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دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و  هاي آموزشي تحليل ميزان نفوذ اجتماعي مديران گروه
  *هاي جمعيت شناختي    ارتباط آن با ويژگي

  
  3عبدالرسول جمشيديان، 2سيدعلي سيادت، 1وحيده صيادزاده

 

  چكيده
ها  اي كه در ارتباطات ومناسبات بين انسان هترين نكت مهم. ها با يكديگر است هاي مناسبات انساني، تعامل انسان يكي ازجلوه :مقدمه

هاي بسيار مهم رفتار اجتماعي  يكي از جنبه. در ديگران است نفوذ روش براي تعامل بهتر، ترغيب بيشتر و اتخاذ بهترين راه و ،مطرح است
ت أهياعضاي ان گروه از ديد هاي نفوذ اجتماعي مدير بين مؤلفه ي بررسي رابطه، هدف از پژوهش حاضر .متقابل، نفوذ اجتماعي است

  .بود 1387-88ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشگاه علوم پزشكي در سال  علمي و
همبستگي  –توصيفيروش  روش مورد استفاده جهت انجام اين پژوهش،.باشد لفه ميؤنفوذ اجتماعي شامل يازده م :بررسيروش 
كه با  نفر بود 645 شامل  1387-88اصفهان در سال  ت علمي دانشگاه علوم پزشكيأاعضاي هي ي كليه عبارت از آماري ي وجامعه

آوري  به منظور جمع .شدندانتخاب  ت علمي به عنوان نمونه،أنفر از اعضاي هي 104 اي متناسب با حجم، گيري طبقه استفاده از روش نمونه
هاي جمعيت شناختي  گويه در مقياس پنج درجه با توجه به ويژگي 44شامل  ،yuklاستاندارد نفوذ اجتماعي از  ي نامه پرسش ،اطالعات

به منظور تجزيه وتحليل . به دست آمد83/0 ضريب پايايي آن تنظيم گرديد و)مديريت ي سابقه تحصيالت و سن، هل،أت جنسيت،(
  .استفاده شد Cramerضريب همبستگي اطالعات از آزمون آماري 

خصوصيات دموگرافيك به غير از  هاي نفوذ و لفهؤنشان داد كه بين هيچ كدام از مب همبستگي ضري نتايج حاصل از آزمون :ها يافته
  .داري وجود ندارد يمعن ي ، رابطهمديريت ي سابقه
هاي نفوذ  لفهؤميزان استفاده از م ،بيشتر باشد در ميان اعضاي هيأت علمي مديريت ي چه سابقه توان نتيجه گرفت هر مي :گيري نتيجه

  .يران بيشتر استتوسط مد
  .ها دانشگاهتحليل؛ رفتار اجتماعي؛  :ي كليديها  واژه

  كوتاه :نوع مقاله
  14/2/89 :پذيرش مقاله    5/2/89 :اصالح نهايي    30/8/88: مقاله دريافت
نشگاه علوم پزشكي دا هاي آموزشي تحليل ميزان نفوذ اجتماعي مديران گروه. جمشيديان عبدالرسول، سيادت سيدعلي، صيادزاده وحيده :ارجاع

  .588-593 ):4(8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .هاي جمعيت شناختي  اصفهان و ارتباط آن با ويژگي
  

  مقدمه
نفوذ اجتماعي مستلزم آن است كه شخص يا گروه براي تغيير 

قدرت اجتماعي خود را اعمال  ،ها يا رفتار ديگران دادن نگرش
ويي است كه شخص نفوذ نير ،منظور از قدرت اجتماعي كند و
نفوذ اجتماعي . جهت ايجاد تغيير مورد نظر در اختيار دارد ،كننده

 Myers .)1( باشد هاي روانشناسي اجتماعي مي يكي از گرايش
تبيين  علم درك و :كند گونه تعريف مي اجتماعي را اين نفوذ

از حضور  رفتارهاي افراد احساسات و چگونگي نفوذپذيري افكار،

 ،بانفوذ ثر وؤمديريت م. )2( الي يا ضمني ديگرانخي واقعي،
 نوعي توانايي است كه خيلي ماهرانه همراه با نفوذ بسيار

  .باشد ع كارشناسي ارشد ميدانشجويي در مقط ي نامه  اين مقاله حاصل پايان*
اصفهان،  اصفهان، دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه .1

  )ي مسؤول نويسنده( .ايران
                Email: sayad_vm@yahoo.com  

  .اصفهان، ايران دانشيار، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان،. 2
  .صفهان، ايرانا ، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان،مربي. 3
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 ).3( رود تصميمات مهم به كار مي ها و براي انجام خواسته 
ثيرگذاري أمصلحان بايد از تكنيك ت تمام متخصصان، معلمان و

اهند خو مددكاران اجتماعي كه مي معلمان و .مطلع باشند
يا آن را  و رفتارهاي ديگران را تغيير دهند و ها ها، ارزش نگرش

   .ها را به خوبي كسب كنند بايد اين مهارت اصالح كنند،
ثيرات أمطالعات زيادي براي تعيين ت 1980از اوايل سال 

يك  ،ثرؤهاي م اين روش .خاص بر روي افراد انجام شده است
ث فراهم شدن باع و كند تصوير ذهني مطلوب ايجاد مي
موفقيت ناشي از تالش  .شود ارتباطات مناسب بين افراد مي

اي به  تا اندازه ،ثيرگذاري روي فرد ديگرأيك فرد در ت
   .هاي به كار رفته توسط فرد اول بستگي دارد روش
اي  نامه پرسشو همكاران  Kipnis تحقيقات اوليه توسط در

هاي  ي روشراهبردهاي مؤثر سازماني براي شناساي«به نام 
 POIS به نام اختصاري »نفوذگذار بر رفتار اعضا توسط رهبران

)Profile of organization influence strategies (
نوع تاكتيك  پنج Hinkinو  Schriesheim. )4( ه شديارا

 ،)تبادل( مبادله معقوليت، :اند بيان كرده POIS براي اجراي
  ).5( مطلوبيت ائتالف، مورد لطف قرار دادن،

او همراه همكاران  .آغاز شد Yuklپس از او مطالعات 
ه يارارا جهت نفوذ بر زيردستان يازده روش فعال  ،خود
 IBQي  نامه ها توسط پرسش اين تاكتيك .داد

)Influence behavior questionnaire (گيري  اندازه
، )Rational persuasion( متقاعد سازيكه شامل  شود مي

 بخش هاي الهام جاذبه ،)Exchange( تبادل
)Inspirational appeals( ،هاي قانوني روش 
)Legitimating tactics(، فشار )Pressure(، همكاري 
)Collaboration(، آگاهي دادن )Apprising( ، مورد لطف

، )Consultation( مشورت ،)Ingratiation( قرار دادن
 ائتالفو ) Personal appeals( شخصي ي جاذبه

)Coalition (اشد ب مي)6.(  
Schermerhorn ي حاضر نيست بپذيرد كه همه 

 .گيرد هاي نفوذ اجتماعي از فرايند معيني سرچشمه مي جلوه
مثل  ،به رغم عدم توافق با ديگران انسان افتد گاهي اتفاق مي

به سه  Colmanدر اينجا . باشدييد أتمورد تا از  كندها رفتار  آن
 ،)Obedience( اطاعت :كند فرايند متمايز اشاره مي

 سازي دروني ،)Identification( همانندسازي
)(Internalization )7.(  

هاي آن  مؤلفه تحقيقات بسياري در مورد نفوذ اجتماعي و
مستقيم با موضوع اين به طور اما هيچ كدام ؛ انجام شده است

در پژوهش خود  Clugston براي مثال. پژوهش ارتباط ندارد
هاي نفوذ  اي در مورد كاربرد مؤلفه همطالع«تحت عنوان 

 هاي خدمات اجتماعي، خصوصي و اجتماعي در سازمان
نتايج اين تحقيق  .سسه را مورد مطالعه قرار دادؤم 207 ،»دولتي

در مورد سه گروه سازمان نشان داد كه از بين سه نوع سازمان، 
هاي نفوذ كمتر استفاده  كاركنان سازمان دولتي از مؤلفه

گيرد كه كاركنان را  هاي خود نتيجه مي محقق از يافته .كنند مي
زيرا از عوامل  ؛تحصيالت تشويق كنند ي براي افزايش دوره

  . )8( باشد رضايت شغلي مي افزايش تعهد كاري و
Matsushima  كاربرد نفوذ «در تحقيقي با عنوان

كند كه  كيد ميأله تأبه اين مس »اجتماعي در مراكز آموزشي
 ،كنند ل مشاركت نمييه علت منافع مادي در مساافراد فقط ب

فعال  )متابعت نوايي و هم(ها طبق عوامل نفوذ اجتماعي  بلكه آن
گيري  كند كه اصول تصميم او همچنين بيان مي .شوند مي

در اين تحقيق به  وي .باشد متكي به عوامل نفوذ اجتماعي مي
افزايش هاي نفوذ باعث  اين نتيجه رسيده است كه تأثير مؤلفه

  .)9(شود  اثربخشي مي
هاي نفوذ  توان هدف اين مقاله را بررسي مؤلفه به طور كلي مي

ها دانست  ي مديران گروه از اين مؤلفه اجتماعي و ميزان استفاده
ها و متغيرهاي جمعيت شناختي  و اينكه آيا بين اين مؤلفه

ختيار ها را در ا توان نتايج اين يافته مي. ارتباطي وجود دارد يا نه
ها استفاده  مديران گذاشت تا براي تحقق بهتر اهدافشان از آن

  . كنند
  

  روش بررسي
تحليل داده با  تجزيه و ،يكي از مراحل مهم يك پژوهش

اين مرحله از . معتبر است هاي مناسب و استفاده از ابزار
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تحليل  االت پژوهش به تجزيه وؤدر راستاي س پژوهش
 با استفاده از آمار توصيفي ونامه  هاي حاصل از پرسش داده

با توجه به اينكه پژوهشگر درصدد . پرداخته استاستنباطي 
بين نفوذ اجتماعي مديران گروه از ديد  ي بررسي رابطه

، بودها  هاي جمعيت شناختي آن هيأت علمي و ويژگياعضاي 
 .انجام شد به روش توصيفي و از نوع همبستگي پژوهش

، واقعي و منظم خصوصيات توصيفي، زيرا به توصيف عيني
همبستگي، زيرا به . يك موقعيت يا يك موضوع پرداخته است

هاي نفوذ و متغيرهاي جمعيت  بين مؤلفه ي بررسي رابطه
   ).10( شناختي پرداخته است

اعضاي هيأت علمي  ي شامل كليه پژوهش حاضر، ي جامعه
هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي  دانشكده

ي اين پژوهش به روش  تعيين حجم نمونه .بود 1387- 88
اي بود و براي انتخاب  چند مرحله - اي گيري خوشه نمونه

موجود، چهار  ي ها، نخست از ميان هشت دانشكده آزمودني
ي پزشكي، مديريت و اطالع رساني، داروسازي و   دانشكده

پرستاري به تصادف انتخاب شدند و پس از آن به تناسب تعداد 
نفر به تصادف برگزيده  100هيأت علمي هر دانشكده،  اعضاي
ها  نفر آن 233نفر بودند كه  645اعضاي هيأت علمي . شدند

پژوهش روش از آنجا كه  .ها مرد بودند نفر آن 412زن و 
بين نفوذ اجتماعي و  ي به بررسي رابطه و بود همبستگي

نامه به عنوان  پرسش ؛ختپردا هاي جمعيت شناختي مي ويژگي
مورد استفاده قرار  گيري، مناسب تشخيص داده شد و بزار اندازها

 44كه داراي  Yuklي  نامه در اين پژوهش از پرسش .گرفت
در مطالعات خود  Yukl). 6(، استفاده گرديد باشد ال ميؤس

جهت تعيين روايي . به دست آورده است 91/0ضريب پايايي را 
بر . استفاده شدنامه از روايي محتوايي و روايي صوري  پرسش

اوليه به تعدادي از استادان و  ي نامه همين اساس، پرسش
متخصصان در اين زمينه ارايه گرديد كه در نهايت پس از 

ضريب  دريافت نظرات، اصالحات و پيشنهادها اعمال شد و
به  Cronbach's alpha 83/0پايايي آن از طريق ضريب 

جداگانه محاسبه  نفوذ، ي ضريب پايايي يازده مؤلفه. دست آمد
باالترين ضريب و  91/0متقاعدسازي با  ي شد كه مؤلفه

اين . كمترين ضريب پايايي را داشت 75/0ائتالف با  ي مؤلفه
گيري مربوط به سنجش نفوذ اجتماعي با  مقياس يك ابزار اندازه

. باشد گويه مي 4يازده مؤلفه است كه هر مؤلفه داراي 
اغلب (گويه بر روي يك پيوستار ها پاسخ خود را به هر  آزمودني
 و 2=  به ندرت ،3=  بعضي اوقات ،4=  معموال ،5=  موارد
 ي دهنده باال نشان ي بندي نمودند كه نمره رتبه) 1 = اصال

  .)3(ي زياد از مؤلفه بود  ميزان استفاده
اي كه حاوي نكات  نامه ابتدا پرسش ها، آوري داده براي جمع

با در نظر گرفتن محرمانه  ،دالزم در خصوص اين پژوهش بو
به  ،ها و مشخصات فردي بودن اطالعات شخصي آزمودني

تعداد مورد نياز تهيه و تكثير گرديد و پس از آن با مراجعه به 
نامه توزيع  ها پرسش  دفاتر كاري اعضاي هيأت علمي دانشكده

  .گرديد
سطح  درهاي پژوهش  بر اساس فرضيه در پژوهش حاضر،

به منظور . استفاده شد Cramerب همبستگي ضرياستنباطي از 
 15SPSSافزار  نرم از ،هاي به دست آمده تحليل استنباطي داده

)Statistical package for social science(   
  .استفاده گرديد

  
  ها يافته

هاي نفوذ  دهد كه بين مؤلفه نشان مي 1نتايج حاصل از جدول 
 ي و سن رابطه اجتماعي و متغيرهاي جنسيت، تأهل، تحصيالت

هاي نفوذ و  ضريب همبستگي بين مؤلفه. داري وجود ندارد معني
 05/0باشد كه در سطح  مي) r=  636/0(مديريت  ي متغير سابقه

  .دار است معني
 

هاي نفوذ اجتماعي و  ضريب همبستگي بين مؤلفه: 1جدول 
  مديريت  ي تأهل، تحصيالت، سن و سابقهجنسيت،  متغيرهاي

 Cramer  p  رافيكمتغيرهاي دموگ

  07/0  876/0  جنسيت
  08/0  777/0  تأهل

  06/0  676/0  تحصيالت
  09/0  763/0  سن
  03/0  636/0  ي مديريت سابقه
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  بحث
 بين متغيرهاي جمعيت شناختي جنسيت، ها بر اساس يافته

داري  يمعن ي رابطه ،هاي نفوذ مؤلفه تحصيالت و سن، هل،أت
به اين معني كه سن، تحصيالت، وضعيت تأهل و  .وجود ندارد

هاي  ي مديران از مؤلفه جنسيت هيچ تأثيري در ميزان استفاده
  . نفوذ ندارند

داري  معني ي بين جنسيت و ميزان نفوذ اجتماعي رابطه
به عبارت ديگر زنان و مردان در ميزان استفاده از  .وجود ندارد

نفوذ اجتماعي با متغير بين . هاي نفوذ همانند هم هستند مؤلفه
داري به دست نيامد؛ البته به نظر  معني ي تحصيالت، رابطه

داري  ها و نفوذ اجتماعي ارتباط معني رسيد كه بين اين متغير مي
هاي اين امر، ناهمگني  شايد يكي از علت. وجود داشته باشد

شود كه در  براي بررسي بهتر پيشنهاد مي. ها باشد افراد در گروه
ها، اين مقياس مورد مطالعه قرار گيرد و يا اينكه  انشگاهديگر د
هايي در ديگر طبقات مردمي به صورت همگن مورد  گروه

  .بررسي قرار گيرند
داري بين سن و ميزان اسفاده  در اين پژوهش ارتباط معني

تحقيق، با نتايج  ي اين يافته. هاي نفوذ مشاهده نشد از مؤلفه
دار بين سن  د ارتباط معنيدر وجو Wiggles worthپژوهش 

نتايج پژوهش ). 11(و ميزان نفوذ اجتماعي، ناسازگار است 
بيانگر آن است كه افراد با افزايش سن بيشتر به دنبال 

هاي تأثيرگذاري بر افراد و استفاده از نفوذ اجتماعي  مهارت
روند و در راستاي رشد و پرورش آن، آگاهانه يا غير آگاهانه  مي

  .رنددا قدم بر مي
 ي ها و متغير سابقه بين مؤلفه يدار يمعن ي اما رابطه

 ي دهد كه هر چه سابقه ها نشان مي يافته. مديريت وجود دارد
ها از طريق به كار بردن  مديريت مديران بيشتر باشد، آن

ها و اعتقادات  توانند بر نگرش هاي نفوذ، بهتر مي مؤلفه
عاملي است كه به  ي كار سابقه. كارمندان تأثير داشته باشند

كند كه از طريق تأثير بر رفتار  رهبران و مديران كمك مي
هايي كه  طبق بررسي. ها را بهتر كنترل كنند كارمندان، آن

اين  اما. انجام شد، پژوهشي مشابه اين تحقيق يافت نشد
كه در تحقيق خود به آن اشاره كرده  Yukl تحقيق با پژوهش

خود  ي ين معني كه او در مقالهبه ا .)12(سويي داشت  هماست، 
هاي  ها و تاكتيك از روشرهبران  ثابت كرد هر چه مديران و

مديريتي بيشتري داشته  ي رهبري بيشتر استفاده كنند و سابقه
  .كنند هاي نفوذ استفاده مي  بهتر از مؤلفهباشند، 
هاي  تعهد سازماني در دانشگاه بررسي نفوذ اجتماعي و«
 كند است كه بيان مي ديگر از حميديتحقيقي عنوان  »كشور

 ي تعهد سازماني كاركنان رابطه هاي نفوذ اجتماعي و بين مؤلفه
جالب در تحقيق اين است كه  ي نكته. )13( مثبت وجود دارد

ها تعريف  نآميزان نفوذ اجتماعي  بين عملكرد مديران و
وجه تشابه تحقيق حميدي با  .داري يافت شده است يمعن

هاي نفوذ را در  ين است كه حميدي مؤلفهپژوهش حاضر ا
رابطه با تعهد سازماني به كار برده است؛ ولي بحثي از 

 ي در هر صورت او رابطه. مشخصات دموگرافيك نكرده است
  .داري بين اين دو مؤلفه يافته است معني

هايي  هاي ديگر با محدوديت همانند پژوهش ،اين پژوهش
د از تأثير زياد اين كه پژوهشگر سعي نمو به رو بود رو

از جمله آن كه نتايج اين ، ها بر نتايج پژوهش بكاهد محدوديت
هاي مطرح شده براي نفوذ  پژوهش فقط در چارچوب مؤلفه

اجتماعي در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
  .تفسير است قابل تعميم و

   
  گيري  نتيجه

نفوذ از جانب  هاي بر اساس نتايج پژوهش، به كارگيري مؤلفه
خواهند رهبر خوبي براي  مديراني كه مي .مديران ضروري است

هاي نفوذي استفاده  تاكتيك ها و بايد از روش ،سازمان باشند
نفوذ  .كنند تا بهتر بتوانند سازمان را به اهداف نزديك كنند

به  تمايل به تحت تأثير قرار دادن ديگران است و ،اجتماعي
نفوذ در  .وانايي دروني بستگي داردت هاي ارتباطي و مهارت

رنگ شدن از  هم نوا و هم. ديگران يك واقعيت اجتماعي است
  . شود طريق نفوذ به صورت كلي باعث انسجام اجتماعي مي

هنگامي كه اكثر افراد سازمان از يك مرجع مشترك 
رضايت  انگيزه و ،نوا هستند همه با هم هم و اند تشكيل شده

نوا  توانند ازطريق هم رهبران مي. يابد ميتعهد افزايش  شغلي و
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باعث تغيير نگرش  و نندها نفوذ ك در آن ،كردن پيروان خود
جايي نفوذ اجتماعي را  همه مي ويتوان حضور دا مي. ها شوند آن

هاي متعدد زندگي روزمره،  به اين صورت نشان داد كه موقعيت
گرفتن نفوذ ها، بدون در نظر  ترين آن معناترين تا برجسته از بي

هاي ما  هيجان ها، افكار و رفتار. اجتماعي قابل تفسير نيست
  .گيرد هاي ديگران قرار مي هيجان ها و هميشه تحت تأثير رفتار

  
  پيشنهادها

 ي هاي پژوهشي به دست آمده از ميزان استفاده  بر اساس يافته
  :شود هاي نفوذ اجتماعي، پيشنهاد مي  مؤلفه
هاي  يك سازمان اجتماعي، روشها به عنوان  دانشگاه - 

تر به كار  اي جدي مبتني بر استفاده از نفوذ اجتماعي را به گونه
بندند تا با تشريك مساعي و همكاري مديران و كارمندان، 

  .محيطي خالق را به وجود آورند
ي باالي مديريت در ميزان  با توجه به نقش مهم سابقه - 

م شود كه مديران و استفاده از نفوذ اجتماعي، محيطي فراه
ها براي تغيير نگرش و  كار نيز از اين مؤلفه كارمندان تازه

  .رفتاراستفاده كنند
هاي آموزشي،  جهت ايجاد فرصت براي مديران سازمان - 

هاي تأثيرگذاري و نفوذ بر  فضايي براي آشنايي بيشتر با روش
اعضاي هيأت علمي و كارمندان براي تحقق اهداف سازمان 

  .دفراهم گرد
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Social Influence of Heads of Departments at Isfahan University of 
Medical Sciences and Its Relation with Demographic Characteristics* 

Vahideh Sayadzadeh1; Sayed Ali Siadat, PhD2, Abdolrasool Jamshidian3 

Abstract 
Introduction: Successful interaction between people requires motivation and social influence. 
Therefore, the purpose of the present research was to study the relationship between the 11 
indices of social influence of heads of departments from the viewpoint of faculty members at 
Isfahan University of Medical Sciences and its relation with demographic characteristics in 
academic year of 2008-2009.  
Methods: This was a descriptive-correlational study.  Stratified sampling was used to select 104 
individuals from all faculty members (645 people) of Isfahan University of Medical Sciences in 
the educational year of 2008-2009. To collect data, Yukl's influence behavior questionnaire 
(2003) with 44 five-point items considering demographic characteristics (sex, age, marital status, 
education, and management experience) was used. The reliability of the questionnaire was 
calculated to be 0.83. Cramer correlation coefficient was used to analyze the data. 
Results: Findings of correlation coefficient did not show a significant relation between social 
influence indicators and demographic characteristics except for management experience. 
Conclusion: It can be concluded that an increase in the management experience among faculty 
members would lead to an increased use of influence indicators by the managers. 
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