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چکیده
کدیگر است. این تعامل از شکل ساده آن تا پیچیده تعامل انسانها با یهاي مناسبات انسانی،یکی از جلوه

ها مطرح است، ن انسانبیتعامالتترین نکته اي که در کند. مهمانسانی بروز میارتباطاتترین وجه، در 
تحقیق این هدف ازترغیب بیشتر و نفوذ در دیگران است.اتخاذ بهترین راه و روش براي تعامل بهتر،

امورادارهدررابینزاعتمادابعادمدلاساسبرکارکناناعتمادبراجتماعیذنفوبهپاسخاثراتبررسی
مالیاتیامورادارهنفر از کارکنان191بختیاري بوده است. بدین منظور ومحالچهاراستانمالیاتی
از تایید روایی و پایایی پرسشنامۀبه روش سرشماري انتخاب شده و پس بختیاريومحالچهاراستان

، اطالعات در سطح کل جامعه توسط پرسشنامه جمع آوري گردید. اطالعات بدست آمده از محقق ساخته
ن مورد تجزیه فریدمبنديرتبهو آزموناسپیرمنهمبستگیپرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضریب

ماد کارکنان در و آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که پاسخ به نفوذ اجتماعی با اعتو تحلیل قرار گرفت 
اصلی ۀمثبت و معناداري دارد و در نتیجه فرضیاثراداره امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاري

گیري پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ایجاد اعتماد بندي و نتیجهجمعدرشود.پژوهش پذیرفته می
در سازمان زمینه نفوذ پذیري را محقق می سازد. 
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مقدمه-1
شود که ارزشها، نقش مهمی در اعمال قدرت دارند. ارزشها، انسان را وا در عالم واقعی مالحظه می

دارند که قدرت را به شیوه درستی اعمال کند. در تحلیل پدیده اخالق و قدرت در سطح جهانی، می
شود که آیا اخالق با قدرت سازگاري دارد یا این دو مطلب این سئوال مطرح می،سازمانجامعه یا

توان با جدا از هم هستند؟ آیا اهداف متعالی و اخالقی با ابزارهاي شیطانی قابل تحقق است؟ آیا می
تجهیز براي جنگ، صلح به پا کرد؟ آیا سازمانها به عنوان ابزار اعمال قدرت در جوامع کنونی

مفهوم اعتماد در زبان مشترك به معنی میزان تمایل فرد توانند به اهداف اخالقی واالتر بیندیشند؟می
باشد.به نسبت دادن نیات خوب به دیگران و داشتن اطمینان به گفتار و کردار آنها می

دهد. به دهد که رفتار فرد یا گروهی رفتار دیگران را تحت تاثیر قرارنفوذ اجتماعی وقتی روي می
یک معنی اصطالح نفوذ اجتماعی کوششی عمدي از سوي فرد یا گروهی براي ایجاد تغییر در عقاید 

(آروي و هاي مناسبات انسانی، تعامل انسانها با یکدیگر استیکی از جلوهو رفتار دیگران است.
ت انسانی بروز ترین وجه، در مناسبا. این تعامل از شکل ساده آن تا پیچیده)2006:557،دیگران

اي که در ارتباطات و مناسبات بین انسان ها مطرح است، اتخاذ بهترین راه و کند. مهم ترین نکتهمی
ترغیب بیشتر و نفوذ در دیگران است. در ارتباطات انسانی گاهی با یک نفر و روش براي تعامل بهتر،

چک و یا یک اجتماع بزرگ را گاهی با جمعی از انسان ها مواجه هستیم که با یکدیگر یک جمع کو
براي رسیدن به اهداف فردي ،بهره مند شدن از تعامل با یکدیگردهند و قصد دارند ضمن تشکیل می

یکی از جنبه هاي بسیار مهم رفتار اجتماعی متقابل، نفوذ و جمعی خود در دیگران نیز تأثیر بگذارند.
مان، مصلحان و سران قدرت در جامعه معلاجتماعی است. مهارت نفوذ اجتماعی براي متخصصان،

خواهند با اعمال نفوذ بر مراجعان و زیر دستان خود به زیرا آنها اکثر مواقع میاهمیت زیادي دارد؛
. )2007:981،(آرنوتهاي ترغیبی و نفوذي خود استفاده خواهند کرداز تکنیکو شان برسند، اهداف
ین صورت نشان داد که موقعیت هاي متعدد زندگی توان حضور دائمی نفوذ اجتماعی را به امی

بدون در نظر گرفتن نفوذ اجتماعی قابل تفسیر نیست. روزمره از بی معناترین تا برجسته ترین آنها،
گیرد. این رفتارها، افکار و هیجان هاي ما همیشه تحت تأثیر رفتارها و هیجان هاي دیگران قرار می

حوزه رهبري به مدیریت گروه و جامعه مرتبط است. نفوذ از مقوله بیشتر به روان شناسی و در 
ویژگیهاي اصلی رهبران است. بسیاري از کسانی که تاریخ را متحول و دگرگون ساخته اند کسانی 
هستند که از نفوذ اجتماعی باالیی برخوردار بوده اند. از فواید مهم مهارت نفوذ اجتماعی آن است که 
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دیگران را تغییر دهیم. در کنار موارد مثبتی که نفوذ اجتماعی می تواند توانیم نگرشاز طریق آن می
داشته باشد، موارد منفی متعددي را نیز می توان براي نفوذ اجتماعی متصور شد. نفوذ اجتماعی می 
تواند در بسیاري از مواقع باعث تضییع حقوق اقلیت ها شود. نفوذ اجتماعی همچنین می تواند در 

و افزایش کارایی افراد نیز نقش به سزایی را به جا گذارد. نفوذ اجتماعی فرایندي است که بهبود کارها 
رود، که این به موجب آن رابطه بین افراد از یک ارتباط سطحی به رابطه اي صمیمی تر پیش می

در محققانگیرد. فرایند رفتارهاي کالمی و غیر کالمی رفتارهاي جهت یافته محیطی را در بر می
نفوذ اجتماعی بر اعتماد کارکنان بر اساس پاسخ بهکه به بررسی اثراتندین پژوهش بر آن بوده اا

.مدل ابعاد اعتماد رابینز در اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاري بپردازد
روش دستکش مخملی در جلب اطاعت ،امروزه روانشناسان اجتماعی و حتی متخصصان مدیریت

کنند که حتی صاحبان اقتدار از موضع قدرت و توصیه میدانسته و سازتر بسیار کارمشت آهنین ازرا 
،(کاستیندستور مستقیم استفاده نکنند بلکه از طریق درخواستها اطاعت را در افراد افزایش دهند

اطاعت و بناياصول زیر. بنابراین آگاهی و دانش رهبران، مدیران و کارگزاران جامعه از )2007:764
، و حتی کنترل کنند. نمودهتواند به آنها کمک کند تا در انسانها نفوذروشهاي جلب اطاعت می

-1انواع:بنابراین ما در این پژوهش بدنبال آنیم که به بررسی اثرات پاسخ به نفوذ اجتماعی که شامل
تغییر -8رونی کردند-7همانندسازي-6قانع سازي -5تقلید -4همنوایی -3اطاعت -2فرمانبرداري

- 2صداقت-1:بر اعتماد کارکنان بر اساس مدل ابعاد اعتماد استیفن رابینز که شاملاست؛ نگرش 
محال و در اداره امور مالیاتی استان چهاراست روراستی -5ثبات و پایداري-4وفاداري-3شایستگی

زم جهت دستیابی به اثرات پاسخ توجه به ادبیات موضوع اقدامات البابدین منظوربختیاري بپردازیم.
به طریق پرسشنامهاین اقدامات براي نهایی شدن ازوکارکنان استخراج،اجتماعی براعتمادبه نفوذ

وspssنرم افزارهاياستفاده ازدرنهایت اقدامات اجرایی بانظرسنجی خبرگان گذارده شده است.
ضریب استفاده ازبا.)2007:85،(کاتونگردداستنباطی ارائه می توصیفی وسطح آماردودرلیزرل

موردتعیین معادالت ساختاري فرضیات پژوهشبرازش مدل هاي رگرسیونی وواسپیرمنهمبستگی
آزمون ناپارامتري فریدمن متغیرهمچنین جهت اولویت بندي مؤلفه هاي دوومی گیردآزمون قرار

.برده شده استبکار
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مبانی نظري-2
رفتار دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. به ،دهد که رفتار فرد یا گروهیاعی وقتی روي مینفوذ اجتم

یک معنی اصطالح نفوذ اجتماعی کوششی عمدي از سوي فرد یا گروهی براي ایجاد تغییر در عقاید 
در زیر به انواع نفوذ اجتماعی اشاره شده است:.یا رفتار دیگران است

رود که در پاسخ به دستور اشخاص قدرتمند و رفتاري بکار میبراي توصیف : فرمانبرداري.1
یابد. شود یا تغییر میصاحبان اقتدار و قوانین و مقررات ایجاد می

شود که در پاسخ به درخواست هاي مستقیم از سوي دیگران به رفتاري گفته میاطاعت:.2
.شودیابد یا عوض میشود یا تغییر میانجام می

شود که در پاسخ به فشار ضمنی ایجاد شده توسط اعمال یا ري اطالق میهمنوایی: به رفتا.3
یابد.آید یا تغییر میموقعیت هاي سایر افراد به وجود می

پذیرد و اعمال دیگران صورت میکند که در پاسخ به مشاهدةیف میتقلید: رفتاري را توص.4
.کندل میسوي دیگران به همان شیوه عمفرد بدون هیچ گونه فشار ضمنی از

قانع سازي: قانع سازي یعنی فرایند تغییر یافتن عقاید شخص در جهت همسازي با رفتارش..5
سازي: همانند سازي یعنی خود را به جاي دیگران تصور کرده و از موفقیت آنها شاد و همانند.6

ي شان غمگین شویم. مانند اینکه این وقایع براي خودمان روي داده است. همانند سازاز شکست
.چیزي بیشتر از تقلید است

درونی کردن: درونی کردن از متابعت و همانندسازي پایدارتر است، زیرا مبتنی بر انگیزه .7
بستگی به نظارت مداوم عامالن پاداش یا ،شخص براي صحیح بودن است و همچون متابعت

که با آن تنبیه ندارد و یا همچون همانندسازي منوط به احترام مداوم براي شخص یا گروهی
.)2007:41،(ارگنلیکند نیست همانندسازي می

تغییر نگرش: تغییر نگرش، یک نمونه از نفوذ اجتماعی است که عمدتاً بر ادراك کالمی .8
مقابل را به پذیرش نظر خود کنند تا فردمبتنی است و بسیاري از افراد از این شیوه استفاده می

.وادار سازند
مشترك به معنی میزان تمایل فرد به نسبت دادن نیات خوب به دیگران و مفهوم اعتماد در زبان 

که در زیر به توضیح آنها می پردازیم.باشدداشتن اطمینان به گفتار و کردار آنها می
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رسد که به هنگام ارزیابی میزان صداقت: صداقت بر درستی و شرافت داللت دارد. به نظر می-1
بعد با اهمیت تر از بقیه باشد. (بدون درك ویژگی اخالقی و صداقت قابل اعتماد بودن دیگري این 

.اولیه دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت)
شایستگی: شایستگی دانش و مهارت هاي میان افراد و دانش و مهارت هاي فنی را در بر -2
ب به یقین این است که گوید؟ احتمال قریداند راجع به چه چیزي سخن میگیرد. آیا شخص میمی

وقتی به توانایی هاي کسی احترام نمی گذاریم، به سخنانش گوش نمی دهیم. باید این را باور داشته 
دهد مهارت ها و توانایی هاي باشیم که شخص مورد نظر براي اجراي آنچه به انجام آن قول می

.)2008:633، (ارتوركالزم را دارد 
یل به حفظ آبروي دیگري داشتن. الزمه اعتماد آن است که انسان وفاداري: وفاداري یعنی م-3

.بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند
ثبات و پایداري: ثبات به پایایی، پیش بینی پذیري و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیت ها -4

بعد براي مدیران بسیار مناسب کاهد. اینداللت دارد. نداشتن ثبات در گفتار و عمل از اعتماد می
است. 
نماید که شود به افراد براي بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ چنین میروراستی: آیا می-5

جزئی از وظیفه رهبر، کار کردن با افراد براي یافتن و حل اعتماد صفت اولیه مالزم رهبري است.
به آگاهی و تفکر خالق الزم براي حل مشکالت مشکالت بوده و خواهد بود. ولی اینکه آیا رهبران 

رسند یا خیر به این بستگی دارد که افراد تا چه حد به آنان اعتماد دارند. اعتماد و قابلیت اعتماد می
.)2007:41،(جرونکندداشتن به دیگران، دسترسی رهبر را به آگاهی و همکاري تعدیل می

نند، مایل هستند که در برابر اعمال رهبر آسیب پذیر کزمانی که پیروان به رهبري اعتماد می
باشند. یعنی اطمینان داشته باشند که از حقوق و منافع آنان سوء استفاده نمی شود.

رود در پی سوء استفاده باشد، یا کسی که احتمال میکسی که شرافتمند نمی دانند وبه مردم 
در فهرست صفاتی که مردم در رهبران خود تحسین احترام نمی گذارند و از او پیروي نمی کنند. مثال

کنند، شرافت همواره در راس قرار دارد. شرافت براي رهبري ضرورت مطلق دارد. در صورتی که می
مردم بخواهند با میل و رغبت از کسی تبعیت کنند، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیأت مدیره، 

.)2005:595،(کیمکه او ارزش اعتماد آنها را دارداشند خواهند اطمینان داشته بقبل از هر چیز می
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  مدل مفهومي پژوهش  -3

و صداقت  )پايداري( كاركنان در ابعاد روراستي، شايستگي، وفاداري، ثباتدر اين تحقيق متغير اعتماد 

  .  مورد مطالعه قرار گرفته است

با انواع اعتماد در  )مخاطره(موضوع ريسك . هاي اصلي مدرنيته استاعتماد از عناصر و مؤلفه

ها يا امنيت رويدادوعي احساس تداوم و نظم در اعتماد بنيادي، اضطراب را كاهش داده، ن. ارتباط است

اعتماد، شيوه ضروري و اجتناب ناپذير نظم اجتماعي است و جزء . آوردبه وجود ميرا  وجودي در فرد

كارهاي  و ماهيت نهادهاي مدرن وابسته به ساز .مي شودالينفك زندگي اجتماعي در نظر گرفته 

  .هاي تخصصي است اعتماد به نظامهاي انتزاعي به ويژه نظام

  مدل مفهومي تحقيق  - )1(نمودار 
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فرضیه اصلی -4
بین پاسخ به نفوذ اجتماعی و اعتماد کارکنان در اداره امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاري 

بطه وجود دارد.را
روش تحقیق-5

پیمایشی و از شاخه میدانی است.–تحقیق حاضر از نوع توصیفی 
روش و ابزار گرد آوري اطالعات -5-1

الف) روش گرد آوري اطالعات (میدانی و کتابخانه اي):
،اولیهايهداده شوند.داده هاي مورد نیاز هر تحقیق به دو گروه داده هاي اولیه و ثانویه تقسیم می

باشند که محقق بیشتر از طریق روش هایی گروهی از داده هاي مورد نیاز در فرایند تحقیق می
داده هاي ثانویه از منابع دیگر و .ه استآوردمشاهده و یا مصاحبه به دست همچون توزیع پرسشنامه،

پیش از آنکه هااین گروه از داده.)2007:222، (الرسونشوندبه صورت گوناگون گردآوري می
توسط دیگران جمع آوري و تولید شده و به صورت هاي گوناگون ،پژوهشگر تحقیق را آغاز کند

آمارهاي رسمی که توسط دولت ها تهیه و منتشر که قبالً صورت گرفته،یتحقیقات مشابههمچون
هاي کارگزینی،پرونده (مثل اسناد حسابداري،مدارك و اسناد سازمانیآمارهاي غیر رسمی،شوند،می

.هستندمجالت و مقاالت علمیها،وجود دارند و باالخره منابع علمی مثل کتابچارت سازمانی و...)
براي انجام هر نوع تحقیق باید با استفاده از ابزار مناسب داده ب) ابزار گرد آوري اطالعات:

در این مورد بررسی قرار داد.هاي مورد نیاز را جمع آوري کرد تا بتوان فرضیات و سئواالت تحقیق را
).2012:98،(مکن و دیگرانشودنامه استفاده میاي گردآوري داده ها از پرسشتحقیق بر

هاي رایج تحقیق و روش مستقیم براي کسب داده هاي این ابزار یکی از ابزارپرسشنامه:
نها پاسخ الزم را تحقیق است. پرسشنامه مجموعه اي از سئوالهاست که پاسخ دهنده با مالحظه آ

هاي مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سئواالت اسخ ها دادهارائه می دهد که این پ
.پرسشنامه می توان دانش، عالقه، نگرش فکري فرد را مورد بررسی قرار داد 
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اعتبار و روایی  ابزار تحقیق-5-2
الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:

مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات با انجام تست خبرگان،در این مرحله
در طراحی پرسشنامه بررسی اثرات پاسخ به نفوذ اجتماعی بر اعتماد کارکنانافراد متخصص در زمینه 

اعمال شد و اصالحات الزم بعمل آمد و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان 
را می سنجد.نظر محققخصیصه مورد

ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه: 
گیري است. مفهوم یاد شده با این امر قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهاي فنی ابزار اندازه

دهد. گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میسر و کار دارد که ابزار اندازه
+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد 1ریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا دامنۀ ض

هاي با ثبات آزمودنی و یا ویژگی هاي متغیر گیري ویژگینشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه
اي مختلفی به هگیري شیوهابزار اندازه،سنجد. براي محاسبه ضریب قابلیت اعتمادو موقتی وي را می

گیري قابلیت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از اندازهبراي بنابراین شود.کار برده می
انجام گردیده است. 16ویرایشSPSSافزارنرم

اعتمادابعادضرایب آلفاي کرونباخنتایج برآورد-)1(جدول

پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و 35اولیه شامل نمونهبدین منظور یک 
SPSSافزار آماري ها و به کمک نرمهاي به دست آمده از این پرسشنامهسپس با استفاده از داده

درصد باشد، 70زان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد، چنانچه این عدد باالتر از می
نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم 

) 1ش در جدول (هاي پژوهبرخوردار است. نتایج برآورد این ضرایب براي هر یک از ابعاد پرسشنامه
ارائه شده است.

آلفاي کرونباختعداد سوالمؤلفه

6783/0صداقت

871/0
6816/0شایستگی
4738/0وفاداري

4840/0ثبات و پایداري
5882/0روراستی
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بدست آمده و نشان 7/0هاي اعتماد کارکنان بزرگتر از مقدار رآورد ضرایب آلفاي کرونباخ مؤلفهب
دهد که پرسشنامه مورد نظر از پایایی الزم برخوردار است. همچنین این برآوردها براي ابعاد نفوذ می

باشد.یی پرسشنامه نفوذ اجتماعی نیز مورد تایید میبوده اند و لذا پایا7/0اجتماعی نیز بزرگتر از 
اجتماعیضرایب آلفاي کرونباخ نفوذنتایج برآورد- )2(جدول 

آلفاي کرونباختعداد سوالمؤلفه
2762/0فرمانبرداري

2791/0اطاعت
3866/0همنوایی

2854/0تقلید
2821/0قانع سازي

3807/0همانندسازي
4812/0درونی کردن
تغییرنگرش
5719/0جمع کل :

864/0

مقیاس (ابزار) اندازه گیري-5-3
هاي اندازه گیري نگرش است. به ها در تحقیقات علوم رفتاري، مقیاساز جمله ابزار گردآوري داده

انی هاي کیفی که به آسها، عقاید و سایر خصیصهها، قضاوتها براي سنجش نگرشطور کلی مقیاس
هاي به دست آمده طی فاده از مقیاس اندازه گیري، دادهاندازه گیري نیستند، بکار می رود. با استقابل

هاي آماري مورد استفاده و می توانند براي آزمونهی تبدیل شدتحقیق از شکل کیفی به شکل کم
.قرار گیرند

ه (درجه اي) و نیز سهولت در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنام
ها (افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن در ساختن و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاس

و بوگاردوس)، از مقیاس لیکرت استفاده خواهد شد و هریک از سئواالت تخصصی با استفاده از طیف 
)، خیلی ضعیف2(وزن)، ضعیف3(وزن)، متوسط4)، خوب (وزن5پنج گزینه اي خیلی خوب (وزن 

.)2007:372،(مورگان) ارزشیابی شده است1(وزن
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جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیري - 4- 5
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روي هر 

عه اي باشد که پژوهشگر پژوهشگري قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه اي که باید نماینده جام
اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد قصد تعمیم یافته هاي تحقیق خود به آن جامعه را دارد.

جامعه اجرا کند روش او سرشماري خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد 
اجراي پژوهش بر کل جامعه را بررسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان 

2012، و دیگران(نانکوسازندندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می
:1538( .

محال و اداره امور مالیاتی استان چهاردر جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیۀ کارکنان 
از .باشدین تعداد آنها محدود و معین مینفر است، همچن200که تقریباً برابر با باشدمیبختیاري

191پرسشنامه را در بین جامعه مورد پژوهش توزیع نموده که از این تعداد، 200سویی محقق تعداد 
تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، بنابراین حداقل حجم نمونه الزم برابر با تعداد پرسشنامه مبناي 

ست.نفر ا191جامعه آماري بوده و برابر با 
هاي تجزیه و تحلیل اطالعاتروش- 1- 5- 4

و لیزرل در دو سطح آمار توصیفی وSPSSبراي تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از نرم افزار 
شود.آمار استنباطی استفاده می

:ب. آمار استنباطی
روشهاي آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: 

: که به منظور بررسی ارتباط خطی ابعاد متغیرهاي پژوهش و ورود به پیرمناسضریب همبستگی 
گیرد.مرحله برازش معادالت ساختاري مورد استفاده قرار می

د اعتماد کارکنان و معادالت ساختاري: به منظور بررسی ارتباط همزمان ابعاد نفوذ اجتماعی بر ابعا
گیرد.میهاي رگرسیونی مورد استفاده قراربا برازش مدل

آزمون فریدمن: به منظور رتبه بندي ابعاد هر یک از متغیرهاي نفوذ اجتماعی و اعتماد کارکنان 
گیرد.مورد کاربرد قرار می
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تحلیل اطالعاتتجزیه و-5
اطالعات توصیفی مؤلفه هاي پژوهش شامل شاخص هاي تمرکز و پراکنش امتیازات در جدول 

شود.ارائه می) 3(
ص هاي توصیفی مؤلفه هاي پژوهششاخ-)3(جدول 

انحراف استانداردمیانهمیانگینمؤلفه
3.94244.00000.755فرمانبرداري

4.02884.00000.641اطاعت
3.46073.66670.993همنوایی

3.37433.50000.881تقلید
3.33253.50000.894قانع سازي

3.46253.66670.766همانند سازي
3.51313.75000.847ندرونی کرد

3.45033.80000.935تغییر نگرش
3.83254.00000.745صداقت

3.65013.83330.778شایستگی
3.78274.00000.770وفاداري

3.82594.00000.735ثبات و پایداري
3.66603.80000.773روراستی

3.57063.66880.671نفوذ اجتماعی
3.75143.96000.701اعتماد کارکنان

) و مؤلفۀ02/4بیشترین میانگین (اطاعت داراي اي پاسخ به نفوذ اجتماعی، مؤلفۀهاز بین مؤلفه
انحراف )  بوده است. در بین این مؤلفه ها بیشترین33/3قانع سازي داراي کمترین میانگین (

ت اطاعرد متعلق به مؤلفۀنحراف استاندا) و کمترین ا993/0همنوایی (استاندارد مربوط به مؤلفۀ
صداقت بیشترین میانگین متعلق به مؤلفۀهاي اعتماد کارکنان نیز باشد. در بین مؤلفه) می641/0(
ین ها کمترداراست. از بین این مؤلفه) 65/3شایستگی (باشد و کمترین میانگین را مؤلفۀ) می83/3(

ندارد را مؤلفۀو بیشترین انحراف استا) 735/0ثبات و پایداري (انحراف استاندارد براي مؤلفۀ
نفوذ اجتماعی و اعتماد کارکنان نیز به ترتیب داراي میانگین ) داراست. دو مؤلفۀ778/0یستگی (شا

باشند.می701/0و 671/0و انحراف استانداردهاي 75/3و 57/3هاي 
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  آمار استنباطي

بر اعتماد كاركنان و در راستاي پاسخ به در اين بخش به منظور بررسي اثرات پاسخ به نفوذ اجتماعي 

  . بريم فرضيات پژوهش روش ضريب همبستگي خطي را بكار مي

 يكي از. بريم هاي پژوهش نيز آزمون ناپارامتري فريدمن را بكار ميجهت اولويت بندي مؤلفه

با اما ، هاست نرمال بودن توزيع داده ،ضريب همبستگي پيرسون مفروضات اصلي براي استفاده از

نظر گرفتن اين نكته كه واريانس داده ها نمي تواند  و با در) n=191(توجه به نمونه انتخابي 

توان از  مركزي مي حد ، با استناد به قضية)اي گويه هابا توجه به طيف پنج گزينه (نامتناهي باشد 

كه در  كه تحت اين قضيه ميانگين نمرات چرا. انجام آزمون نرمال بودن مشاهدات صرفنظر كرد

    . گيرد، به طور مجانبي داراي توزيع نرمال خواهد بود آزمون مورد استفاده قرار مي

آيا  بين پاسخ به نفوذ اجتماعي و اعتماد كاركنان در اداره امور مالياتي استان چهار  :سؤال اصلي

  محال و بختياري رابطه وجود دارد؟

رابطه و با توجه به پذيرش فرض نرمال بودن مشاهدات براي برآورد ضريب  به منظور بررسي اين

ج برآورد اين ضريب به نتاي. نماييم استفاده مياسپيرمن همبستگي از برآورد ضرايب همبستگي 

فرض هاي اوليه و مقابل آزمون همبستگي به صورت زير تعريف . باشد مي )4(صورت جدول 

  :شوند مي
		��	: .خ به نفوذ اجتماعي و اعتماد كاركنان رابطه معنادار وجود نداردبين پاس  

			��: .ار وجود داردبين پاسخ به نفوذ اجتماعي و اعتماد كاركنان رابطه معناد  

  

 براي بررسي فرضيه اصلي اسپيرمننتايج آزمون همبستگي  -  )4(جدول 

  پاسخ به نفوذ اجتماعي  اعتماد كاركنان  متغيرها

  نفوذ اجتماعيپاسخ به 
849/0  1  

0.001<    

  اعتماد كاركنان
1  849/0  

  0.001<  

، پاسخ به نفوذ اجتماعي 001/0و سطح معناداري كوچكتر از  849/0با توجه به مقدار همبستگي 

و بختياري دارد و در  رابطه معنادار و مثبتي با اعتماد كاركنان در اداره امور مالياتي استان چهار محال

  . شود پذيرفته مي 01/0پژوهش در سطح خطاي نوع اول  ن فرضيةنتيجه اي
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باشد، هرچه پاسخ به نفوذ اجتماعي در سطح  از آنجايي كه ضريب همبستگي برآورد شده مثبت مي

  .باالتري باشد، اعتماد كاركنان نيز افزايش خواهد يافت

  نتايج بدست آمده براي سؤاالت فرعي

پاسخ به نفوذ اجتماعي با مؤلفه هاي اعتماد كاركنان و در مؤلفه هاي به منظور بررسي رابطة 

راستاي پاسخ به فرضيات فرعي پژوهش، با در نظر گرفتن فرض نرمال بودن مشاهدات ضرايب 

فرض . باشد مي )5(نتايج برآورد اين ضرائب به صورت جدول . بريم همبستگي پيرسون را بكار مي

  :شوند ت زير تعريف ميهاي اوليه و مقابل آزمون همبستگي به صور

		��	: بين دو مؤلفه ي مذكور رابطه معنادار وجود ندارد   

��: بين دو مؤلفه ي مذكور رابطه معنادار وجود دارد     
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براي بررسی فرضیات فرعیاسپیرمننتایج آزمون همبستگی - )5(جدول 

درونی کردنهمانندسازييقانع سازتقلیدهمنواییاطاعتفرمانبرداريمتغیر ها
تغییر 
نگرش

وفاداريشایستگیصداقت
ثبات و 
پایداري

رو راستی

.1566فرمانبرداري **476. **478. **482. **370.580.533.701.628.570.578.569.

.566.1478.368.486.314.542.502.592.514.560.488.509اطاعت

.476.478.1698.664.521.565.668.620.559.567.489.626همنوایی

.478.368.698.1681.581.606.681.615.596.541.555.593تقلید

.482.486.664.681.1634.749.752.720.654.639.570.718قانع سازي

.370.314.521.581.634.1613.674.616.577.610.625.712همانند سازي

.580.542.565.606.749.613.1771.721.641.682.629.675درونی کردن

.533.502.668.681.752.674.771.1760.664.740.664.746تغییر نگرش

.701.592.620.615.720.616.721.760.1843.862.809.865صداقت
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درونی کردنهمانندسازييقانع سازتقلیدهمنواییاطاعتفرمانبرداريمتغیر ها
تغییر 
نگرش

وفاداريشایستگیصداقت
ثبات و 
پایداري

رو راستی

.628.514.559.596.654.577.641.664.843.1757.816.811شایستگی

.570.560.567.541.639.610.682.740.862.757.1760.794وفاداري

.578.488.489.555.570.625.629.664.809.816.760.1807ثبات و پایداري

569.509.626.593.718.712.675.746.865.811.794.807.1رو راستی

معنادار است.05/0همبستگی در سطح خطاي نوع اول *
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و با توجه به اینکه همبستگی هاي پیرسون که در سطح )5(با توجه به نتایج موجود در جدول 
توان نتیجه گرفت که تمامی معنادار بوده، با دو ستاره نشان داده شده است. می01/0خطاي نوع اول 

-شود و در نتیجه تمامی مؤلفه میپذیرفته01/0اي نوع اول فرضیات فرعی پژوهش در سطح خط

است. به مثبت و معناداري اعتماد کارکنان داراي رابطۀهاهاي پاسخ به نفوذ اجتماعی با تمامی مؤلفه
ي قرار داشته باشند، تمامی هاي پاسخ به نفوذ اجتماعی در سطح باالترعبارت دیگر هر چه مؤلفه

کنان نیز مقادیر بیشتري را اختیار خواهند کرد.هاي اعتماد کارمؤلفه
با توجه به معناداري ارتباطات بین ابعاد متغیر مستقل نفوذ اجتماعی با ابعاد متغیر وابسته اعتماد 
کارکنان به منظور بررسی فرضیات پژوهش معادالت ساختاري را بین این ابعاد و با استفاده از مدل 

دهیم.هاي رگرسیونی برازش می
رازش معادالت ساختاري مدلب

بدست آمده براي دونتایج بدست آمده از برازش معادالت ساختاري مدل پژوهش و آماره کاي
،بدست آمده05/0بررسی معناداري مدل و همچنین سطح معناداري آن که بزرگتر از خطاي نوع اول 

ذا تغییرات موجود در مناسب است و ل05/0دهد که مدل برازش داده شده در سطح خطاي نشان می
ابعاد متغیر وابسته توسط مدل هاي رگرسیونی برازش داده شده بین آنها و ابعاد متغیر مستقل قابل 

همچنین باشد. در نتیجه مدل برازش داده شده از اعتبار الزم جهت استناد برخوردار است.تبیین می
ست آمده و مقدار احتمال بد05/0کمتر از میزان RMSEمقدار جذر میانگین مربعات خطاي 

تایید 05/0بدست آمده، کوچکتر بودن این معیار را از میزان 703/0معناداري این معیار که برابر با 
ارائه شده است.)6(نماید. نتایج آزمون نیکویی برازش این مدل در جدول می

شاخص هاي نیکویی برازش معادالت ساختاري- )6(جدول 
سطح معناداريدرجه آزاديیافتهشاخص

943/10103620/0مربع-آماره کاي
RMSE022/0-703/0

GFI992/0--
AGFI926/0--

هاي نیکویی برازش بوده و نزدیکی آنها به مقدار که از شاخصAGFIو GFIبرآورد معیارهاي 
ده از نظر این دهد که مدل برازش داده شباشد، نشان مینشان دهنده توان هرچه باالتر مدل می1
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شاخص ها نيز از توان مناسبي برخوردار است و لذا مدل مناسبي جهت تحليل فرضيات پژوهش 

نشان داده  زيرآورد شده در اين معادالت در شكل برآورد ضرايب مدل هاي رگرسيوني بر .باشد مي

  .شده است

  برآورد ضرايب مدل هاي رگرسيوني برآورد شده  -)1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توان نتايج را بدين  مي) 7(هاي رگرسيوني جدول  ر اساس سطوح معناداري بدست آمده از مدلب

  :صورت خالصه نمود

هاي فرمانبرداري، همنوايي، قانع سازي، همانند سازي، دروني كردن و تغيير نگرش  مؤلفه .1

ماد كاركنان در بين تمامي ابعاد متغير نفوذ اجتماعي اثرگذاري معناداري بر مؤلفه صداقت از اعت

داشته اند و مؤلفه هاي اطاعت و تقليد در حضور تمامي ابعاد نفوذ اجتماعي اثرگذاري معناداري 

بر مؤلفه صداقت نداشته اند و سهم بسيار زيادي از ارتباط اين ابعاد با مؤلفه صداقت از طريق 

  .باشد جيه ميساير ابعاد نفوذ اجتماعي كه اثرگذاري معناداري را نشان داده اند، قابل تو
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برآورد ضرایب رگرسیونی و سطوح معناداري مدل هاي ساختاري- )7(جدول 
روراستیپایداريوفاداريشایستگیصداقتشاخص مدلمتغیر مستقل

- 425/0- 722/0- 641/1- 587/0- 257/0ضریبفرمانبرداري
001/0**016/0*009/0053/0**049/0*سطح معناداري

-0859/0- 0349/0193/0- 200/0-0475/0ضریباطاعت
011/0953/0275/0260/0*501/0سطح معناداري

0864/0155/0438/0166/00981/0ضریبهمنوایی
015/0*026/0073/0121/0*024/0*سطح معناداري

-0331/0-00809/0- 0179/0321/0-0250/0ضریبتقلید
537/0722/0311/0930/0438/0سطح معناداري

- 570/0- 453/1- 033/3- 914/0- 560/0ضریبقانع سازي
023/0*009/0**040/0*030/0*017/0*سطح معناداري

337/0480/0913/1848/0356/0ضریبهمانندسازي
006/0**003/0**010/0*027/0*006/0**سطح معناداري

681/4582/7982/25693/11870/4ضریبدورنی کردن
008/0**003/0**012/0*014/0*006/0**سطح معناداري

- 427/2- 984/5-821/11- 067/4- 476/2ضریبتغییر نگرش
025/0051/0*033/0052/0072/0*سطح معناداري

957/0926/0722/0729/0925/0ضریب تعیین

شود که دو مؤلفه مشاهده میدر مدل رگرسیونی برازش داده شده براي مؤلفه شایستگی.2
ي بر روي این مؤلفه وابسته تقلید و تغییر نگرش از ابعاد متغیر نفوذ اجتماعی اثرگذاري معنادار

هاي فرمانبرداري، همنوایی، قانع فوذ اجتماعی مؤلفهنداده اند و از میان تمامی ابعاد متغیر ننشان 
ستگی به طور معنادار و در سطح خطاي سازي، همانندسازي، درونی کردن و اطاعت بر روي شای

اثرگذار بوده اند و اثرگذاري دو مؤلفه تقلید و تغییر نگرش بر روي متغیر وابسته 05/0نوع اول 
از طریق این مؤلفه ها قابل توجیه است.

دهد که از میان تمامی نتایج برازش مدل رگرسیونی براي متغیر وابسته وفاداري نشان می.3
بعد قانع سازي، همانندسازي و درونی کردن ارتباط معناداري با این 3عی تنها ابعاد نفوذ اجتما

بعد 3متغیر داشته اند و اثرگذاري سایر ابعاد نفوذ اجتماعی با این مؤلفه از طریق اثرگذاري این 
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مؤلفه قابل  3باشد و ميزان اثرگذاري آنها در مقايسه با اثرگذاري اين  بر وفاداري قابل توجيه مي

 .ماض استاغ

مدل رگرسيوني برازش داده شده بين متغير وابسته پايداري و ابعاد نفوذ اجتماعي نشان  .4

دهد كه ابعاد فرمانبرداري، قانع سازي، همانندسازي، دروني كردن و تغيير نگرش اثرگذاري  مي

مؤلفه معناداري بر روي اين مؤلفه دارند و اثرگذاري ابعاد اطاعت، تقليد و همنوايي بر روي اين 

در مقايسه با اثرگذاري ساير ابعاد نفوذ اجتماعي معنادار نبوده است و ارتباط آنها با متغير وابسته 

 .باشد پايداري از طريق تأثيرگذاري ساير ابعاد بر روي اين متغير قابل تبيين مي

مدل رگرسيوني برازش داده شده بين مؤلفه رو راستي از اعتماد كاركنان و ابعاد نفوذ  .5

دهد كه ارتباط معناداري بين ابعاد فرمانبرداري، همنوايي، قانع سازي،  ماعي نشان مياجت

همانندسازي و دروني كردن با متغير وابسته وجود دارد و اثرگذاري آنها بر روي رو راستي 

همچنين اثرگذاري ابعاد اطاعت، تقليد . باشد معنادار مي 05/0كاركنان در سطح خطاي نوع اول 

رش اثرگذاري معناداري بر روي رو راستي كاركنان و در حضور ابعاد اثرگذار بر روي و تغيير نگ

اين مؤلفه نشان نداده اند و اثرگذاري آنها بر روي متغير وابسته از طريق ساير مؤلفه هاي 

  .باشد اثرگذار قابل توجيه مي

نيز برآورد ضرايب  معناداري ارتباطات بين ابعاد نفوذ اجتماعي و اعتماد كاركنان و 2در شكل 

  .نشان داده شده استاستاندارد مدل هاي رگرسيوني  

  معناداري ارتباطات بين ابعاد نفوذ اجتماعي و  اعتماد كاركنان  -) 2(شكل 
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  برآورد ضرايب استاندارد مدل هاي رگرسيوني -) 3(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آزمون فريدمن 

  :پاسخ به نفوذ اجتماعي-1

هاي تاثيرگذار پاسخ به نفوذ اجتماعي از آزمون ناپارامتري رتبه اي مؤلفهبندي جهت اولويت 

ها بر مؤلفهدر اين آزمون . ارائه شده است )8(نتايج اين آزمون در جدول . كنيم فريدمن استفاده مي

اي كه داراي ميانگين رتبه اي  مؤلفهشوند و هر  اساس بزرگي ميانگين رتبه اي، رتبه بندي مي

  .ها باشد از اهميت باالتري برخوردار است مؤلفهري در بين ساير بزرگت

گونه بيان نمود توان اين و با توجه به معنادار بودن آزمون مي) 8(با توجه به جدول اولويت بندي 

كه از بين مؤلفه هاي پاسخ به نفوذ اجتماعي مؤلفة اطاعت بيشترين تاثير را بر روي اعتماد كاركنان 

  . گيرد ابراين، اين مؤلفه در اولويت اول اهميت قرار ميبن. داشته است
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نتایج آزمون رتبه بندي فریدمن مؤلفه هاي پاسخ به نفوذ اجتماعی-)8(جدول 
میانگین رتبهرتبهمؤلفه

25.85فرمانبرداري
16.14اطاعت
34.24همنوایی

63.68تقلید
73.63قانع سازي

44.14همانندسازي
34.24کردندرونی 

54.09تغییر نگرش
000/0سطح معناداري:461/222دو آزمون: - آماره خی

گیرند:صورت زیر قرار میهمؤلفه ها به ترتیب اهمیت ب،بعد از آن
فرمانبرداري-
همنوایی و درونی کردن-
همانندسازي-
تغییر نگرش-
تقلید-
قانع سازي-

اعتماد کارکنان:-2
تاثیرپذیر اعتماد کارکنان نیز از آزمون ناپارامتري رتبه اي فریدمن هايمؤلفهجهت اولویت بندي 

ارائه شده است. )9(کنیم. نتایج این آزمون در جدول استفاده می
نتایج آزمون رتبه بندي فریدمن مؤلفه هاي اعتماد کارکنان-)9(جدول 

میانگین رتبهرتبهمؤلفه
13.38صداقت

42.68شایستگی
33.09وفاداري

23.24ثبات و پایداري
52.62رو راستی

000/0سطح معناداري:180/39دو آزمون: - آماره خی
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گونه بیان نمود توان اینو با توجه به معنادار بودن آزمون می)9(با توجه به جدول اولویت بندي
شته است. بنابراین هاي پاسخ به نفوذ اجتماعی دابیشترین تاثیرپذیري را از مؤلفهصداقتکه مؤلفۀ 

گیرد. بعد از آن مؤلفه ها این مؤلفه در بین مؤلفه هاي اعتماد کارکنان در اولویت اول اهمیت قرار می
گیرند: صورت زیر قرار میهبه ترتیب اولویت ب

ثبات و پایداري-
وفاداري-
شایستگی-
رو راستی-

نتیجه گیري -6
ارکنان در اداره امور مالیاتی استان چهار محال و اعتماد کبر فرضیه اصلی: پاسخ به نفوذ اجتماعی 

دارد.اثر بختیاري 
آمده است. ) 9رسون مربوط به این فرضیه در جدول (نتایج مربوط به آزمون همبستگی پی

نشان داد که پاسخ به نفوذ اجتماعی با 001/0و سطح معناداري کمتر از 847/0همبستگی پیرسون 
معناداري دارد و در مثبت وي رابطۀمالیاتی استان چهار محال و بختیاراعتماد کارکنان در اداره امور

شود.اصلی پژوهش پذیرفته مینتیجه فرضیۀ 
آن است که هر چه پاسخ به نفوذ اجتماعی مبستگی برآورد شده نشان دهندة مثبت بودن ضریب ه

هش در سطح باالتري قرار مورد پژواشد، اعتماد کارکنان نیز در جامعۀدر سطح باالتري قرار داشته ب
ه اگر بتوان ابعاد نفوذ اجتماعی را در دو دسته از روابط بین فردي و درون فردي دستداشته است.

) 2005(هاي هارت و همکارانهاي این تحقیق را با نتایج پژوهشتوان یافتهبندي نمود آنگاه می
ردي و درون فردي ارتباط معناداري با همسو دانست. ایشان به این نتایج دست یافتند که روابط بین ف

اعتماد سازمانی دارند. به عالوه ایشان در پژوهش خود به این امر اشاره داشته اند که توانایی تغییر و 
افزایش همکاري و همفکري در اثر اعتماد سازمانی شکل می گیرند. با در تناظر قرار دادن این دو 

طرفه را بین آنها در نظر گرفت. در نتیجه وعی ارتباط دوبا ابعاد نفوذ اجتماعی می توان نمؤلفه
هاي این پژوهش معناداري ارتباط بین این دو متغیر از هر جهتی که مورد بررسی قرار گیرد، با یافته

همسو می باشد.
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) نیز بر معناداري ارتباط روابط بین فردي و اعتماد سازمانی 2005یافته هاي پژوهش موي و لیندا (
ارد که با توجه به موارد مذکور این نتایج نیز با یافته هاي پژوهش همسو می باشد.تاکید د

) نیز در پژوهش هایی که انجام 2007) و ارترك (2008()، الونن و همکاران2009پترس و کرن (
ا با اعتماد سازمانی داده اند بر معناداري ارتباط بین تداوم روابط و سطح همکاري کارکنان سازمان ه

اشته اند. در ارتباط بین مفاهیم و متغیرها جهت ارتباط از اهمیت بسزایی برخوردار نمی ها تاکید دآن
باشد. لذا تأثیرگذاري پاسخ به نفوذ اجتماعی بر تداوم ارتباطات و سطح همکاري و همچنین معناداري 

ی با اعتماد سازمانی و ارتباط این دو متغیر با اعتماد سازمانی کارکنان، معناداري ارتباط نفوذ اجتماع
تأثیرگذاري نفوذ اجتماعی بر اعتماد سازمانی را نتیجه می دهد لذا می توان یافته هاي این پژوهش 

ها را با تحقیق حاضر همسو دانست.
؛ الونن و )2009نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج مطالعات پژوهش هایپترس و کرن (

؛ المسا و 2007؛ ایرات، )2007جین (-ي؛ تز)2007ارترك ()،2008)؛ کنین (2008ن (همکارا
)؛ دیرکس و 2003)؛ وانگ (2003) ؛ پولیتیس(2005)؛ اسمی (2005)؛ راتناسینگام (2009ن (همکارا
)، آندره 2012)، رابین نانکو و همکاران (2012)، الکا ماتبوال (2001)، هارت و همکاران (2001فرین (

)؛  کریستینا 2009)، میلیگان (2012)، اولین وان در اسچی و همکاران (2012پاپادالوس و همکاران (
) همسو می باشد.2005) و موي و میلیندا (2006الفرتی (

با توجه به مطالعات صورت گرفته در فرآیند تحقیق و نتایج به دست آمده از تحلیل آماري داده 
توان پیشنهادات زیر را ارائه داد:هاي تحقیق می

کنان در جهت جدا نمودن مسائل خانوادگی و زندگی کاري کمک شود.به کار-
حمایت اجتماعی صورت گیرد تا احساس تنهایی در ،از طرف سرپرست نسبت به کارکنان-

محیط کار به آنها دست ندهد.
سعی شود در محیط کار مهارت هاي اجتماعی و بین فردي آموزش داده شود تا کارکنان -

ي را مدیریت کنند تا بر کار آنها تأثیر منفی نداشته باشد.بتوانند روابط بین فرد
از بین ببرند.رابدبینی کارکنان در محیط کار نسبت به همکارانمدیران، -
هاي کاري و خانوادگی کاسته شود و به کارکنان در این جهت کمک شود.از تعارض-
باشد ذهنی و جسمی میمالیاتی که کار طاقت فرساي از ساعات طوالنی کار در اداره امور-

کاسته شود.
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از فشارهاي روانی ناشی از کار در ساعات اداري شلوغ در محیط کاسته شود.-
نوعی همسان سازي بین کارها و وظایف با انرژي و زمان فرد صورت گیرد.-
صورت گیرد.کارهایی در راستاي هویت بخشی به مشاغل -
افزایش اعتماد به نفس آموزش داده شود، هاي آموزشی به کارکنان راههايبا برگزاري دوره-

آموزش داده شود.آنان به نیز سعی شود در محیط کار
محیط کار و نوع کارهاي کارکنان غنی سازي صورت گیرد تا کارکنان فقط به کارهاي در -

تکراري روزمره نپردازند.
احساس نمایند.آزادي عمل بیشتري به کارکنان داده شود تا بتوانند استقالل بیشتري در کار-
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