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الهامبخش ،مشروعیت ،همکاری و درخواست شخصی با ضرایب بتای به ترتیب ،0/426
 0/305 ،0/313و  0/422دارای بیشترین تاثیر بر روی آمادگی برای تغییر در کارکنان
میباشند.
کلمات کلیدی :اقناع منطقی ،مبادله ،درخواست الهامبخش ،تاکتیک مشروعیت ،اطالع و
آگاهی دادن ،فشار ،همکاری
مقدمه
رقابت جهانی و تجارت رو به رشد جهانی ،فضایی به شدت ناپایدار برای تمام کسب و
کارها ایجاد نموده است .گاهی برای توسعه شایستگیهای سازمانی به دنبال تغییر هستیم،
گاهی نیز میخواهیم محیط کاری خالق و با نشاط ایجاد کنیم .برخی مواقع ،تغییر برای
بقای سازمان است .در اغلب [سازمانها] ،هر سه موضوع مطرح است (سنگه و همکاران،
 .)19: 1386هدف از تغییر ،انطباق با محیط و بهبود عملکرد است (پاردو دل وال و
فوئنتس .)2003،1در دنیای رقابتی و ناپایدار کنونی ،سازمانهایی موفقترند که هماهنگ با
سرعت تغییرات به پیش میروند .مشکل موجود ،عدم آمادگی کارکنان و سازمانها برای
تغییرات میباشد .محققان ،عوامل مختلف و متنوعی را بر روی آمادگی سازمان ،تأثیرگذار
میدانند(مادسن 2و همکاران .)2006 ،اسمیت ( )2005بیان میدارد که مقاومت یک واکنش
گریزناپذیر در برابر تغییر است .افراد طبیعتا به تغییر حمله میکنند مخصوصا زمانی که
احساس کنند امنیت یا وشعیت آنها در معرض خطر قرار گرفته است .ارمناکیس و بدیان

3

( )1999پیشنهاد میکنند که سازمانها به جای حل کردن مشکالت ناشی از مقاومت نسبت
به تغییر ،باید و میتوانند با ایجاد حالتی از آمادگی برای تغییر ،از مقاومت بپرهیزند .بسیاری
از محققین تغییر ،بر اهمیت تشخیص عواملی که باعث تسهیل تغییر میشود یا ایجاد
آمادگی برای تغییر در میان افراد درگیر با تحت تأثیر قرار دادن نگرش آنان به سمت تغییر
تأکید کردهاند (ارمناکیس و بدیان 1999،؛ وبر و وبر2001 ،؛ مادسن و همکاران.)2006 ،
1. pardo del val & Fuentes
2. Madsen et al
3. Armenakis & Bedeian
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بزعم کونینگهام و همکاران ( )2002مفهوم آمادگی برای تغییر ،که به طور گستردهای مورد
قبول واقع شده ،با برداشت افراد از تغیییر آغاز میشود .مادسن و همکاران ( )2006مشاهده
کردند که تغییر در سطح سازمانی ،نمیتواند بدون افراد تکمیل شود و تغییر افراد نیز رخ
نمیدهد مگر اینکه افراد برای آن آماده باشند.
آمادگی برای تغییر زمانی اتفاق میافتد که محیط ،ساختار و نگرش اعضای سازمان به
گونهای باشد که پذیرای تغییرِ در شرف رخ دادن ،باشد و این تغییر با نفوذ مدیران در
کارکنان با تاکتیکهای اتخاذ شده سهل و میسر میشود .در واقع ،یکی از دالیل برای
پیشروی کند فرآیندهای تغییر و مقاومت کارکنان ،این است که متخصصان نسبتا توجه کمی
به نقش قدرت نفوذ در چنین فرآیندهایی نمودهاند (بونسترا .)179: 1993 ، 1با این حال ،به
نظر میرسد نویسندگان از جهتهای مختلف به طور فزایندهای عالقهمند به یافتن رابطه
بین فرآیندهای نفوذ و تغییر سازمان شدهاند.
از  1980میالدی مطالعاتی برای تعیین تأثیرات نفوذ و ارتباطات خاص بر روی افراد آغاز
شد (صیادزاده و همکاران .)589 :1392،نفوذ ،از اندیشههای توماس هابز 2پیرامون قدرت
گرفته شده و وارد علوم اجتماعی شده است (بغدادی« .)1397،نفوذ» عبارت از اعمالی
است که مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران میشوند( .الوانی و
معمارزاده .)142 :1386 ،نفوذ ،پاسخ رفتاری نسبت به اعمال قدرت و یا بهعبارت دیگر،
نتیجهای است که از طریق بهکارگیری قدرت حاصل میشود (رضاییان .)7 :1386،نفوذ،
شکلی از قدرت است اما متمایز از کنترل ،اجبار ،زور و مداخله .نفوذ را میتوان رابطه میان
بازیگرانی دانست که بهموجب آن ،یک بازیگر ،بازیگران دیگر را وادار میکند تا بهطریقی
که خواست خود آنها نیست ،عمل کنند (آقابخشی و افشاری راد .)314 :1386،یافتههای به
دست آمده از پژوهش یوکل و فیبل )1990( 3منجر به معرفی تاکتیکهای یازدهگانه نفوذ
شده که عبارتند از:
1

.Boonstra
. Thomas Hobbes
3
. Yukl and Falbe
2
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اقناع منطقی (متقاعد سازی ، )1درخواست الهامبخش (جاذبههای الهامبخش ،)2مشاوره ،3
مورد لطف قرار دادن ،4درخواست شخصی (جاذبههای شخصی ،)5مبادله (تبادل ،)6تاکتیک
ائتالف  ،7تاکتیک مشروعیت (روشهای قانونی ،)8فشار  ،9همکاری  ،10اطالع و آگاهی
دادن.11
بر اساس نتایج پژوهشها ،بکارگیری مؤلفههای نفوذ از جانب مدیران ضروری است.
مدیرانی که می خواهند رهبران خوبی برای سازمان باشند ،باید از روشها و تاکتیکهای
نفوذی استفاده کنند تا بهتر بتوانند سازمان را به اهداف خود نزدیک کنند .همچنین همنوا و
همرنگ شدن از طریق نفوذ باعث انسجام اجتماعی میشود (صیادزاده و همکاران:1390،
.)591
در حال حاضر ،بیمارستانها به عنوان عامل کلیدی توسعه بهداشت و سالمت جوامع بشری
نقشی حیاتی در امر سالمت روان و بهداشت جامعه ایفا میکنند .تجزیه و تحلیل عوامل
مؤثر در رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد بیانگر آن است که
کارآمد و اثر بخش بودن نظام بهداشتی در هر کشور به رشد و توسعه همه جانبه آن کشور
کمک شایانی میکند .بیمارستانها به تدریج پی بردهاند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز
بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهد بود که پاسخگوی نیازهای
روزافزون بهداشت جامعه خود باشند .استفاده موثر مدیریت از تاکتیکهای نفوذ برای
اعمال تغییرات سازنده ،برای سازمانها دارای فواید بسیاری است که این اهمیت در نظام
مدیریت سالمت بیشتر به چشم میخورد .به نظر میرسد چنانچه جو رهبری موثر و با نفوذ
1

. Rational Persuation
. Inspirational appeals
3
. Consultation
4
. Ingratiation
5
. personal appeals
6
. Exchange
7
. Coalition Tactics
8
. Legitimating tactics
9
. Pressure
10
. Collaboration
11
. Apprising
2
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در بیمارستان حاکم باشد و مدیران بخشها در استفاده موثر از تاکتیکهای نفوذ بر
زیردستان موفق باشند ،میتوان از کارکنان درمانی نیز انتظار همکاری داوطلبانه و تعهد در
انجام تغییرات جدید و اجرای موفقیتآمیز اهداف نظام سالمت را داشت .رهبر بیمارستان
از طریق استفاده موثر و اصولی از تاکتیکهای نفوذ ،حل و فصل منصفانه و عادالنه مسائل
و رفع مشکالت آنان و مواردی از این قبیل ،از طرفی زمینه را برای استقرار نظام سالمت
فراهم مینماید و از طرف دیگر ضامن اجرای موفقیتآمیز رویکرد تغییرات مورد نظر در
حوزه سالمت است .با توجه به اینکه مطالعاتی با موضوع رفتار نفوذ در فرایند تغییر
سازمانی در کشور انجام نشده است ،محقق در این پژوهش با تمرکز بر روی «تاکتیکهای
نفوذ» و «آمادگی برای تغییر» اقدام به مطالعه نموده است .پژوهش حاضر به بررسی این
مطلب میپردازد که آیا بین تاکتیکهای نفوذ و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان
تأمین اجتماعی بجنورد رابطه وجود دارد؟
تحقیقات اندکی در مورد نفوذ و تاکتیکهای آن انجام شده است اما هیچ کدام به طور
مستقیم با موضوع این پژوهش ارتباط ندارد .یافتههای تحقیق پاک نژاد و همکاران (،)1389
همبستگی مثبت و معناداری میان برخورداری از ویژگیها و ابعاد سازمان یادگیرنده و
آمادگی سازمانی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی نشان میدهد .بر اساس نتایج پژوهش
صورت گرفته توسط صیادزاده و همکاران ( ،)1388به کارگیری مؤلفههای نفوذ از جانب
مدیران ضروری است .مدیرانی که میخواهند رهبر خوبی برای سازمان باشند ،باید از
روشها و تاکتیکهای نفوذی استفاده کنند تا بهتر بتوانند سازمان را به اهداف نزدیک کنند.
ماتسوشیما )2008( 1تأکید میکند که افراد فقط به علت منافع مادی در مسایل مشارکت
نمیکنند ،بلکه آنها طبق عوامل نفوذ اجتماعی (همنوایی و متابعت) فعال میشوند.او
همچنین بیان میکند که اصول تصمیمگیری متکی به عوامل نفوذ اجتماعی میباشد .وی در
این تحقیق به این نتیجه رسیده است که تأثیر مؤلفه های نفوذ باعث افزایش اثربخشی می
شود .یوکل ( ) 2002نشان داد که هرچه مدیران و رهبران از از روشها و تاکتیکهای رهبری

1. Matsushima
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بیشتر استفاده کنند و سابقه مدیریتی بیشتری داشته باشند ،بهتر از مؤلفههای نفوذ استفاده
میکنند .کلوگستون )2000( 1در تحقیقی با عنوان «مطالعهای در مورد کاربرد مؤلفههای
نفوذ اجتماعی در سازمانهای خدمات اجتماعی ،خصوصی و دولتی» نشان داد که از بین
سه نوع سازمان ،کارکنان سازمانهای دولتی از مؤلفههای نفوذ کمتر استفاده میکنند.
بونسترا و همکاران ( ) 1995نشان دادند که مدیران صفی ،متخصصین ،مشاورین و
نمایندگان شورای کارگری ،اغلب از ترغیب منطقی ،درخواست الهامبخش و مشاوره
بیشترین استفاده را میکنند .آنها دریافتند که مدیران سعی میکنند تا اهداف و درخواست-
هایشان را با استفاده از توضیح منطقی ضرورتها ،ایجاد شور و شوق برای کارکنان و
اجازه دادن به آنها برای مشارکت در اهداف و درخواستها به دست آوردند.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و روش گردآوری اطالعات نیز میدانی میباشد.
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این تحقیق
کلیه  100نفر کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد بود .با توجه به جدول کرجسی و
مورگان ،حجم نمونه  80نفر در نظر گرفته شد .روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
شده است .ابزار پژوهش برای سنجش تاکتیکهای نفوذ از پرسشنامه «رفتار نفوذ» یوکل
( )2008دارای  44سوال و 11بعد (اقناع منطقی ،درخواست الهامبخش ،مشاوره ،چاپلوسی،
درخواست شخصی  ،مبادله ،تاکتیک ائتالف ،تاکتیک مشروعیت ،فشار ،همکاری ،اطالع و
آگاهی دادن) همچنین پرسشنامة  18سؤالی آمادگی برای تغییر دانهام و همکاران ()1989
میباشد که دارای روایی صوری و محتوایی میباشند .پایایی با روش آلفای کرونباخ % 88
برای پرسشنامه تاکتیکهای نفوذ و  % 87برای پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی به دست
آمد.

.Clugston

1
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یافتههای پژوهش
با توجه به جدول  1مشاهده میشود بیشترین فراوانی پاسخگویان یعنی  60نفر ( 75درصد)
را مردان و  20نفر را زنان تشکیل دادهاند.
قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده الزم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم .در
صورتیکه متغیرها نرمال باشند ،استفاده از آزمونهای پارامتری توصیه میشود .لذا فرضها
به شرح زیر میباشند:
جدول-1بررسی توزیع نرمال متغیرهای تاکتیکهای نفوذ و آمادگی برای تغییر با آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف

پارامترهای نرمال,b
متغیرهای تحقیق

آماره Z

سطح

انحراف معیار

کالموگروف

استاندارد

اسمیرونف

اقناع منطقی

135/94

14/123

0/746

0/634

مبادله

97/25

27/12

1/66

0/081

88/7

13/45

1/147

0/144

مشروعیت

10/71

3/6

0/955

0/322

آگاهی دادن

11/65

2/3

1/353

0/051

فشار

9/92

2/18

1/240

0/092

همکاری

11/43

2/31

1/417

0/066

چاپلوسی و تملق

10/37

2/32

0/988

0/283

مشاوره

9/96

2/41

1/192

0/117

9/63

2/55

1/132

0/154

ائتالف

10/2

2/56

0/964

0/310

آمادگی برای تغییر

30/96

2/56

0/983

0/289

درخواست الهام
بخش

درخواست
شخصی

میانگین

معناداری
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از آنجایی که متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصلهای – رتبهای میباشند و
از طرفی به کمک روش آزمون کولوموگروف -اسمیرنوف (جدول )2مقدار سطح معناداری
برای متغیرهای مستقل و مؤلفههای آن و متغیر وابسته آمادگی برای تغییر همگی باالتر از
 0/05بدست آمد با توجه به بزرگتر بودن  p-valueفرض( H0متغیر تحت بررسی دارای
توزیع نرمال است) پذیرفته میشود .از اینرو ا ز آزمون پارامتری همبستگی پیرسون برای
ارتباط بین دو متغیر و آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید.
فرضیه اصلی :بین تاکتیکهای نفوذ و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین
اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول-2آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه (تاکتیکهای نفوذ و آمادگی برای تغییر)

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

**0/342

سطح معناداری

0/000

تعداد

80

مقدار ضریب همبستگی  0/342بدست آمد که در سطح اطمینان  99درصد دارای سطح
معناداری  0/000بوده از اینرو در سطح آلفای  0/01و اطمینان  99درصد میتوان ادعا نمود
بین تاکتیکهای نفوذ و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد از اینرو
فرضیه اصلی تحقیق تایید گردید.
فرضیه فرعی اول :بین اقناع منطقی و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین
اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول -3آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

0/003

سطح معناداری

0/978

رابطه تاکتیکهای اجتماعی نفوذ با آمادگی برای تغییر113 /...

ضریب همبستگی بین مؤلفه اقناع منطقی تاکتیک نفوذ و آمادگی برای تغییر  0/003بدست
آمد که با توجه به سطح معناداری  0/978میتوان ادعا نمود و از اینرو در سطح آلفای 0/05
و اطمینان  95درصد بین اقناع منطقی کارکنان و آمادگی برای تغییر آنان رابطه معناداری

دیده نمیشود از اینرو فرضیه فرعی اول نگردید.
فرضیه فرعی دوم :بین مبادله و آمادگی برای تغییر رابطه وجود دارد.
جدول  -4آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

**0/313

سطح معناداری

0/005

با توجه به مقدار ضریب بدست آمده در سطح اطمینان  99درصد  0/313و سطح معناداری
 0/005از اینرو در سطح آلفای  0/01و اطمینان  99درصد گویای این مدعاست که بین
مبادله و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد از اینرو فرضیه فرعی دوم
تایید گردید.
فرضیه فرعی سوم :بین درخواست الهامبخش و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان
تأمین اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول-5آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

**0/474

سطح معناداری

0/000

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی ،مقدار ضریب بدست آمده  0/474و
سطح معناداری  0/000از اینرو در سطح آلفای  0/01و اطمینان  99درصد گویای آن است
که بین درخواست الهام بخش و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد از

اینرو فرضیه فرعی سوم گردید.
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فرضیه فرعی چهارم :بین مشروعیت و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین
اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول-6آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه چهارم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

**

سطح معناداری

0/000

0/404

با توجه به ضریب همبستگی  0/404و سطح معناداری  0/000بدست آمده دال بر تأیید
فرضیه با اطمینان  99درصد میباشد .از اینرو در سطح آلفای  0/01و اطمینان  99درصد
بین مشروعیت و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدینسان فرضیه
فرعی چهارم تایید گردید.
فرضیه فرعی پنجم :بین آگاهی دادن و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین
اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول-7آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه ششم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

0/176

سطح معناداری

0/118

با توجه به مقدار ضریب همبستگی  0/176و سطح معناداری  0/118که بیشتر از سطح
معناداری  0/05بود نشان داد و از اینرو در سطح آلفای  0/05و اطمینان  95درصد بین
آگاهی دادن و آمادگی برای تغییر کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد از اینرو فرضیه فرعی
پنجم نگردید.
فرضیه فرعی ششم :بین فشار و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی
بجنورد رابطه وجود دارد.

رابطه تاکتیکهای اجتماعی نفوذ با آمادگی برای تغییر115 /...

جدول-8آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه ششم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

0/146

سطح معناداری

0/196

با توجه به ضریب همبستگی  0/146و سطح معناداری بدست آمده  0/196دال بر رد
فرضیه میباشد .از اینرو در سطح آلفای  0/05و اطمینان  95درصد بین فشار و آمادگی
برای تغییر کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد بدینسان فرضیه فرعی ششم
نگردید.
فرضیه فرعی هفتم :بین همکاری وآمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی
بجنورد رابطه وجود دارد.
جدول-9آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه هفتم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

** 0/304

سطح معناداری

0/006

با توجه به مقدار ضریب همبستگی  0/304و سطح معناداری  0/006در سطح اطمینان 99
درصد از اینرو در سطح آلفای  0/01و اطمینان  99درصد میتوان ادعا نمود بین همکاری و
آمادگی برای تغییر کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدینسان با افزایش میزان
همکارای آمادگی برای تغییر کارکنان نیز افزایش پیدا میکند از اینرو فرضیه فرعی هفتم
گردید.
فرضیه فرعی هشتم :بین چاپلوسی و تملق و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان
تأمین اجتماعی بجنورد رابطه وجود دارد.
جدول-10آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه هشتم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

0/068

سطح معناداری

0/450

 / 116فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)45تابستان 1398

با توجه به مقدار ضریب همبستگی  0/068و سطح معناداری  0/450که مقدار آن از مقدار
 0/05بیشتر نمیباشد و از اینرو در سطح آلفای  0/05و اطمینان  95درصد میتوان ادعا
نمود بین چاپلوسی و تملق و آمادگی برای تغییرکارکنان رابطه معناداری وجود ندارد از
اینرو فرضیه فرعی هشتم نگردید.
فرضیه فرعی نهم :بین مشاوره و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی
بجنورد رابطه وجود دارد.
جدول-11آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه نهم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

0/004

سطح معناداری

0/973

با توجه به نتایج به دست آمده مقدار ضریب همبستگی  0/004و سطح معناداری 0/973
که مقدار آن از مقدار  0/05بیشتر و از اینرو در سطح آلفای  0/05و اطمینان  95درصد
میباشد میتوان ادعا نمود بین مشاوره و آمادگی برای تغییرکارکنان رابطهای وجود ندارد از
اینرو فرضیه فرعی نهم نگردید.
فرضیه فرعی دهم  :بین درخواست شخصی و آمادگی برای تغییر در کارکنان رابطه وجود
دارد.
جدول-12آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه دهم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

* 0/226

سطح معناداری

0/044

با توجه به مقدار ضریب همبستگی  0/226و سطح معناداری  0/044در سطح اطمینان 95
درصد و از اینرو در سطح آلفای  0/05و اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود بین
درخواست شخصی و آمادگی برای تغییر کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

رابطه تاکتیکهای اجتماعی نفوذ با آمادگی برای تغییر117 /...

بدینسان با افزایش میزان درخواست شخصی آمادگی برای تغییر کارکنان نیز افزایش پیدا
میکند از اینرو فرضیه فرعی دهم گردید.
فرضیه فرعی یازدهم:بین ائتالف و آمادگی برای تغییر در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی
بجنورد وجود دارد.
جدول-13آزمون همبستگی پیرسون فرعی برای فرضیه دهم

همبستگی پیرسون
مقدار آزمون

0/142

سطح معناداری

0/210

با توجه به مقدار ضریب همبستگی  0/142و سطح معناداری  0/210که مقدار آن از مقدار
 0/05بیشتر میباشد و از اینرو در سطح آلفای  0/05و اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود
بین ائتالف و آمادگی برای تغییر کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد از اینرو
فرضیه فرعی یازدهم نگردید.
برای بررسی تاثیر هر یک از انواع تاکتیک نفوذ بر آمادگی تغییر به کمک آزمون رگرسیون
خطی و ضریب بتا به نقش و تاثیرگذاری هر یک از مؤلفههای تاکتیکهای نفوذ پرداخته که
نتایج آن در جدول  14آورده شده است.
جدول -14آزمون رگرسیون خطی

آماره دوربین واتسون

1

ضریب تعدیل
کننده

آماره F

سطح
معناداری
0/000

1/77

0/224

22/572

مدل

اندازه ضریب

آماره t

اقناع منطقی

0/153

1/092

0/279

مبادله

0/209

1/784

0/049

درخواست الهام بخش

0/426

1/926

0/007

مشروعیت

0/313

1/896

0/001

سطح
معناداری
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آگاهی دادن

0/285

1/467

0/147

فشار

0/140

0/916

0/060

همکاری

0/305

1/633

0/029

چاپلوسی و تملق

0/103

0/789

0/103

مشاوره

0/080

0/548

0/126

درخواست شخصی

0/422

1/830

0/023

ائتالف

0/062

0/269

78رس0/9

همان طور که در جدول  15مشاهده میشود ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی نشان
میدهد که از بین  11تاکتیک نفوذ ،درخواست الهامبخش ،مشروعیت ،همکاری و
درخواست شخصی با ضرایب بتای به ترتیب  0/305 ،0/313 ،0/426و  0/422و سطح
معناداری  0/029 ،0/001 ،0/007و  0/023قادر به پیشبینی آمادگی برای تغییر هستند.
نتیجهگیری
هدف از انجام پـژوهش حاضر ،بررسـی رابطـه بین تاکتیکهای اجتماعی نفوذ و آمادگی
در برابر تغییر اسـت .نتایج پژوهش نشان میدهد که تاکتیکهای نفوذ ،رابطه مثبت و
معناداری با آمادگی در برابر تغییر دارد یعنـی مدیرانی که از تاکتیکهای نفوذ در سازمان
خود استفاده مینمایند ،در آماده نمودن کارکنان برای اعمال تغییرات سازنده موفقیت
بیشـتری دارند.
نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به مدیران کمک کند که از مؤلفههای نفوذ ،موثرتر و
مناسبتر استفاده نمایند و این مطالعه میتواند برای مدیران بیمارستانها در ارزیابی شرایط
جهت استفاده از تاکتیکهای نفوذ موثری که منجر به تغییر میشوند نیز سودمند باشد.
برخالف اغلب مطالعات انجام شده در رابطه با تاکتیکهای نفوذ که در سطح کالن صورت
گرفته است ،نتایج این تحقیق نشان میدهد که هر یک از مؤلفههای تاکتیک نفوذ چه نقشی
در موفقیت تغییرات سازمانی دارد .در رابطه با بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد استفاده از
تاکتیک درخواست یا جاذبههای الهام بخش باالترین ضریب همبستگی و رابطه مثبت و با

رابطه تاکتیکهای اجتماعی نفوذ با آمادگی برای تغییر119 /...

اهمیتی نسبت به آمادگی برای تغییر دارد این در حالی است که استفاده از تاکتیک نفوذ
درخواستهای شخصی دارای پایینترین سطح رابطه با آمادگی برای تغییر کارکنان را دارا
میباشد .با عنایت به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 آموزشهای مرتبط و مستمر برای شناخت بیشتر تاکتیکهای نفوذ ،آموزش مهارتهاینفوذ و تاثیرآن در آمادگی برای تغییر در بیمارستان برگزار گردد.
 با توجه به اینکه یکی از راههای تاکتیکهای نفوذ ،آگاهی دادن و برطرفکردن ابهاماست ،جریان اطالعات در سازمان شفاف و روشن باشد و برای همه کارکنان قابل دریافت
و فهم باشد.
استراتژی نفوذ ،نگرش جدیدی را در افراد ایجاد میکند که این نگرش در افراد در تمامسطوح تصمیمگیری در یک سازمان میتواند نقش موثری ایفا نماید .دادن آگاهیهای الزم
به کارکنان در زمینه تاکتیکهای نفوذ در ارتباط با مؤلفه استفاده مثبت از مشکالت و
چالشها میباشد .باید به کارکنان این آگاهی داده شود زمانی که در محیط کار دچار چالش
میشوند به نقاط ضعف و خطاها ،اشتباهات خود پی برده و با آرامش با عوامل استرسزا
مقابله نمایند.
مدیران باید هر گونه ابهام در واگذاری امور را مرتفع کرده و عمل انگیزش در زیر دستانرا تقویت نمایند که این امر مستلزم تدوین و اجرای سیستم کنترل و ارزشیابی است تا مدیر
همواره از فرایند عملیات آگاهی یافته و بازخوردهای الزم را ارائه نماید.
 هرچقدر مدیران در استفاده موثر از تاکتیکهای نفوذ مهارت بیشتری داشته باشد ،کارکنانهم همکاری شایسته ای با مدیران خواهند داشت و این امر موجب افزایش تعهد در کارکنان
و کاهش مقاومتشان در برابر تغییرات خواهد بود.
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