود انگیزه کافی برای ادامه خدمت
در شغل مورد تصدی مشاهده خواهد شد که در نتیجه باعث کاهش بهرهوری میشود
(فیض ،شرفی و شول .)017 :0815 ،بنابراین ،توجه به ارتقای منزلت کارکنان ازجمله
مواردی است که برای حفظ و رشد بهرهوری باید مورد توجه قرار گیرد.
از جمله سیاستها و قوانین داخلی که در آن به اهمیت کرامت انسانی و منزلت
افراد اشاره شده است ،میتوان به اصول 0،01،00،81،47قانون اساسی ،ماده یک و
هشت سیاستهای کلی نظام اداری ،ماده 015و 010قانون برنامه پنجم توسعه کشور،
مواد چهار و شش و هفت برنامه اصالحات در نظام اداری کشور ،مواد  86و  004قانون
مدیریت خدمات کشوری و ماده شش قانون کار جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد .به
1.Dessler
2.Herzberg
3.Maslow
4.Prestige
5.Weaver
6.Weiss & Fershtman
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عنوان نمونه ماده یک سیاستهای کلی نظام اداری ،بر «نهادینهسازی فرهنگ سازمانی
مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت انسانی» و «ارج نهادن به سرمایههای انسانی و
اجتماعی» و ماده هشت آن بر «حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و
مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفید آنان» تأکید دارد.
بانک مهر اقتصاد در سال  0833بهمنظور خدماترسانی به بخش عمومی در
امور بانکی ،فعالیت خود را آغاز کرد .در نظرسنجیهایی که برای سنجش رضایت
کارکنان ،در سالهای  0811تا  0815در این بانک انجام شد ،مشکل کاهش منزلت و
عزت نفس کارکنان ،به عنوان یکی از دغدغههای مهم کارکنان و به عنوان عامل مؤثر در
رضایت شغلی کارکنان تشخیص داده شد (بانک مهر اقتصاد .)0816 ،بر این اساس الزم
بود ابتدا ابعاد منزلت کارکنان و رابطه آن بر عزت نفس آنها تشخیص داده شود تا بتوان
بر این اساس راه کارهای ارتقای منزلت و عزت نفس کارکنان را یافت .تقویت منزلت
کارکنان ممکن است به افزایش رضایت شغلی آنان نیز منجر شود .در این پژوهش سعی
شده است به این سؤال پاسخ داده شود که " ابعاد تشکیل دهنده منزلت کارکنان بانک
مهر اقتصاد چیست و تأثیر آن بر عزتنفس و جلب احترام دیگران چگونه است؟"
پیشینا پژعهش
گروتو ( ،)0101سه عامل آثار توانمندسازی ،ارتباط کارفرما با کارمند و شرایط کار را
جداگانه برای تأثیر شرایط شغلی بر منزلت شغلی ،آزمایش کرد .تأثیر عوامل از طریق
مدلهای رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از تأثیر
بیشتر عوامل ارتباطی کارمندان کارفرما نسبت به شرایط کار بر منزلت شغلی کارگران
داخلی است .عامل ارتباط با کارمندان از عواملی که معموالً با منزلت شغلی مانند
مرخصی هفتگی ،حقوق منظم و امنیت شغلی در ارتباط هستند ،برتری دارند .کیم و
همکاران ( ،)0101در پژوهشی نشان دادند منزلت سازمانی به طور قابل توجهی ارزش
های عملکردی ،رضایت ،اجتماعی و مالی را تحریک می کند .سه ارزش (عملکردی،
رضایت و مالی) نیز بر وفاداری تأثیر می گذارد .نتایج پژوهش پیتسا ،تائو و پیلوتال
( ،)0107نشان داد منزلت پایین کارکنان ،باعث جلوگیری از اعتماد سازمانی ایشان
میشود .آنان در این پژوهش چگونگی رابطه متقابل این دو متغیر را بررسی کردند.
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تونا و همکاران ( )0106در پژوهشی نشان دادند بین رضایت شغلی و رفتار
ناهنجار سازمانی ،رابطه منفی وجود دارد .همچنین رضایت شغلی ،نقش میانجی را در
رابطه میان منزلت بیرونی ادراكشده و رفتار ناهنجار سازمانی ایفا میکند .ونگنیپ و
همکاران ( ،)0108در پژوهشی با تمرکز بر بیماران صعبالعالج و انجام مصاحبه کیفی،
منابع منزلت افراد را به سه بعد خود فردی ،خودارتباطی و خوداجتماعی تقسیم کردند و
شدت اثر هر کدام از ابعاد اصلی را بر هم اندازهگیری کردند .فوجیشیرو ،زو و گنگ
( ،)0101با بررسی عوامل تاثیرگذار بر منزلت شغلی دریافتند با فرض ثابت نگهداشتن
همه عوامل منزلت اجتماعیاقتصادی و عوامل شغلی ،عامل سالمت فردی را با منزلت
شغلی مرتبط یافتند .کوشینف و همکاران ( ،)0110دو عامل اصلی را بهعنوان عوامل
اصلی تشکیلدهنده منزلت بیماران ذکر میکند :اول ،نگرانیهای مربوط به بیماری و
دوم باقیمانده منزلت اجتماعی افراد بود .میزان وجود ویژگی منزلت در بیماران ،خود
بهعنوان یک عامل میانجی بر رابطه این دو عامل در شکلدهی به منزلت کلی ،تأثیرگذار
است.
صالح نژاد و همکاران (0817الف) با استفاده از روش فراترکیب به جمع بندی و
دسته بندی مطالعات و نظریه های مطرح شده مرتبط با منزلت کارکنان پرداختند و
برای منزلت کارکنان چهار بعد شخصی ،شغلی ،سازمانی و اجتماعی را برشمردند.
همچنین این پژوهشگران (0817ب) ،با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی
بیانات مقام معظم رهبریمدظله العالی پرداختند و در نهایت در قالب شبکه مضامین ،سه
بعد شخصی ،شغلی و سازمانی و همچنین عوامل زمینهساز منزلت را نشان دادند.
حسنپور و خضری ( ،)0815پس از دو مرحله بررسی و بازبینی ،شاخص منزلت
اجتماعی کارکنان پلیس را در سه بعد اصلی و با  81سنجه عملیاتی کردند و درنهایت،
اتفاقنظر گروه خبرگان پژوهش نسبت به استاندارد بودن و کیفیت باالی شاخصها و
سنجههای بهکارگرفتهشده ،برای سنجش منزلت اجتماعی پلیس حاصل شد .طیبینیا
( )0818با هدف شناسایی راهکارهای ارتقای منزلت اجتماعی و با استفاده از روش
پیمایش و دلفی به این نتیجه رسید که افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ،کارکردیبودن
مأموریت سازمان ،مشارکت افراد در تصمیمگیریهای سازمان ،دسترسی عادالنه به
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منابع کمیاب ،صورتهای انضباط نمایشی و عدم فاصله نقش ،بهطور معناداری باعث
افزایش منزلت اجتماعی کارکنان میشوند.
نتایج پژوهش کاظمیپور ( )0831نشان داد مردم ایران در سـنجش مـنزلتی
مـشاغل معیارهای صالحیت ،میزان تخصص ،تحصیالت و اهمیت شغل در جامعه را
درنظر میگیرند .حسینیان و فهیمی ( ،)0833عزت و منزلت کارکنان نیروهای مسلح را
ناشی از سه دسته از عوامل تقسیمبندی میکنند .0 :عوامل اجتماعی یا برونسازمانی،
 .0عوامل فردی .8 ،عوامل درونسازمانی .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که  6متغیر
رفتار و عملکرد ،وضعیت معیشتی ،تجهیزات و امکانات سازمانی ،وضعیت ظاهری،
وضعیت خانوادگی و نوع وظایف کارکنان بر منزلت اجتماعی تأثیر دارند .علیزاده و
رضایی ( ،)0834عوامل زیر را بهعنوان عوامل اثرگذار بر منزلت اجتماعی کارکنان
برشمردهاند :مقیدبودن به انجام فرایض دینی ،تحصیالت و مهارت و هوش و خالقیت،
برقراری امنیت عمومی ،ویژگیهای ظاهری ،عدالتگرایی ،وظیفهشناسی و رعایت
معیارهای اخالقی ،حقوق و مزایا و امکانات رفاهی ،کیفیت تعامل با شهروندان ،پرهیز از
اعمال منفی.
بهمن مظری
منزلت :0واژه منزلت در فرهنگ فارسی عمید ،بهمعنای جاه و مقام ،قدر و مرتبه و
رتبه آمده است .همچنین دهخدا ،منزلت را «مقام»« ،درجه»« ،مرتبت»« ،رتبه»،
«قدر»« ،ارج» و «حرمت» معنا کرده است .دانشنامه ی بریتانیکا ( )0105منزلت
اجتماعی را که گاهی منزلت نیز نامیده میشود ،درجهای میداند که فرد با توجه به
حقوق قانونی ،وظایف و سبک زندگی خود در سلسله مراتب اجتماعی ،بر پایه آن،
احترام یا اعتبار کسب میکند.
مارکس )0344(0عامل اقتصادی را عمدهترین عامل در رتبهبندی منزلت اجتماعی
قلمداد کرد .از دید کارکردگرایانی مانند دورکیم ،)0130(8شغل ،مهمترین معرف
قشربندی اجتماعی است ،زیرا شغل ،نمایانگر نقش اجتماعی است و به لحاظ کارکردی
1.Prestige
2.Marx
3.Durkheim
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اهمیت فراوان دارد .وبلن )0311(0تفاوتهای منزلت را ناشی از نحوه مصرف و سبک
زندگی میداند .از نظر دیویس و مور )0145(0جامعه به مشاغلى که بر عهده گرفتن
آنها دشوارتر و ناخوشایندتر است ،اما براى بقاى جامعه ضرورت دارند ،پاداشهاى
بیشترى را اختصاص میدهد تا افراد با استعداد ،شایسته ،توانا و الیق ،انگیزه کافى براى
برعهده گرفتن این سمتهاى دشوار را پیدا کنند .از دیدگاه لنسکی )0166(8نابرابری
اجتماعی چند بعدی است و عواملی چون مالکیت دارایی ،شغل ،تحصیالت ،دین،
قومیت ،جنسیت و سن در ایجاد سلسله مراتب اجتماعی مؤثر است .از نظر وبر)0173(4
مالکیت ،قدرت و حیثیت (یا وجهه و منزلت اجتماعی) سه بنیان متمایزند که با وجود
وابستگی متقابلشان ،نظام قشربندی در هر جامعهای بر روی آنها سامان مییابد.
پارکین )0171(5عالوه بر مالکیت و دارایی ،ویژگیهایی همچون خاستگاه قومی ،زبان و
مذهب و از همه مهمتر ،مدارك رسمی مانند مدارك تحصیلی را در ایجاد منزلت
اجتماعی مؤثر میداند .از دیدگاه بوردیو )0136(6سرمایه اقتصادی دربرگیرنده درآمدها
و منابع مالی نهادینه شده است که در شکل حقوق مالکیت جلوه پیدا میکند .سرمایه
فرهنگی شامل تمایالت ماندگار فرد است که در پی اجتماعی شدن ،در وی انباشته
میشود (مانند تحصیالت) .سرمایه اجتماعی نیز شامل همه منابع پنهان و آشکاری است
که به عضویت در شبکه پایدار مناسبات به نسبت نهادی شدة ارتباط یا کنش متقابل
مربوطند .چلبی ،چهار نوع منبع ارزشمند برای ایجاد رتبه اجتماعی شناسایی میکند که
عبارتند از :دارایی اقتصادی ،دارایی سازمانی ،دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی و دارایی
فرهنگی یا سرمایه فرهنگی (چلبی .)85 :0875،با توجه به مرور منابع و مآخذ مربوط،
در این پژوهش« ،منزلت کارکنان ،نوعی ارزیابى است که بر پایه معیارهاى ارزش معتبر
در جامعه (شخصی ،شغلی ،سازمانی و اجتماعی) از موقعیت یک شخص در ذهن دیگران
به عمل میآید و نشان میدهد شأن شخص نسبت به اشخاص دیگر چگونه است و باید
به چه میزان مورد توجه و احترام قرار گیرد.
1.Veblen
2.Davis & Moore
3.Lenski
4.Weber
5.Parkin
6.Bourdieu
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عزت نفس :0متغیر دیگر این پژوهش عزت نفس است .کورمان )0171(0عزتنفس را
نشاندهنده ی میزانی میداند که افراد خودشان را به عنوان یک شخص شایسته و
نیازمند رضایتمندی ادراك میکنند .بنابراین ،افراد با عزتنفس باال دارای حس کفایت و
شایستگی و همچنین کسب رضایتمندی در گذشته بودهاند .عزتنفس سازمانی ،نشان
ارزش ادراك شده ی فرد است که افراد از خودشان به عنوان فردی مهم دارای صالحیت
و توانایی در سازمانی که در حال کار هستند ،یاد میکند .افراد دارای عزتنفس سازمانی
باال به این باور رسیده اند که روی آنان در آن سازمان حساب میکنند .آنان احساس می
کنند شایستگی فردی دارند و قبل از آن به سطوحی از ارضای نیازهایشان رسیدهاند
(پیرس 8و همکاران.)510 :0114 ،
جلب احترام دیگران :مورد احترام واقع شدن ازجمله نیازهای مهم بشری است (مزلو
و همکاران .)0171 ،پیرس و همکاران ( )0131در پژوهش خود به این مطلب اشاره
دارند که در صورت وجود منزلت برای یک شخص ،وی مورد احترام واقع می شود .آنان
گویه های مقیاس عزتمندی روزنبرگ ( )0165را مد نظر قرار دادن که شامل گویه های
«عدم تحقیر و اهانت از طرف دیگران»« ،مورد اعتماد دیگران بودن»« ،اعتبار داشتن نزد
دیگران»« ،مورد احترام دیگران واقع شدن» است و در نهایت اثر آنها را افزایش عزت
نفس کارکنان می دانند.
الگوی فهو ن پژعهش
با توجه به منابع مربوط به موضوع و پیشینه بررسی شده ،متغیرهای اصلی پژوهش
به صورت زیر دستهبندی شده است که منابع پشتیبان آنها نیز در جدول  0نشان داده
شده است:

1.Self-esteem
2.Korman
3.Pierce
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جدعل  :1نهبع و د استفهد برای تغیرههی پژعهش
بعد

مؤلفه
مؤلفه اقتصادی
مؤلفه زیستی

بعد شخصی

مؤلفه اعتقادی ـ نگرشی
مؤلفه مهارتی
مؤلفه شخصیتی
دانشی

مؤلفه فرهنگی

شاخص

منبع

میزان دارایی

(مارکس()0344 ،وبر()0173 ،لنسکی()0166 ،پارکین()0171 ،بوردیو،
)0136

وضعیت معیشتی

(هلر()0161 ،علی زاده و رضایی()0834 ،حسینیان و فهیمی،
()0833جعفری)0814 ،

آراستگی ظاهر

(احمدی()0834 ،حسینیان و فهیمی ()0833 ،ونگنیپ و
دیگران()0108،رضایی و رضائی)0836 ،

سالمت جسمانی

(گیدنز()0875 ،حسینیان و فهیمی()0833 ،حسنپور و خضری،
()0815شایگان)0815 ،

هویت و معناداری

(ونگنیپ و همکاران()0108،سلطانی)0838 ،

دینداری

(حسینیان و فهیمی()0833 ،افخمی و همکاران()0818 ،رضایی و
رضائی()0836 ،سلطانی)0838 ،

بصیرت و
ژرفاندیشی

نظر خبرگان دلفی

کارنامه عملکردی

(افخمی و همکاران()0818 ،چنگ 0و همکاران()0104 ،حسینیان و
فهیمی)0833 ،

مسئولیتپذیری

(حسینیان و فهیمی()0833 ،ساالریراد و صالحی( )0810 ،نژاد سلیم،
()0814علی زاده و رضایی)0834 ،

مهارتهای
ارتباطاتی

(افخمی و همکاران()0818 ،علی زاده و رضایی)0834 ،

عقل معاش

نظر خبرگان دلفی

مهارت در امور
کاری

(ونگنیپ و همکاران()0108،علی زاده و رضایی )0834 ،نظر خبرگان
دلفی

اخالق حرفهای

(ساالریراد و صالحی()0810 ،افخمی و همکاران،
()0818نژادسلیم()0814،علی زاده و رضایی)0834 ،

اخالق فردی

(حسنپور و خضری()0815 ،نژادسلیم()0814،افخمی و همکاران ،
()0818نویدی و برزگر()0830،ونگنیپ و همکاران )0108،

سطح تحصیالت
آکادمیک

(طیبی نیا()0818 ،هلر()0161 ،کاظمیپور()0831 ،مزلو و
همکاران( )0171،شایگان)0815 ،

دانش غیر
آکادمیک

(حسینیان و فهیمی()0833 ،سلطانی()0838 ،ونگنیپ و
همکاران()0108،چنگ و همکاران ( )0104 ،صانعیپور)0876 ،

1.Cheng

193

سال چهاردهم ،شماره  ،45زمستان 8931

ادا ا جدعل  :1نهبع و د استفهد برای تغیرههی پژعهش
بعد

مؤلفه

بعد شغلی

پیچیدگی شغلی
اثرگذاری شغل

بعد سازمانی
بعد اجتماعی

اثربخشی سازمانی ارتباطات سازمانی داراییهای سازمانی نظم و انضباط سازمانی روابط اجتماعی

شاخص

منبع

نیاز به دانش
شغلی باال

(حسینیان و فهیمی()0833 ،بیرو()0871 ،طیبی نیا،
()0818کاظمیپور)0831 ،

تخصص و مهارت
فنی باال

(بیرو()0874 ،چنگ و همکاران ()0104 ،گیدنز()0875 ،کاظمیپور،
()0831رضایی و رضائی()0836 ،حسینیان و فهیمی،
()0833میرسپاسی()0831،مزلو و همکاران)0171،

هوشمندی و
خالقیت شغلى

(احمدی()0834 ،بیرو()0874 ،صانعیپور)0876 ،

احساس نیاز
جامعه به حرفه

(میرسپاسی()0831،دیویس و مور)0145 ،

اهمیت و فایده
شغل

(احمدی()0834 ،کاظمیپور)0831 ،

تأثیرگذاری
استراتژیک

(آقامحمدی)0835 ،

تأمین منافع ملی
و انتظارات مردم

(علی زاده و رضایی)0834 ،

ارتباطات مردمی
سازمان

(حسینیان و فهیمی()0833 ،حسنپور و خضری()0815 ،اسمیتس و
همکاران ()0110،رضایی و رضائی()0836 ،پیسلی و همکاران)0103 ،

تعامل با دیگر
سازمانها

(حسینیان و فهیمی()0833 ،حسنپور و خضری)0815 ،

سرمایه انسانی
کارآمد

(کاظم حسنی رایگانی()0830 ،حسنپور و خضری()0815 ،احمدی،
()0834افخمی و همکاران)0818 ،

سرمایه دانش
سازمانی

(اسمیتس و همکاران()0110،کاظم حسنی رایگانی()0830 ،حسنپور و
خضری)0815 ،

آراستگی ظاهری
سازمان

(مهری()0831 ،کاظم حسنی رایگانی()0830 ،احمدی،
()0834حسنپور و خضری)0815 ،

نظم عملکردی
سازمان

نظر خبرگان دلفی

سالمت اداری

نظر خبرگان دلفی

استقالل فردی

(چوشینف و همکاران()0110،احمدی)0834 ،

نفوذ اجتماعی-
سیاسی

(لیپست و همکاران()0164 ،چلبی()0875 ،بیرو()0871 ،چوشینف و
همکاران()0110،مزلو و همکاران()0171،شایگان)0815 ،
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ادا ا جدعل  :1نهبع و د استفهد برای تغیرههی پژعهش
بعد

مؤلفه
وابسته

گروههای

منزلت

جلب احترام دیگران
نتایج
عزتنفس (احترام به خود)

شاخص

منبع

منزلت دوستان و
اطرافیان

(افخمی و همکاران()0818 ،کالکی و دوستدار)0833 ،

منزلت خانوادگی

(حسینیان و فهیمی()0833 ،جعفری()0814 ،مزلو و همکاران)0171،

عدم تحقیر و
اهانت از طرف
دیگران

(روزنبرگ()0165 ،پیرس و همکاران 0131 ،و )0114

مورد اعتماد
دیگران بودن

(روزنبرگ()0165 ،پیرس و همکاران 0131 ،و )0114

اعتبار داشتن نزد
دیگران

(روزنبرگ()0165 ،پیرس و همکاران 0131 ،و )0114

مورد احترام
دیگران واقع شدن

(روزنبرگ()0165 ،پیرس و همکاران 0131 ،و )0114

احساس مفید و
با ارزش بودن

(روزنبرگ()0165 ،کورمان()0171 ،سوان و پلهام()0131 ،پیرس و
همکاران 0131 ،و )0114

احساس مهم
بودن

(روزنبرگ()0165 ،شاولستون()0176 ،پیرس و همکاران 0131 ،و
)0114

احساس متمایز
بودن نسبت به
دیگران

(روزنبرگ()0165 ،پیرس و همکاران 0131 ،و )0114

زیر بار ذلت نرفتن

(روزنبرگ()0165 ،شاولستون()0176 ،پیرس و همکاران 0131 ،و
)0114

عدم تسلیم در
برابر مشکالت

(روزنبرگ()0165 ،پیرس و همکاران 0131 ،و )0114

بر اساس جمع بندی منابع مربوط و پیشینه پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش مطابق
شکل0تنظیم شد.
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ؤلفا اقتصهدی

ؤلفا ل ستن
ؤلفا امتقهدی ی
مگرهن

بعد هخصن

ؤلفا هه تن

ؤلفا هخصیتن
ؤلفا فرهنگن-
دامشن
پیچیدگن هغین

جلب احترام

بعد هغین
اثرگذا ی هغل
نزلت که کنهن
اثربخشن سهل همن

عزت نفس
ا تبهطهع سهل همن
دا ا نههی
سهل همن

بعد سهل همن

مظم ع امضبهط
سهل همن
عابط اجت همن
نزلت گرع ههی
عابستا

بعد اجت همن

هکل  :1دل فهو ن پژعهش
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در مدل های سلسله مراتبی یا مدل اجزاء سلسله مراتبی ،0بیش از یک متغیر مکنون
در مدل اندازه گیری وجود دارد .در این مدل ها دو نوع سازه مرتبه پایین( 0)LOCو
مرتبه باال ( )HOCوجود دارد .در این مدل ها سه موضوع باید مشخص شود که شامل
این موارد می شود :الف) رابطه بین شاخص ها و سازه های مرتبه پایین()LOC
ب)نحوه اندازهگیری سازه های مرتبه باال( )HOCج) رابطه بین سازه های مرتبه پایین
و مرتبه باال (بکر ،کلین و وتزلس .)0100 ،8در خصوص رابطه بین معرف ها (شاخص ها)
ب ا سازه های مکنون دو نوع مدل اندازه گیری انعکاسی و ترکیبی وجود دارد (آذر و
همکاران .)0810،نکته مهمی که برای تعریف و کاربردی کردن ساختارهای چندبعدی
وجود دارد آن است که آنها باید از نظریه استخراج شده باشند و نظریه باید تعداد ابعاد و
زیر ابعاد و روابط آنها با سازه های مرتبه باالتر را نشان دهد .مدل های سلسله مراتبی
باعث کاهش پیچیدگی و قوت بیشتر مدل میشوند (سلگی 010 :0816 ،به نقل از
جانسون و همکاران.)0100 ،4
باتوجه بهاینکه در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و نظر خبرگان ،از شاخصها
به مؤلفه ها و ابعاد دست پیدا کردیم ،پژوهش دارای رویکرد جزء به کل است و
مؤلفه های باالدستی ،ترکیبی از اجزای پایین دستی هستند .بنابراین ،سازه مدل ما از
نوع دو سطحی و مدل ترکیبی ترکیبی است .البته در برخی سازههای سطح اول به علت
اینکه اجزای زیر مجموعه برای آنها احصاء نشد ،از گویههای انعکاسی استفاده شد که
نشان دهنده علت خاص برای مفهوم باالدستی نیستند ،بلکه مفهوم کلی آن را انعکاس
می دهند .این مفهوم کلی به طور کامل تاثیر  LOCها را بر متغیرهای درونزای بعدی
میانجیگری میکند( LOCهای این نوع سازه در سطح دوم مدل تشکیل دهنده سازه
 HOCهستند .به این نوع مدلها مدل انعکاسی ترکیبی می گویند (بکر و همکاران،
 .)0100در این نوع مدل سازههای مرتبه پایینتر ،سازههایی هستند که به صورت
ترکیبی اندازهگیری میشوند که یک مفهوم انتزاعیتر را شکل میدهند .این موضوع

1.Hierarchical component model
2.Low-ordered constructs
3.Becker, Klein & Wetzels
4.Johnson et al.
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معموال" در صورتی که چندین مفهوم مرتبط مدیریتی در زیر یک مفهوم کلی تجمیع
شود ،به وجود میآید (بکر و همکاران.)0100 ،
با توجه به اینکه مدل این پژوهش دارای سه سطح است ،برای دستیابی به امتیاز
هر کدام از سطوح ،که خود سازهای تکوینی است ،از رویکرد دومرحلهای استفاده شده
است .جدول زیر دستهبندی متغیرهای پژوهش را بر اساس درونزایی و برونزایی،
آشکاری و مکنونی ،مستقل و وابسته ،میانجی ،سطح سازه ( HOCیا  )LOCو کمی و
کیفی بودن ،نشان میدهد:
جدعل  :7دستابندی تغیرههی پژعهش
مه سهل

موع سهل

سطح سهل ()HOC/LOC

عوامل اقتصادی

مکنون برونزا

LOC

مستقل

عوامل فیزیولوژیک

مکنون درونزا

LOC

مستقل

عوامل اعتقادی-نگرشی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

عوامل عملکردی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

عوامل مهارتی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

عوامل اخالقی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

عوامل دانشی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

پیچیدگی شغلی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

اثرگذاری شغل

مکنون برونزا

LOC

مستقل

اثربخشی سازمانی

مکنون درونزا

LOC

مستقل
مستقل

موع تغیر

ارتباطات سازمانی

مکنون درونزا

LOC

داراییهای سازمانی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

نظم و انضباط سازمانی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

اثرگذاری اجتماعی

مکنون درونزا

LOC

مستقل

منزلت گروههای وابسته

مکنون درونزا

LOC

مستقل

جلب احترام دیگران

مکنون برونزا

LOC

وابسته

عزتنفس (احترام به خود)

مکنون برونزا

LOC

وابسته

بعد شخصی منزلت

مکنون درونزا

HOC

میانجی

بعد شغلی منزلت

مکنون درونزا

HOC

میانجی

بعد سازمانی منزلت

مکنون درونزا

HOC

میانجی

بعد اجتماعی منزلت

مکنون درونزا

HOC

میانجی

منزلت کارکنان

مکنون درونزا

HOC

میانجی
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عشهنهسن پژعهش
روش انجام این پژوهش ،روش آمیخته (ترکیبی) است؛ به این معنا که هم از روش
کیفی و هم از روش کمی استفاده شده است .در مرحله کیفی ابتدا با مرور منابع و مآخذ
مربوط و پیشینه پژوهش و مشخص کردن شاخص های منزلت به روش فراترکیب و
سپس مرور قوانین موجود در زمینه منزلت کارکنان به روش تحلیل اسنادی ،مدل اولیه
پژوهش به دست آمد (صالح نژاد و همکاران0817 ،الف .)01 :در گام بعدی برای
جمع بندی و دستیابی به مدل نهایی از فن دلفی استفاده شد .مدل حاصل از این فن که
برای اندازهگیری منزلت کارکنان استفاده شده است ،حاصل مشارکت  05نفر از اساتید
رشته مدیریت از دانشگاههای تهران ،اصفهان ،لرستان ،امام حسین(ع)  ،امام صادق(ع)،
شهید بهشتی و پیام نور است که با روش نمونهگیری گلولهبرفی انتخاب و طی برگزاری
سه دور پانل دلفی و به وجود آمدن اتفاقنظر بین مشارکتکنندگان حاصل شد .بر این
اساس نظر خبرگان هم در مورد تاثیر شاخصها و هم در مورد ارتباط آنها با مؤلفههای
تعریف شده و هم ارتباط بین مؤلفهها با ابعاد باالدستی بهدستآمد و با انجام اصالحات،
در دور سوم ،مدل نهایی منزلت کارکنان حاصلشد .شایان ذکر است برای بررسی روایی،
باتوجه به مقادیر جدول الوشه ،)57 :0175(0در هر دور برگزاری دلفی ،شاخصهایی که
دارای ضریب  CVRکمتر از حد مجاز بودند ،حذف شد .با توجه به نظر ویلیامز و
وب )038 :0114(0با توجه به اینکه میزان انحراف معیار نظرات در دور سوم پانل دلفی
درتمامی متغیرها کمتر از یک واحد بود ،توافق مناسب بین پاسخگویان وجود داشت.
پرسشنامه آزمون مدل پس از طراحی توسط تیم مشترك متشکل از پژوهشگران و
خبرگان معاونت سرمایه انسانی بانک مهر اقتصاد و تأیید روایی توسط خبرگان متشکل
از چهار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام
حسین(ع) در رشته مدیریت منابع انسانی ،در میان  05نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد
به آزمون اولیه گذاشته شد تا از لحاظ پایایی سنجش شود .با توجه به مقدار آلفای
کرونباخ ،1/30پایایی پرسشنامه مناسب ارزیابی شد .در بخش کمی ،بهمنظور ارزیابی و
برازش مدل مفهومی (اندازهگیری و ساختاری) پژوهش از روش مدلسازی مسیری
1.Lawshe
2.Williams & Webb
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ساختاری 0یا حداقل مربعات جزئی( )PLSاستفاده شده است .بدین ترتیب ،بهمنظور
آزمون فرضیات و تخمین مدل از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSاستفاده شد.
مدلسازی مسیری ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیری 0و مدل ساختاری 8تشکیل
شده است .یک مدل اندازهگیری روابط میان سازههای پنهان و سنجههای (سؤاالت و
معرفها) آن را تشریح میکند .درحالیکه ،یک مدل ساختاری روابط میان سازههای
مختلف را مشخص می کند.
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و پیمایش استفاده
شده است .ابزار مورد استفاده در فن دلفی ،پرسشنامه خبرگانی است که در سه مرحله
طراحی و به خبرگان ارائهشد .برای سنجش ابعاد منزلت و تاثیر آن بر عزتنفس
کارکنان ،سواالت متناظر با هریک از شاخصها نیز بر اساس نتایج پانلدلفی تنظیم شد
و به تایید خبرگان رسید .در نهایت پرسشنامه نهایی در قالب  57سؤال ،به صورت
الکترونیکی در سامانه نظرسنجی در میان کارکنان بانک مهر اقتصاد سراسر کشور ،توزیع
و جمع آوری شد.
برای نمونهگیری در بخش کیفی پژوهش و شناسایی خبرگان ،از روشهای هدفمند
قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد که روشی غیر احتمالی است .در این روش،
نمونهگیری از افرادی که در حوزه منابع انسانی دارای مدرك دکتری و خبره باشند،
شروع شد و ضمن پرسشهای پژوهش ،از آنان خواسته شد دیگر افراد صاحبنظر در
این زمینه معرفی شوند .بر اساس نظر استوری 4و همکاران ( ،)414 :0111در صورتی
که بین اعضای هیئت خبرگان دلفی تجانس وجود داشته باشد ،حضور  01تا  01عضو
کفایت میکند .بر این اساس ،در دور اول  05استاد دانشگاه ،دارای مدرك دکتری در
رشته مدیریت مشارکت کردند .در معادالت ساختاری به شیوه کمینه ی مربعات جزئی،
بنابر قاعده  01برابری حجم نمونه نسبت به متغیرهای موجود در مدل محاسبه میشود
(آذر و همکاران )50 :0810 ،که با احتساب  57گویه پرسشنامه 571 ،نمونه کفایت

1.Path-structural modeling
2.Measurement model
3.Structural model
4.Story
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میکند؛ با وجود این ،در این پژوهش با کمک پرسشنامه الکترونیکی و سامانه نظرسنجی
بانک مهر اقتصاد ،از  311شعبه فعال این بانک حداقل دو نفر و از هر شش سرپرستی
منطقهای نیز حداقل ده نفر در پاسخگویی مشارکت کردند که از  5135نفرکارمندان
این بانک 0706 ،نفر به صورت نمونهگیری خوشه ای بررسی شدند.
هفتاهه
یافتههای این پژوهش به علت استفاده از روش ترکیبی به دو قسمت یافتههای کیفی
و کمی تقسیم میشود .شاخص های حاصل از مرور منابع و مآخذ مربوط و برگزاری پانل
دلفی که در جدول 0نشان داده شده است ،به پرسشنامه تبدیل شد و نتایج آن در بخش
کمی تحلیل شد.
جدعل :3مظر خبرگهن پهمل دلفن د و د تغیرههی دل نزلت که کنهن
بعد

مؤلفه
مؤلفه اقتصادی
مؤلفه زیستی

بعد شخصی

مؤلفه اعتقادی ـ
نگرشی

مؤلفه مهارتی

مؤلفه شخصیتی
مؤلفه فرهنگی
دانشی
بعد شغلی

پیچیدگی شغلی

CVRدور
سوم دلفی

میانگین
نهایی

انحراف
معیار

میزان دارایی

0.64

4

0.6

وضعیت معیشتی

0.64

4

0.6

آراستگی ظاهر

0.82

4.09

0.51

سالمت جسمانی

0.64

4

0.67

هویت و معناداری

0.82

4.27

0.62

دینداری

0.82

4.36

0.64

بصیرت و ژرفاندیشی

0.64

4.18

0.94

کارنامه عملکردی

0.82

4.27

0.86

مسئولیتپذیری

1

4.55

0.5

مهارتهای ارتباطاتی

1

4.64

0.48

عقل معاش

1

4.36

0.48

مهارت در امور کاری

1

4.27

0.45

اخالق حرفهای

0.82

4.55

0.66

اخالق فردی

0.82

4.55

0.66

شاخص

سطح تحصیالت آکادمیک

1

4.45

0.5

دانش غیر آکادمیک

0.82

4.18

0.57

نیاز به دانش شغلی باال

1

4.45

0.5

تخصص و مهارت فنی باال

1

4.64

0.48

هوشمندی و خالقیت شغلى

0.82

4.27

0.62

171

سال چهاردهم ،شماره  ،45زمستان 8931

ادا ا جدعل :3مظر خبرگهن پهمل دلفن د و د تغیرههی دل نزلت که کنهن
بعد

مؤلفه

بعد شغلی

اثرگذاری شغل
اثربخشی
سازمانی

بعد سازمانی

ارتباطات
سازمانی
داراییهای
سازمانی
نظم و انضباط
سازمانی

بعد اجتماعی

روابط اجتماعی
منزلت گروههای
وابسته

جلب احترام
دیگران
نتایج
عزتنفس
(احترام به
خود)

شاخص

CVRدور
سوم دلفی

میانگین
نهایی

انحراف
معیار

احساس نیاز جامعه به حرفه

0.82

4.36

0.64

اهمیت و فایده شغل

0.82

4.36

0.64

تأثیرگذاری استراتژیک

0.82

4.36

0.64

تأمین منافع ملی و انتظارات مردم

0.82

4.55

0.66

ارتباطات مردمی سازمان

0.82

4.27

0.62

تعامل با دیگر سازمانها

0.27

3.91

0.79

سرمایه انسانی کارآمد

0.64

4.27

0.75

سرمایه دانش سازمانی

0.64

4.18

0.72

آراستگی ظاهری سازمان

0.82

4.18

0.57

نظم عملکردی سازمان

0.82

4.27

0.62

سالمت اداری

0.64

4.09

0.67

استقالل فردی

0.82

4.27

0.86

نفوذ اجتماعی-سیاسی

1

4.73

0.45

منزلت دوستان و اطرافیان

0.64

3.91

0.79

منزلت خانوادگی

1

4.45

0.5

عدم تحقیر و اهانت از طرف دیگران

1

4.45

0.5

مورد اعتماد دیگران بودن

1

4.45

0.5

اعتبار داشتن نزد دیگران

1

4.73

0.45

مورد احترام دیگران واقع شدن

1

4.64

0.48

احساس مفید و با ارزش بودن

1

4.73

0.45

احساس مهم بودن

1

4.64

0.48

احساس متمایز بودن نسبت به دیگران

0.82

4.36

0.88

زیر بار ذلت نرفتن

0.82

4.64

0.64

عدم تسلیم در برابر مشکالت

0.82

4.64

0.64

پس از برازش اولیه مدل مفهومی پژوهش ،ابتدا مدل اندازهگیری در سطح سازهها
مرتبه پایین( ) LOCبررسی شد .در این مرحله با توجه به بارعاملی معرف و مقدار ،t
معرفهای انعکاسی که بارعاملی کمتر از  1/4داشتند یا مقدار  tآنها کم تر از  0/16بود،
حذف شد .در این مرحله بارعاملی تمام معرفها در سازههای انعکاسی عزتنفس و
احترام بزرگتر از  1/4و معنادار بود .در مرحله دوم پس از حذف معرفهای ضعیف یا
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غیر معنیدار ،مدل ،برازش شد .در این مرحله ،ابتدا مدل اندازهگیری سازههای مرتبه
باالتر( )HOCارزیابی شد و بارهای عاملی یا اوزان غیر معنادار حذف شد (شاخص نیاز
به دانش از بعد شغلی و مؤلفه اثربخشی از بعد سازمانی به دلیل عدم معناداری از مدل
حذف شد) .دوباره مدل پژوهش برازش شد و روابط ساختاری غیر معنادار شناسایی و
حذف شد (بعد سازمانی به دلیل عدم معناداری و مؤلفه عوامل دانشی به دلیل تأثیر
جزئی و کاهش برازش و ضریب اشتراك بعد شخصی از مدل حذف شد).
در مرحله تحلیل کمی ،بر اساس مدل نهایی ابتدا روابط اندازهگیری و ساختاری
بررسی شد ،در مرحله بعد معادالت ساختاری مدل ارائه شد و در نهایت معیارهای
کیفیت برازش مدل نهایی و آثار کل و غیرمستقیم بررسی شد .شکل شماره  0مدل
برازش شده منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد در حالت بار عاملی و اوزان را با استفاده از
نرمافزار  SmartPLSنشان میدهد.

هکل :7دل برالش هد د حهلت به مه ین ع اعلان
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مدل اندازه گیری منزلت کارکنان :پس از اصالح مدل ،سازه منزلت به عنوان سازه
مرتبه باالتر( ،) HOCشامل سه بعد اصلی بعد شخصی ،بعد شغلی و بعد اجتماعی به
عنوان سازههای مرتبه پایینتر( )LOCاست .هر یک از این ابعاد نیز دارای چند مؤلفه
هستند .رویکرد اندازهگیری این مدل سلسله مراتبی ،تکوینی تکوینی است .بر این اساس
مدل اندازهگیری LOCها از نوع تکوینی و رابطه بین  LOCو  HOCنیز از نوع
تکوینی است .همچنین برای اندازهگیری  HOCاز رویکرد دومرحلهای به همراه مدل
تکوینی استفاده شده است .ضریب مسیر بین سازه مرتبه باالتر( )HOCو سازه مرتبه
پایینتر( )LOCبیانگر وزن است.
جدعل  :9ا ل هبن کیفیت دل امدال گیری نزلت که کنهن
سازه مکنون

منزلت کارکنان

بعد شخصی

بعد شغلی

بعد اجتماعی

تعداد شاخص

0

6

0

0

اشتراك )(Communality

10665

10554

10704

10633

همانطور که نتایج جدول فوق نشان میدهد شاخص اشتراك برای تمامی متغیرها
بیشتر از  1/5است؛ بنابراین ،میتوان گفت مدل اندازهگیری از کیفیت باالیی برخوردار
است .همچنین به علت اینکه هیچکدام از سازهها انعکاسی نیستند ،فاقد شاخصهای
 ،AVEآلفای کرونباخ و پایایی مرکب هستند .بر اساس یافته های پژوهش ،وزن
استاندارد تمامی شاخصهای مربوط به منزلت کارکنان در سطح خطای  %0معنادارند؛
از این رو ،وزنهای مرتبه اول تأیید میشود.
در مدل های ترکیبی ،نتایج نشان داده شده در مدل اندازه گیری ،وزن هر معرف در
تشکیل سازه را نشان می د هد .در این جدول مجموع وزن ها برابر یک است؛ یعنی،
مقادیر آن استاندارد است (آذر و همکاران.)001 :0810 ،
جدعل  :7علن رتبا اعل نزلت که کنهن
سازه مکنون()LOC
منزلت کارکنان

معرف

وزن استاندارد

خطای استاندارد

آماره T

بعد شخصی

0.624

0.018

37.744

بعد شغلی

0.161

0.02

8.938

بعد اجتماعی

0.214

0.02

11.716

به عبارت دیگر میتوان با اطمینان  ،%11ادعا کرد که بعد شخصی ،با سهم،1/604
بعد شغلی ،با سهم 1/060و بعد اجتماعی ،با سهم 1/004بهطور معناداری ،منزلت
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کارکنان بانک مهر اقتصاد را تشکیل میدهند .در معادالت ساختاری ضریب مسیر بیانگر
بتای استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه مکنون است .جدول زیر
ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش و سطح معناداری آنها را نشان میدهد.
جدعل  :7ضرا ب سیر دل مهه ن
متغیر مستقل

متغیر وابسته

بعد شخصی

منزلت کارکنان

ضریب مسیر
(Path
)Coefficients
10707

10101

بعد شغلی

منزلت کارکنان

10073

10101

30551

بعد اجتماعی

منزلت کارکنان

10083

10100

000806

تأیید

منزلت کارکنان

جلب احترام دیگران

10740

10100

660036

تأیید

منزلت کارکنان

عزتنفس

10745

10103

410150

تأیید

جلب احترام

عزتنفس

10003

10100

50448

تأیید

خطای
استاندارد

آماره T

نتیجه
آزمون

870705

تأیید
تأیید

در مدلسازی  PLSباید مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و تمام مدل بهینه شود.
در مدلسازی معادالت ساختاری ،دو شاخص برای تناسب مدل ارائه شده است :شاخص
اشتراك ،0شاخص افزونگی 0جدول زیر شاخصهای اشتراك و افزونگی متغیرهای
درونزا و معیارهای ارزیابی مدل نهایی را نشان میدهد:
جدعل  :2ا ل هبن کیفن دل مهه ن
بعد شخصی

بعد شغلی

نوع متغیر در سازه

برونزا

تعداد معرف

بعد
اجتماعی

منزلت
کارکنان

جلب
احترام

عزت
نفس

کل
مدل

-

8

0

0

-

برونزا

برونزا

درونزا

درونزا

درونزا

-

ضریب تعیین()R2

10111

10117

10116

10117

10541

10710

10741

اشتراك
()communality

10554

10704

10633

10665

10708

10501

10688

افزونگی
()Redundancy

10554

10700

10636

10684

10810

10865

10474

ارتباط
پیشبین()Q2

-

-

-

10630

10831

10860

-

1.Communality
2.Redundancy
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با توجه به اینکه شاخص اشتراك برای تمام متغیرها و متوسط مشترك کل مدل
بیشتر از  1/51است ،میتوان گفت مدلهای اندازهگیری از کیفیت باالیی برخوردارند.
ضرایب تعیین( )R2برای متغیرهای درونزای منزلت کارکنان ،جلب احترام ،عزتنفس و
کل مدل ،به ترتیب 1/710، 1/541 ،1/117و  1/741است که مقادیر باالی 1/67
مطلوب است و در مورد جلب احترام نیز با توجه به اینکه از یک متغیر برونزا تأثیرپذیر
است ،مقدار متوسط یعنی باالی  1/88قابلقبول است (آذر و همکاران.)067 :0810 ،
همچنین شاخص افزونگی متغیرهای درونزای مدل و متوسط افزونگی کل مقادیر باالی
 1/86است که به معنای وضعیت مطلوب شاخص و کیفیت باالی مدل ساختاری
متغیرها است .شاخص نیکویی برازش مدل برابر  1/631است که بیانگر برازش مطلوب
مدل است .همچنین با توجه به مقدار  ،Q2و باالتر بودن آن از  1/85مدل پژوهش از
ارتباط پیشبین قابلقبولی برخوردار است .در ادامه وضعیت هر یک از فرضیات پژوهش
در جدول  1نشان داده شده است:
جدعل  :1مته ج آل ون فرضیهع پژعهش
شماره

فرضیه

نتیجه(در سطح معناداری )%11

0

بعد شخصی در شکل دادن منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد سهم
دارد.

با سهم استاندارد  10604تأیید
شد.

0

بعد شغلی در شکل دادن منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد سهم
دارد.

با سهم استاندارد  10060تأیید
شد.

8

بعد سازمانی در شکل دادن منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد سهم
دارد.

در سطح معناداری  %11تأیید
نشد.

4

بعد اجتماعی در شکل دادن منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد سهم
دارد.

با سهم استاندارد  10005تأیید
شد.

5

منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد بر جلب احترام دیگران تأثیرگذار
است.

با ضریب مسیر  10740تأیید شد.

6

منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد بر عزتنفس آنها تأثیرگذار است.

با ضریب مسیر  10745تأیید شد.

7

جلب احترام بر عزتنفس کارکنان بانک مهر اقتصاد تأثیرگذار است.

با ضریب مسیر  10033تأیید
شد.
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بر اساس نتایج به دست آمده ،اولویت و اهمیت عوامل مؤثر با توجه به وزن و
ضرایب مسیر مدل نهایی به شرح جدول زیر است.
جدعل  :4علن ع ضرا ب سیر دل مهه ن
بعد

وزن
استاندارد

بعد
شخصی

10604

بعد
شغلی

10060

بعد
اجتماعی

10005

مؤلفه

وزن
استاندارد

عوامل اقتصادی

0.103

عوامل
فیزیولوژیک

0.175

عوامل
اعتقادی-
نگرشی

0.238

عوامل
عملکردی

0.132

عوامل مهارتی

0.216

عوامل اخالقی

0.136

پیچیدگی
شغلی

0.435

اثرگذاری شغل

0.565

اثرگذاری
اجتماعی

0.361

منزلت
گروههای
وابسته

0.639

شاخص

وزن استاندارد

میزان دارایی

10434

کفایت معیشتی

10506

آراستگی ظاهر

10310

سالمت جسمانی

10013

هویتمندی

10874

دینداری

10801

بصیرت و ژرفاندیشی

10816

کارنامه عملکردی

10454

مسئولیتپذیری

10546

مهارت ارتباطی

10887

عقل معاش

10876

تخصص

10037

اخالق حرفهای

10566

اخالق فردی

10484

نیاز به تخصص و مهارت فنی باال

10045

نیاز به هوشمندی و خالقیت باال

10755

ابراز نیاز جامعه به شغل

10455

اهمیت و فایده شغل برای جامعه

10545

استقالل فردی

10446

نفوذ اجتماعی سیاسی

10554

منزلت خانوادگی

10461

منزلت دوستان و اطرافیان

10580
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هکل :3
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در این پژوهش که به منظور ارزیابی ابعاد منزلت و تأثیر آن بر عزتنفس کارکنان در
بانک مهر اقتصاد با استفاده از معادالت مسیری ساختاری  PLSصورت پذیرفت ،ابتدا با
مرور منابع و مآخذ مربوط به موضوع و مراجعه به نظر خبرگان از طریق فن دلفی ،مدل
پژوهش تدوین شد؛ در گام بعدی مدل اشباع شده ،با استفاده از رویکرد مدلهای
سلسله مراتبی ( )HCMبرای برازش تدوین شد .با طراحی پرسشنامه بر مبنای مدل و
توزیع آن در بین کارکنان بانک مهر اقتصاد ،دادههای مورد نیاز برای آزمون مدل فراهم
شد .در گام بعد ،مدل پژوهش با استفاده از روش مدلسازی مسیری ساختاری و
نرمافزار  SmartPLSبرازش شد .همچنین معیارهای پایایی و روایی مدل ارزیابی شد و
بارهای عاملی (یا وزنهای) مرتبه اول و دوم مدل پژوهش نیز بررسی شد .در ادامه با
استفاده از معیارهای مرتبط مدل ساختاری و کیفیت مدل برازش شده بررسی شد.
فرضیه های پژوهش نیز بر اساس مدل ساختاری پژوهش آزمون شد.
مفهوم منزلت کارکنان بر خالف مفهوم پایگاه اجتماعی ،وسیلهای برای تقسیمبندی
و طبقهبندی مشاغل در کالسها و طبقات مختلف نیست ،بلکه به منظور حفظ
شخصیت و انسانیت و ارج نهادن به سرمایه انسانی مورد استفاده قرار می گیرد و به
عزتنفس و جلب احترام دیگران منجر میشود .از این منظر ،منزلت کارکنان با مفهوم
کرامت انسانی رابطه ی تنگاتنگی دارد .اما از طرفی کرامت انسانی اغلب به مفاهیمی در
رابطه با بزرگی روح اشخاص گره میخورد و شاخصهای آن شامل عوامل اخالقی است
مانند نتایج افخمی و همکاران ( )0818در صورتی که منزلت با عوامل مادی و اجتماعی
مانند منزلت اطرافیان ،منزلت سازمان و منزلت شغلی نیز در ارتباط است.
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با توجه به اندازههای اثر نیز میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مدل توانسته است
باالی  71درصد از آثار قابل تبیین در مورد سازه عزتنفس و بیش از  15درصد از
عوامل تشکیلدهنده منزلت کارکنان را پیشبینی کند .با توجه به اشکال اساسی
مدل های سنجش پایگاه اجتماعی و عدم پاسخگویی آنان در سنجش صحیح منزلت
اجتماعی افراد ،پژوهش حاضر شاخص های خوب و نسبتا کاملی را برای اندازه گیری این
مفهوم ،در اختیار پژوهشگران میگذارد.
بر اساس نتایج به دست آمده ،با توجه به ضرایب استاندارد وزنی ،به ترتیب بُعد
شخصی با  ،%60سپس بُعد اجتماعی با  %00و در نهایت بُعد شغلی با  %06منزلت
کارکنان بانک مهر اقتصاد را تشکیل میدهند ،اما اثرگذاری بُعد سازمانی بر منزلت در
نمونه مورد بررسی معنادار نبود.
در برخی از مدل ها عامل اقتصادی ،عامل اصلی در منزلت افراد است (مارکس،
0344؛ وبر 0173 ،و بوردیو ،)0136 ،در صورتی که در این پژوهش عوامل دیگری با
اهمیت باالتر از عوامل ا قتصادی مانند عوامل اعتقادی و مهارتی به عنوان عوامل
تشکیل دهنده بعد فردی منزلت شناسایی شدند .در برخی پژوهشهای اخیر (ونگنیپ و
همکاران0108 ،؛ نویدی و برزگر0830 ،؛ بقاییسرابی )0835 ،نیز عالوه بر بعد فردی به
ابعاد اجتماعی منزلت هم توجه شده است .بنابراین ،میتوان گفت معیارهای ارزشمندی
و منزلت از دیدگاه جوامع و فرهنگهای مختلف ،متفاوت است .اثرگذاری عوامل
اقتصادی در منزلت با نتایج پژوهشهای بوردیو( ،)0136احمدی( ،)0834رضایی و
رضائی( )0836حسینیان و فهیمی ( )0833و جعفری( )0814همراستاست.
مؤلفه دیگر بعد فردی ،عوامل فیزیولوژیک است که شامل آراستگی ظاهر و سالمت
جسمانی میشود .پژوهشهای ونگنیپ و همکاران ( ،)0108حسینیان و فهیمی
( ،)0833حسنپور و خضری ( )0815و شایگان ( )0815نیز مؤید این مطلب است.
عوامل اعتقادی-نگرشی مهمترین مؤلفه در بعد فردی است .این نتایج نیز در راستای
پژوهش ونگنیپ و همکاران ( ،)0108افخمی و همکاران ( )0818و حسنپور و خضری
( )0815است .تأثیر عوامل عملکردی ،با نتایج چنگ و همکاران ( ،)0104حسینیان و
فهیمی ( ،)0833ساالریراد و صالحی ( )0810و نژاد سلیم ( )0814همراستاست.
عوامل مهارتی به عنوان دیگر مؤلفۀ بعد فردی ،دربردارنده مهارت ارتباطی ،عقل معاش و
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تخصص است که در دیگر پژوهشها مانند ونگنیپ و همکاران ( ،)0108محمدی
( ،)0834نژادسلیم ( )0814و حسنپور و خضری ( )0815نیز تأیید میشود .اثرگذاری
عوامل اخالقی نیز در بسیاری از پژوهشها مانند ونگنیپ و همکاران ( ،)0108نویدی و
برزگر ( ،)0830علی زاده و رضایی( ،)0834حسینیان و فهیمی( ،)0833ساالریراد و
صالحی( ،)0810افخمی و همکاران ( ،)0818نژادسلیم ( ،)0814اشاره شده است.
بعد دیگری که در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت ،بعد شغلی است که منطبق بر
یافتههای چنگ و همکاران( ،)0104میرسپاسی( ،)0831احمدی ( )0834و کاظمیپور
( )0831است.
بُ عد دیگر در عوامل تشکیل دهنده منزلت کارکنان ،بعد روابط اجتماعی است .مؤلفه
اثرگذاری اجتماعی آن شامل دارا بودن استقالل فردی و نفوذ اجتماعی سیاسی است که
با نتایج پژوهش چوشینف و همکاران ( ،)0110بیرو ( )0871و شایگان ()0815
هماهنگ است .مؤلفه دیگر در بعد روابط اجتماعی ،منزلت گروههای اجتماعی وابسته
است .یافتههای لنسکی ( ،)0166پارکین ( ،)0171کالکی و دوستدار (،)0833
حسینیان و فهیمی ( )0833و جعفری ( )0814نیز مؤید همین است.
تأثیر بعد سازمانی در منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد تأیید نشد .هرچند نتایج
برخی پژوهشها مانند پیسلی و همکاران( ،)0103اسمیتس و همکاران( ،)0110کالکی
و دوستدار( ،)0833حسنپور و خضری( )0815حاکی از آن است که بعد سازمانی در
منزلت کارکنان تأثیرگذار است.
پیشنههدهه
در پایان پیشنهادهای کابردی برای بانک مهر اقتصاد به ترتیب اولویتبندی عوامل
مؤثر ،ارائه میشود:
با توجه به اهمیت باالی با بعد شخصی در این پژوهش برای تقویت بعد فردی
منزلت ،تقویت برنامههای زمینه ساز رشد اخالقی و روحیه معنوی و ارائه مشاوره دینی
مورد نیاز ،توجه بیشتر به عوامل زمینهساز مانند فرهنگ سازمانی کرامت مدار مانند
تنظیم منشور «منزلت کارکنان» با تأکید بر حفظ ارزشهای اخالق حرفهای ،کمک به
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تدوین برنامه توسعه فردی برای هر یک از کارکنان ،برنامهریزی برای کفایت معیشت
کارکنان توصیه می شود.
با توجه به اینکه بعد اجتماعی در مرحله دوم اثرگذاری بر منزلت است ،ارائه
آموزش مهارتهایی مانند شبکهسازی ،رفتارهای مثبت سیاسی و ارتباطات مؤثر به
کارکنان ،پیشنهاد میشود.
در بعد شغلی نیز اجرای غنیسازی شغلی و انجام تفویض اختیار بیشتر به
مشاغل ممکن است راهکار مناسبی باشد .در انتها نیز با توجه به اینکه وزن بعد سازمانی
در وضعیت فعلی منزلت کارکنان بانک مهر اقتصاد در حد چشمگیری نیست می توان
این نتیجه را گرفت که برند سازمانی بانک مهر اقتصاد مستعد بهبود است و تقویت آن
باعث افزایش منزلت کارکنانش خواهد شد .همچنین تقویت ارتباطات برون سازمانی و
مردمی به همراه حفظ و ارتقای نظم اداری و انضباط سازمانی نیز پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی
در پایان از استادان محترمی که در این پژوهش ما را یاری کردند به ویژه جناب
دکتر علی اکبر احمدی و جناب دکتر لطف اهلل فروزنده دهکردی و همچنین کارکنان
معاونت منابع انسانی بانک مهر اقتصاد خصوصا معاون محترم منابع انسانی وقت ،آقای
رضا عسگری و مهدی خداقلی ،کمال تشکر و قدردانی را می کنیم.
نهبع
-

-

احمدی ،محمدرضا .)0834( .عوامل مؤثر بر منزلت سازمانی نظامیان .حصون.013–36 ،)5(،
افخمی روحانی ،حسین؛ شیرازی ،علی؛ مرتضوی ،سعید؛ واسطی ،عبدالحمید؛ لطیفی ،میثم و
مسعودی ،جهانگیر .)0818( .تدوین شاخصهای کرامت انسانی در سازمان( با تأکید بر
نگرش اسالمی) .مدیریت در دانشگاه اسالمی.01–8 ،)8(0 ،
آذر ،عادل ،غالمزاده ،رسول و قنواتی ،مهدی .)0810( .مدلسازی مسیری -ساختاری در
مدیریت(چاپ اول) .تهران :نگاه دانش.
آقامحمدی ،داوود .)0835( .گونهشناسی تهدیدات احتمالی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی
نظامیان .مدیریت نظامی.00–5 ،)7(00 ،
بانک مهر اقتصاد .) 0816( .اظهارنامه داخلی منابع انسانی برای جایزه تعالی . EFQM
تهران.
بیرو ،آلن .)0874( .فرهنگ علوم اجتماعی(انگلیسی -فرانسه -فارسی)(ترجمه باقر
ساروخانی) .تهران :کیهان.
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جعفری ،محمد .)0814( .نقش عوامل رفتاری در تقویت منزلت اجتماعی بازنشستگان نیروی
انتظامی .مدیریت منابع در نیروی انتظامی.66–48 ،)8(1 ،
چلبی ،مسعود .)0875( .جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی .تهران:
نشر نی.
حسنپور ،آرش و خضری ،فرشید .)0815( .شاخصسازی منزلت اجتماعی پلیس .دانش
انتظامی.41–00 ،)70(03 ،
حسینیان ،شهامت و فهیمی ،علی .)0833( .بررسی عوامل موثر بر منزلت اجتماعی پلیس
راهنمایی و رانندگی(مورد مطالعه استان اردبیل) .مطالعات مدیریت ترافیک.84-00 ،)08(4 ،
رضایی ،علیمحمد و رضائی ،نورمحمد .)0836( .منزلت اجتماعی نیروهای بسیجی از دید
مردم و راهکارهای ارتقای آن .مطالعات راهبردی بسیج.66–40 ،)01(0 ،
ساالریراد ،معصومه و صالحی ،جواد .)0810( .تکریم اربابرجوع در پرتو آموزههای اخالق
سازمانی .مهندسی فرهنگی.003–013 ،)6(0 ،
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