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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارتهای مذاکره بر نفوذ اجتماعی و موفقیت کارکنان
میباشد.

روش پژوهش :روش تحقیق توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری را کلیه کارکنان اعم از زن و مرد تشکیل میدادند
که تعداد آنها  77نفر بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات سه پرسشنامه که شامل
مهارتهای مذاکره توسط پیره ( )1101و پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل ( )9883و پرسشنامه موفقیت سازمانی
مقیمی( )1300بودند .که ضریب پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  %01و %03و  %79بود .برای
توصیف دادهها از شاخصهای آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس ،آزمون
رگرسیون ،آزمون فریدمن از نرمافزار  99 spssو لیزرل استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد بین مهارتها و سبکهای مذاکره با نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .باالترین رتبه مربوط به مولفه سبک واقعگرایی و کمترین رتبه مربوط به مولفه سبک شهودی میباشد به این
معنا که شاخص سبک واقعگرایی بیشترین اهمیت و سبک شهودی داده میشود.
نتیجهگیری :بنابراین به نظر میرسد هرچه سطح مهارتهای مذاکره بیشتر باشد سطح موفقیت سازمانی و نفوذ اجتماعی
بیشتر خواهد شد.
کلید واژهها :مهارتهای مذاکره ،نفوذ اجتماعی ،موفقیت سازمانی.

نگار مفاخری و محبوبه سلیمان پورعمران

(تیچمن .)1117 ،1دستیابی به موفقیت سازمانی ،جز توسل

مقدمه
موفقیت یک مدیر به تواناییهای تکنیکی وی در

به نوعی دیدگاه سیستمی ،بومی و کاربردی وجود ندارد

برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد .بیشتر

(روس و بروه .)9888 ،18ساختار مبتنی بر سلسله مراتب افقی

موقعیتهایی که در زندگی کاری به دست میآید به پیروزی

و عمودی و سیستمهای ارتباطی نارسا ،سازمانها را به

و شکست در مذاکره و گفتگوها وابسته است (افتخاری،

صورت سیستمهای متالطم و آسیبپذیر در میآورند که

 )9887و یکی از این رخدادها ،ارتباط است .عدم مهارت در

مستعد انواع تنش ،تعارض و ناسازگاری هستند (ایزر،11

ارتباطات میتواند مانع موفقیت و پیشرفت در حوزههای

 .)9888از طرفی سازمانهایی که درآن تعارض کمتری وجود

مختلف شود (صالحی .)9880 ،لذا از نقشهای مدیر از نظر

دارد ،عموما در محیطهای رقابتی با شکست مواجه میشوند.

مینتز برگ نقش مذاکره 1است .از آنجایی که سازمانها به

سرو کار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر نوع کسب

طور فزایندهای مشارکتی شدهاند ،آشنایی مدیران با مفاهیم

و کاری نهفته است و مذاکره راهحل مناسبی برای این

مذاکره ،اهمیت دوچندان خواهد داشت (نصر اصفهانی،

موقعیت است (کرمی .)9883 ،عوامل گوناگونی بر موفقیت

 .)1373مذاکره ،تبادل ارتباطی برای رسیدن به توافقی است

سازمانی موثرند .برخی از این عوامل شامل مهارت مذاکره و

که دو طرف دارای منافع مشترکی و در عین حال دارای

نفوذ اجتماعی کارکنان و مدیران میباشد (سید جوادین،

منافعی که در تضاد با یکدیگر است ،میباشد

 .)1306یکی از مشکالت عمده مدیران این است که در انجام

(شونفید .)9887،،9آن را میتوان راهی برای کسب آنچه فرد

مذاکرات سازمانی در موضوعات مختلف از قبیل مدیریتی،

میخواهد در فراگرد تصمیمگیری به دست آورد ،دانست

برنامهریزی ،همکاری و حل اختالفات از روش و اصول

(فیشر و ویلیام .)1103 ،3از این رو مذاکره و مبادله قانونمند

علمی در زمینه مذاکره کمتر بهره میگیرند (رهنورد و

افکار و احساسات ،راهی به سوی دستیابی به تفاهم است

مهدویراد .)9886 ،اگر مذاکره کنندگان تجربه بیشتری در

(آتشپور.)9880 ،

این زمینه داشته باشند و از سبکهای مناسبتری برای

از جنبههای مهم رفتار اجتماعی متقابل ،نفوذ

اجتماعی0

است .نفوذ اجتماعی در حوزه رهبری و مدیریت گروه و

موقعیت مورد نظر بهره ببرد میتوانند سریعتر به اهداف
سازمانی دست یابد (رضائیان.)1309 ،

جامعه جایگاه خاصی دارد ،زیرا مدیر و رهبر نیازمند نفوذ

موفقیتهای چشمگیر دهه اخیر سازمانهایی با حداقل

بوده و نفوذ اجتماعی مستلزم آن است که شخص یا گروه

امکانات از یک سو و شکست سازمانهایی با

برای تغییر نگرشها یا رفتار دیگران" ،قدرت اجتماعی" خود

بهتریتواناییهای مادی از سوی دیگر ،بیانگر نقش قابل توجه

را اعمال کند (فرانزوی و استفن .)9889 ،7مدیریت موثر و با

عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در

نفوذ ،نوعی توانایی است که برای انجام خواستهها و

این میان مهارت مذاکره و نفوذ اجتماعی به عنوان عاملی موثر

تصمیمات مهم به کار میرود (یوگل .)9889 ،6چنانچه

در موفقیت سازمان تلقی میگردد .در سازمان امروزی،

روشها و مهارتهای نفوذ اجتماعی به خوبی اجرا شود و

مدیران غیر از متخصص بودن در رشتههای فنی و تخصصی

پاسخهای دریافت شده نیز مثبت باشد ،عالقه ،تعهد به کار،

خود باید با رموز تاثیرگذای بر دیگران نیز آشنا باشند

انگیزه پیشرفت و موفقیت سازمانی افزایش مییابد .همچنین

(کریمی. (1301 ،عدم ارتباط مدیر با کارکنان میتواند منجر

یکی از اساسیترین نیازهای سازمان ،نیاز به موفقیت 7است.

به مسائلی در هماهنگی ،انسجام و همکاری در بین گروه

عوامل گوناگونی که بر موفقیت سازمانی موثرند عبارت از:

شود .عدم تسلط بر اصول مورد نظر باعث خواهد شد که

ویژگی سازمان (واین ،یانگ )9883 ،0و سبکهای مدیریتی

عالوه بر منافع خرد و سازمانی ،منافع کالن و ملی نیز در
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معرض خطر قرار گیرد؛ بنابراین برای حفظ منافع و تقویت

رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین نفوذ اجتماعی

فرهنگ مذاکرهای ،باید به نحو شایسته ،اقدام مثبت و سریعی

مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران وجود دارد.

برای توسعه و تقویت این عامل صورت گیرد .برای یک

منصوری و همکاران ( )1319نشان دادند که افراد واقعگرا

سازمان ،مهارتهای مذاکره موجب نفوذ و موفقیت سازمانی

دارای خصوصیاتی هستند که آنها را در مذاکرات موفقتر

خواهد شد و یک مزیت رقابتی در عرصه نیز جهانی

میکند .رحیمی و همکاران ( )1311دریافتند بیشترین

محسوب میگردد .مطالعات انجام شده درباره مدیران سطح

کاربست سبکهای مذاکره توسط مدیران مربوط به سبک

باال نشان میدهد که یک مدیر به طور متوسط  98درصد از

واقعگرایی و کمترین مربوط به سبک مذاکره تحلیلی و

وقت خود را صرف مدیریت تعارضها میکند .مدیریت

بیشترین استفاده از استراتژیهای مدیریت تعارض مربوط به

تعارض مهمتر از مهارتهای تصمیمگیری ،رهبری و ارتباط

استراتژی راهحلگرایی و کمترین مربوط به استراتژی کنترل

است (رابینز .)9888 ،هم نوا و هم رنگ شدن از طریق نفوذ

بوده است .ملک 19و همکاران ( )9811به این نتیجه دست

به صورت کلی ،سبب انسجام اجتماعی میشود و انگیزه و

یافتند که ارتباط یادگیری با اعتمادسازی ،رضایت شغلی،

رضایت شغلی و تعهد افزایش مییابد و در سازمانها بستری

تعهد سازمانی و درگیری شغلی عواملی هستند که موفقیت

مهیا خواهد شد تا کارکنان به دنبال کشف راههای جدید،

سازمانی را به همراه خواهند داشت .تجاری و هریس

ابتکار و نوآوری باشند؛ به شناسایی ضوابط و استانداردهای

( )9818بیان نمودند که رابطه معناداری بین سبکهای مذاکره

مهم سازمان بپردازند؛ مسائل و موضوعات سازمان را بهتر

مربیان با توجه به نوع رشته ورزشی و جنسیت وجود دارد.

درک کنند.

ماستوشیم )9880( 13نشان دادند که افراد فقط به علت منافع

امروزه دنیای بیمرز و محیط تغییرپذیر جهانی

مادی در مسایل مشارکت نمیکنند؛ بلکه آنها طبق عوامل

چالشهای جدیدی را پیش روی سازمانها میگذارد .عدم

نفوذ اجتماعی (همنوایی و منتابعت) فعال میشوند و تاثیر

نفوذ در مشتریان و عدم داشتن مهارتهای الزم در مذاکرات

مولفههای نفوذ باعث افزایش اثربخشی میشود .نتایج تحقیق

با توجه به نیازهای زنجیره تأمین در جهان متغیر امروزی،

کلوگستن )9887( 10در مورد سه گروه سازمان نشان داد که

یکی از موانع موفقیت سازمانها میباشد .از اینرو الزم است

از بین سه نوع سازمان ،کارکنان سازمان دولتی از مولفههای

سازمانها خود را با تغییرات جامعه و فنون مدیریت وفق

نفوذ کمتر استفاده میکنند .هارلی )9887( 17نشان داد که نفوذ

دهند .از اینرو هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین

اجتماعی و سیکل هیجانی جریانی را تشکیل میدهند که با

مهارتهای مذاکره با نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی

تاثیر بر احساسات و افکار دیگران میتواند روابط درون

کارکنان دانشگاه میباشد.

فردی و میان فردی را دگرگون کنند .راشت )9886( 16بیان

پیشینه پژوهش

میکند که مراحل نفوذ در تعامالت گروهی اتفاق میافتد و

عبدالهی و کاظمی ( )1313در پژوهشی در این راستا به
این نتیجه دست یافتند که بین برنامهریزی استراتژیک سازمان
و موفقیت سازمانی نوآوری ،انسجام ،سرعت ،انعطافپذیری

این امر باعث کسب قدرت و نفوذ بیشتر میشود .ونمن
واسگانز17

( )9887نشان دادند آموزش مهارتهای

فراشناختی و کنترل استرس بر موفقیت سازمانی تاثیر دارد.

رابطه معناداری وجود ندارد .انصاری و همکاران ()1313

بارکت )9889( 10نشان داد که مذاکره میانجیگری ،مشاوره

نشان دادند که شرکتهایی که مدیران آنان از مهارتهای

و مدافعه در رفع یا کاهش تعارضات موثر بودهاند .ایلن و

مذاکره باالیی برخوردارند به همان نسبت در جذب مشتری
موفقی میباشند .رضوی و همکاران ( )1319به این نتیجه

همکارانش11

()9880نشان دادند ارتباطات مدیر سازمان با

کارکنانش نقش مهمی در رفتاهای کارکنان دارد .لذا بطور

مجله مدیریت فرهنگی سال شانزدهم /شماره  /65تابستان 1041

141

نگار مفاخری و محبوبه سلیمان پورعمران

کلی ،پیشینههای پژوهش بر مهارتهای مذاکره و ارتباطاتی
که بین آن با ارتباط اجتماعی و دستاورد سازمانی وجود دارد،

پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات استفاده شده است:
الف -پرسشنامه مهارتهای مذاکره پیره (:)1101

تاکید مینمایند.

مشتمل بر  08گویه براساس طیف لیکرت  7درجهای تدوین

فرضیههای تحقیق

شده و شامل  0مولفه اصلی  -1سبک شهودی -9 ،سبک

 -1بین سبک واقعگرایی با نفوذ اجتماعی کارکنان رابطه
وجود دارد.

هنجاری -3 ،سبک تحلیلی -0 ،سبک واقعگرایی.
ب -پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل ( :)9883شامل 00

 -9بین سبک تحلیلی با نفوذ اجتماعی کارکنان رابطه
وجود دارد.

گویهای براساس طیف لیکرت  7درجهای .دامنه امتیاز این
پرسشنامه بین  00تا  998خواهد بود .هر چه امتیاز حاصل

 -3بین سبک هنجاری با نفوذ اجتماعی کارکنان رابطه
وجود دارد.

شده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشان دهنده میزان بیشتر
نفوذ اجتماعی مدیر خواهد بود و بالعکس.

 -0بین سبک شهودی با نفوذ اجتماعی کارکنان رابطه
وجود دارد.

ج -پرسشنامه موفقیت سازمانی مقیمی (38 :)1300
گویهای وهدف آن ارزیابی دیدگاه فرد نسبت به موفقیت

 -7بین سبک واقعگرایی با موفقیت سازمانی کارکنان
رابطه وجوددارد.

است که هر کدام از سواالت دارای دارای  3گزینه و ارزش
هر یک از آنها به ترتیب ( )-9 -1 8 +1 +9میباشد .روایی

 -6بین سبک تحلیلی با موفقیت سازمانی کارکنان رابطه
وجود دارد.

صوری و محتوایی توسط اساتید و خبرگان بدست آمد .برای
تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که به

 -7بین سبک هنجاری با موفقیت سازمانی کارکنان رابطه
وجود دارد.

ترتیب برای مولفههای مهارتهای مذاکره  ،8/13نفوذ
اجتماعی  8803و موفقیت سازمانی  %79محاسبه شد.

 -0بین سبک شهودی با موفقیت سازمانی کارکنان رابطه
وجود دارد.

تحلیلهای صورت گرفته با نرمافزار آماری  SPSSنسخه 11
و لیزرل انجام شده است .برای آزمون فرضیههای تحقیق از

 -1مؤلفههای مهارتهای مذاکره قدرت پیشبینی نفوذ
اجتماعی کارکنان را دارند.

ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون ،فریدمن و تحلیل
واریانس استفاده شده است.

 -18مؤلفههای نفوذ اجتماعی قدرت پیشبینی موفقیت
سازمانی کارکنان را دارند.

یافتهها
فرضیه اول :بین سبک واقعگرایی با نفوذ اجتماعی
کارکنان دانشگاه پیام نور شهر بجنورد رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی ،ازنظر ماهیت

نتایج آزمون نشان داد بین نفوذ اجتماعی با سبک

توصیفی -پیمایشی و از نظر روش همبستگی است .جامعه

واقعگرایی در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری وجود

آماری در این پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق ،عبارتست

دارد؛ بنابراین فرضیه چهارم تایید میشود .رابطه بین

از کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی است که

همراستایی نفوذ اجتماعی و سبک واقعگرایی ()r=8808

تعداد آنها برابر با  77نفر میباشد که به روش تمام شماری

سطح اطمینان  8811معنادار است و رابطه مثبت است یعنی

انتخاب شدند .گردآوری دادهها در این پژوهش به دو طریق

هر چه سبک واقعگرایی بیشتر باشد سطح نفوذ اجتماعی

کتابخانهای و میدانی انجام شد .در این پژوهش از سه

بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر همراستای سبک
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واقعگرایی بر متغیرنفوذ اجتماعی وارد معادله رگرسیون
شدند.

فرضیه اول :بین سبک واقعگرایی با نفوذ اجتماعی
کارکنان رابطه وجود دارد.

جدول  -1تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی متغیرهای پژوهش
مجموع

میانگین

مربعات

مربعات

38317

38317

88117

باقیمانده

9871803

908301

-

مجموع

9877810

-

78/177

78/177

0/01

باقیمانده

1168/387

17/01

-

مجموع

1938/00

-

97876

97876

18387

باقیمانده

1031891

11871

-

مجموع

1060810

-

01801

01801

1800

باقیمانده

9017897

30810

-

مجموع

9700866

-

98970

9897

7801

باقیمانده

17879

88917

-

مجموع

10810

-

رگرسیون

138010

138010

88030

باقیمانده

19168709

168666

-

مجموع

19388008

-

مدل
رگرسیون پیشبینی نفوذ
اجتماعی

رگرسیون پیشبینی نفوذ
اجتماعی

رگرسیون پیشبینی نفوذ
اجتماعی

رگرسیون پیشبینی نفوذ
اجتماعی

رگرسیون پیشبینی موفقیت
سازمانی

رگرسیون نمرات متغیرهای پیش بین به طرف متغیر
( نفوذ اجتماعی) از نظر آماری معنیدار است .مقدار

فیشر ()F

R

( R2ضریب تعیین)

معناداری

8889

8808

88881

-

-

-

پیش بین به طور ترکیبی قادرند 08درصد تغییرات مربوط
به نفوذ اجتماعی را پیش بینی کنند.

ضریب تعیین ( )R2=8808نیز نشان میدهدکه متغیرهای
جدول  -2ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیش بینی متغیرها
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی سبک واقعگرایی با نفوذ اجتماعی
متغیر پیش بینی کننده

 ( Bبتا) ضریب تاثیر مستقل

ثابت
موفقیت سازمانی

08.

B

T

میزان معنی داری

63871

7807

888.

8897

78309

881.

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی نقش سبک تحلیلی با نفوذ اجتماعی
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ثابت
931.

نفوذ اجتماعی

76868

18091

88888

88113

98181

88831

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی نفوذ اجتماعی با سبک هنجاری
008811

78387

88888

ثابت
نفوذ اجتماعی

133.

88861

18103

88817

رگرسیون

01801

01801

1800

88898

باقیمانده

9017897

30810

-

-

مجموع

9700866

-

ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی نفوذ اجتماعی با سبک شهودی
ثابت
131.

نفوذ اجتماعی

01883

3800

88881

88817

1898

88810

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی نفوذ اجتماعی با موفقیت سازمانی
ثابت
01.

موفقیت سازمانی

187.8

706.

888.

1/087

1/770

881.

جدول  10ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی سبک تحلیلی با موفقیت سازمانی
ثابت
186.

موفقیت سازمانی

8808603

760.

888.

867.1

1131.

881.

با توجه به ضرایب بتای مندرج در جدول 9معلوم

نمرات متغیرهای پیش بین به طرف متغیر (نفوذ اجتماعی)

میشود که نفوذ اجتماعی و سبک واقعگرایی به ترتیب با

از نظر آماری معنیدار است .مقدار ضریب تعیین

ضریب بتای  8808رابطۀ معناداری با همراستایی سبک

( )R2=88877نیز نشان میدهدکه متغیرهای پیش بین به

واقعگرایی دارند .متغیرنفوذ اجتماعی به میزان  08درصد در

طور ترکیبی قادرند 7درصد تغییرات مربوط به نفوذ

این رابطه تاثیر داشته و بنابراین براساس تجزیه و تحلیل

اجتماعی را پیشبینی کنند .با توجه به ضرایب بتای مندرج

یافتههای پژوهش مدل مفهومی پژوهش تایید میشود.

در جدول معلوم میشود که نفوذ اجتماعی با ضریب بتای

فرضیه دوم :بین سبک تحلیلی با نفوذ اجتماعی
کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد.
نتایج آزمون نشان داد بین نفوذ اجتماعی با سبک
تحلیلی در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری وجود
دارد؛ بنابراین فرضیه پنجم تایید میشود .رابطه بین
همراستایی نفوذ اجتماعی و سبک تحلیلی ()r=88931

 88931رابطۀ معناداری با همراستایی سبک تحلیلی دارند؛
بنابراین فرضیه پنجم نیز مورد تایید قرار میگیرد .متغیرنفوذ
اجتماعی به میزان  93درصد و سبک تحلیلی  7درصد در
این رابطه تاثیر داشته است
فرضیه سوم :بین سبک هنجاری با نفوذ اجتماعی
کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد.

سطح اطمینان  8811معنادار است و رابطه مثبت است یعنی

نتایج آزمون نشان داد بین نفوذ اجتماعی با سبک

هر چه سبک تحلیلی بیشتر باشد سطح نفوذ اجتماعی بیشتر

هنجاری در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری وجود

خواهد شد .برای تعیین تاثیر همراستای بر هر یک از

دارد .رابطه بین همراستایی نفوذ اجتماعی و سبک هنجاری

متغیرنفوذ اجتماعی و سبک تحلیلی وارد معادله رگرسیون

( )r=88133در سطح اطمینان  8811معنادار است و رابطه

شدند تحلیل رگرسیونی جدول نشان میدهد که رگرسیون

مثبت است یعنی هر چه سبک هنجاری بیشتر باشد سطح
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نفوذ اجتماعی بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر همراستای
بر هر یک از متغیر نفوذ اجتماعی و سبک هنجاری وارد

فرضیه پنجم :بین سبک واقعگرایی با موفقیت سازمانی
کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجوددارد.

معادله رگرسیون شدند .رگرسیون نمرات متغیرهای پیش

نتایج آزمون نشان داد بین موفقیت سازمانی با سبک

بین به طرف متغیر (نفوذ اجتماعی) از نظر آماری معنیدار

واقعگرایی در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری

است .مقدار ضریب تعیین ( )R2=88810نیز نشان میدهد

وجود دارد؛ رابطه بین همراستایی موفقیت سازمانی و سبک

که متغیرهای پیش بین به طور ترکیبی قادرند  1درصد

واقعگرایی ( )r=8801درسطح اطمینان  8811معنادار است

تغییرات مربوط به نفوذ اجتماعی را پیشبینی کنند .با توجه

و رابطه مثبت است یعنی هر چه سبک واقعگرا بیشتر باشد

به ضرایب بتای مندرج در جدول معلوم میشود که نفوذ

سطح موفقیت سازمانی بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر

اجتماعی و سبک هنجاری با ضریب بتای  88133رابطۀ

همراستای بر هر یک از متغیرموفقیت سازمانی و سبک

معناداری با همراستایی سبک هنجاری دارند؛ بنابراین

واقعگرا وارد معادله رگرسیون شدند .رگرسیون نمرات

فرضیه ششم نیز مورد تایید قرار میگیرد .متغیر نفوذ

متغیرهای پیش بین به طرف متغیر (موفقیت سازمانی) از

اجتماعی به میزان  13درصد و سبک هنجاری  1درصد در

نظر آماری معنیدار است .مقدار ضریب تعیین

این رابطه تاثیر داشته است.

( )R2=88908نیز نشان میدهدکه متغیرهای پیش بین به

فرضیه چهارم :بین سبک شهودی با نفوذ اجتماعی
کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد.

طور ترکیبی قادرند  90درصد تغییرات مربوط به موفقیت
سازمانی را پیشبینی کنند .نفوذ اجتماعی و موفقیت

نتایج آزمون نشان داد بین نفوذ اجتماعی با سبک

سازمانی به ترتیب با ضریب بتای  8801رابطۀ معناداری با

شهودی در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری وجود

همراستایی موفقیت سازمانی دارند؛ متغیر موفقیت سازمانی

دارد؛ رابطه بین همراستایی نفوذ اجتماعی و سبک شهودی

به میزان  01درصد و سبک واقعگرایی  90در این رابطه

( )r=88131در سطح اطمینان  8811معنادار است و رابطه

تاثیر داشته و بنابراین براساس تجزیه و تحلیل یافتههای

مثبت است یعنی هر چه سبک هنجاری بیشتر باشد سطح

پژوهش مدل مفهومی پژوهش تایید میشود.

نفوذ اجتماعی بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر همراستای
بر هر یک از متغیر نفوذ اجتماعی و سبک شهودی وارد

فرضیه ششم :بین سبک تحلیلی با موفقیت سازمانی
کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد.

معادله رگرسیون شدند رگرسیون نمرات متغیرهای پیش

بین موفقیت سازمانی با سبک تحلیلی در سطح

بین به طرف متغیر (نفوذ اجتماعی) از نظر آماری معنیدار

اطمینان 8811همبستگی معناداری وجود دارد؛ رابطه بین

است .مقدار ضریب تعیین ( )R2=88898نیز نشان میدهد

همراستایی موفقیت سازمانی و سبک تحلیلی ()r=88186

که متغیرهای پیش بین به طور ترکیبی قادرند  9درصد

درسطح اطمینان  8811معنادار است و رابطه مثبت است

تغییرات مربوط به نفوذ اجتماعی را پیشبینی کنند .نفوذ

یعنی هر چه سبک واقعگرا بیشتر باشد سطح موفقیت

اجتماعی و سبک شهودی با ضریب بتای  88131رابطۀ

سازمانی بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر همراستای بر

معناداری با همراستایی موفقیت سازمانی دارند؛ بنابراین

هر یک از متغیرموفقیت سازمانی و سبک تحلیلی وارد

فرضیه هفتم نیز مورد تایید قرار میگیرد .متغیر نفوذ

معادله رگرسیون شدند .رگرسیون نمرات متغیرهای پیش

اجتماعی به میزان  13درصد و سبک شهودی  3در این

بین به طرف متغیر (موفقیت سازمانی) از نظر آماری

رابطه تاثیر داشته و بنابراین براساس تجزیه و تحلیل

معنیدار است .مقدار ضریب تعیین ( )R2=88811نیز نشان

یافتههای پژوهش مدل مفهومی پژوهش تایید میشود.

میدهد که متغیرهای پیش بین به طور ترکیبی قادرند 1
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درصد تغییرات مربوط به موفقیت سازمانی را پیشبینی

نتایج آزمون نشان داد بین موفقیت سازمانی با سبک

کنند .سبک تحلیلی و موفقیت سازمانی به ترتیب با ضریب

هنجاری در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری وجود

بتای  88186رابطۀ معناداری با همراستایی موفقیت سازمانی

دارد؛ رابطه بین همراستایی موفقیت سازمانی و سبک

دارند؛ بنابراین فرضیه نهم نیز مورد تایید قرار میگیرد .متغیر

هنجاری ( )r=88879درسطح اطمینان  8811معنادار است و

موفقیت سازمانی به میزان  18درصد و سبک تحلیلی  1در

رابطه مثبت است یعنی هر چه سبک واقعگرا بیشتر باشد

این رابطه تاثیر داشته و بنابراین براساس تجزیه و تحلیل

سطح موفقیت سازمانی بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر

یافتههای پژوهش مدل مفهومی پژوهش تایید میشود.

همراستای بر هر یک از متغیرموفقیت سازمانی و سبک

فرضیه هفتم :بین سبک هنجاری با موفقیت سازمانی

هنجاری وارد معادله رگرسیون شدند.

کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد.
جدول  -3تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی موفقیت سازمانی از طریق متغیرهای هم پیش بین
مدل

مجموع مربعات

میانگین مربعات

فیشر ()F

R

( R2ضریب تعیین)

معناداری

رگرسیون

78613

78613

88301

88879

88187

88887

باقیمانده

10778373

118160

-

-

-

-

مجموع

1060810

-

رگرسیون

138616

138616

88313

باقیمانده

97318878

30867

-

مجموع

9700866

-

رگرسیون

7708890

1018786

98099

باقیمانده

06118199

678109

-

مجموع

7077810

-

رگرسیون نمرات متغیرهای پیش بین به طرف متغیر
(موفقیت سازمانی) از نظر آماری معنیدار است .مقدار

متغیرهای پیش بین به طور ترکیبی قادرند 18درصد
تغییرات مربوط به موفقیت سازمانی را پیشبینی کنند.

ضریب تعیین ( )R2=88187نیز نشان میدهد که
جدول  -4ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیش بینی نقش متغیرها
ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی سبک هنجاری با موفقیت سازمانی
متغیر پیشبینی کننده

( Bبتا) ضریب تاثیر مستقل

ثابت

موفقیت سازمانی

88879

B

T

میزان معنیداری

708976

180871

888.

88800

8861

887.

ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی سبک شهودی با موفقیت سازمانی
ثابت

موفقیت سازمانی

88873

778077

708030

888.

8860

88697

881.

سبک هنجاری و موفقیت سازمانی با ضریب بتای

هنجاری  18در این رابطه تاثیر داشته و بنابراین براساس

 88879رابطۀ معناداری با همراستایی موفقیت سازمانی

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش مدل مفهومی پژوهش

دارند؛ متغیرموفقیت سازمانی به میزان  7درصد و سبک

تایید میشود.
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فرضیه هشتم :بین سبک شهودی با موفقیت سازمانی
کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه وجود دارد.

سازمانی به ضریب بتای  88873رابطۀ معناداری با
همراستایی موفقیت سازمانی دارند؛ بنابراین فرضیه یازدهم

نتایج آزمون نشان داد بین موفقیت سازمانی با سبک

نیز مورد تایید قرار میگیرد .متغیرموفقیت سازمانی به میزان

شهودی در سطح اطمینان  8811همبستگی معناداری وجود

 7درصد و سبک واقعگرایی  18در این رابطه تاثیر داشته و

دارد؛ رابطه بین همراستایی موفقیت سازمانی و سبک

بنابراین براساس تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش مدل

شهودی ( )r=88873در سطح اطمینان  8811معنادار است

مفهومی پژوهش تایید میشود.

و رابطه مثبت است یعنی هر چه سبک شهودی بیشتر باشد

فرضیه نهم :مؤلفههای مهارتی مذاکره قدرت پیشبینی

سطح موفقیت سازمانی بیشتر خواهد شد .برای تعیین تاثیر

نفوذ اجتماعی کارکنان دانشگاه پیام نور را دارند .برای

همراستای بر هر یک از متغیرموفقیت سازمانی و سبک

تعیین تاثیر همراستای بر هر یک از مولفههای مذاکره برای

شهودی وارد معادله رگرسیون شدند .رگرسیون نمرات

پیشبینی نفوذ اجتماعی وارد معادله رگرسیون شدند.

متغیرهای پیش بین به طرف متغیر (موفقیت سازمانی) از

رگرسیون نمرات متغیرهای پیش بین به طرف متغیر (نفوذ

نظر آماری معنیدار است .مقدار ضریب تعیین

اجتماعی) از نظر آماری معنیدار است .مقدار ضریب تعیین

( )R2=88187نیز نشان میدهد که متغیرهای پیش بین به

( )R2=88131نیز نشان میدهد که متغیرهای پیش بین به

طور ترکیبی قادرند  18درصد تغییرات مربوط به موفقیت

طور ترکیبی قادرند  13درصد تغییرات مربوط به نفوذ

سازمانی را پیشبینی کنند .سبک شهودی و موفقیت

اجتماعی را پیشبینی کنند.

جدول  -5ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی مولفههای مذاکرهای با نفوذ اجتماعی
متغیر پیشبینی کننده

( Bبتا) ضریب تاثیر مستقل

B

T

میزان معنیداری

1708700

08031

888.8

سبک شهودی

88100

88917

18901

881.8

سبک هنجاری

88937

88070

18190

88881

سبک تحلیلی

88830

88877

98130

88880

سبک واقعگرایی

88361

88777

88919

88888

ثابت

مولفههای مذاکره با نفوذ اجتماعی به ترتیب با ضرایب

واقعگرایی  36درصد در این رابطه تاثیر داشته و بنابراین

بتای  88361 – 88830- 88937 - 88100رابطۀ معناداری با

براساس تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش مدل

همراستایی نفوذ اجتماعی دارند؛ بنابراین فرضیه دوازدهم نیز

مفهومی پژوهش تایید میشود.

مورد تایید قرار میگیرد .متغیر سبک شهودی  10درصد –
سبک هنجاری  93درصد – سبک تحلیلی  3درصد و سبک

فرضیه دهم :مؤلفههای نفوذ اجتماعی قدرت پیشبینی
موفقیت سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور را دارند.

جدول  - 6تحلیل رگرسیونی برای پیشبینی موفقیت سازمانی از طریق متغیرهای هم پیش بین
مدل

مجموع مربعات

میانگین مربعات

فیشر()F

R

( R2ضریب تعیین)

معناداری

رگرسیون

18970

1897

7803

88870

88979

88810

باقیمانده

17879

88917

-

-

-

-

مجموع

16810

-
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رگرسیون نمرات متغیرهای پیش بین به طرف متغیر
(موفقیت سازمانی) از نظر آماری معنیدار است .مقدار

متغیرهای پیش بین به طور ترکیبی قادرند  97درصد
تغییرات مربوط به موفقیت سازمانی را پیشبینی کنند.

ضریب تعیین ( )R2=88979نیز نشان میدهدکه
جدول  -7ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی نفوذ اجتماعی با موفقیت سازمانی
متغیر پیش بینی کننده

( Bبتا) ضریب تاثیر مستقل

ثابت

موفقیت سازمانی

979.

نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی با ضریب بتای
 88979رابطۀ معناداری با همراستایی موفقیت سازمانی

B

T

میزان معنیداری

8/119

.610

886.

/087

1/770

/111

براساس تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش مدل مفهومی
پژوهش تایید میشود.

دارند؛ بنابراین فرضیه سیزدهم نیز مورد تایید قرار

فرضیه اصلی :بین مهارتهای مذاکره با نفوذ

میگیرد .متغیر نفوذ اجتماعی به میزان  97درصد و

اجتماعی و موفقیت سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور

موفقیت سازمانی  97در این رابطه تاثیر داشته و بنابراین

شهر بجنورد رابطه وجود دارد.

جدول  -8ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای پیشبینی نقش همراستایی نفوذ اجتماعی با موفقیت سازمانی
متغیر سوم

متغیر دوم

موفقیت سازمانی

نفوذ اجتماعی

متغییر اول

R

R2

میزان تاثیر

سبک شهودی

88100

88891

 9درصد

سبک هنجاری

88937

88876

 7درصد

سبک تحلیلی

88830

88881

صفر درصد

سبک واقع گرایی

88361

88136

 13درصد

با توجه به جدول بیشترین تاثیر توسط سبک واقعگرایی
بر روی نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی میباشد.

.
نمودار  -1شكل لیزرل تاثیر مهارتهای مذاکره و نفوذ اجتماعی بر موفقیت سازمانی

با توجه به لیزرل انجام گرفته که تاثیر مهارتهای

آن سبک شهودی – سبک هنجاری – سبک تحلیلی –

مذاکره و نفوذ اجتماعی بر روی موفقیت سازمانی دارد

سبک واقعگرایی و بر روی نفوذ اجتماعی و موفقیت

محاسبه شده است .بر روی مهارتهای مذاکره مولفههای

سازمانی تاثیرگذار است .چون مقدار  RMSEAکمتر از
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رابطه بین مهارتهای مذاکره با نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی کارکنان دانشگاه

 8887و مقدار  P-Valueبیشتر از 8/87است میتوان نتیجه

آنان از مهارتهای مذاکره باالیی برخوردارند به همان

گرفت که مدل تحلیل آماری مناسبی انجام پذیرفته است.

نسبت در جذب مشتری موفقی میباشند .رضوی و

بحث و نتیجهگیری

همکاران ( )1319به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مهارتهای مذاکره

و معناداری بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمندسازی

و مولفههای آن شامل سبک شهودی ،سبک هنجاری ،سبک

شغلی کارکنان وجود دارد .ونمن ،واسگانز ()9887نشان

تحلیل  ،سبک واقعگرایی بر نفوذ اجتماعی و موفقیت

دادند آموزش مهارتهای فراشناختی و کنترل استرس بر

سازمانی تاثیرگذار است .منصوری و همکاران ()1319

موفقیت سازمانی تاثیر دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج

نشان دادند که افراد با سبک واقعگرا دارای خصوصیاتی

پژوهش ملک و همکاران ( ،)9811ماستوشیم (،)9880

هستند که آنها را در مذاکرات موفقتر میکند .رحیمی و
همکاران ( )1311نشان دادند بیشترین کاربست سبکهای
مذاکره توسط مدیران مربوط به سبک واقعگرایی و کمترین
مربوط به سبک مذاکره تحلیلی و بیشترین استفاده از
استراتژیهای مدیریت تعارض مربوط به استراتژی
راهحلگرایی و کمترین مربوط به استراتژی کنترل بوده
است .تجاری و هریس ( )9818نشان دادند که رابطه
معناداری بین سبکهای مذاکره مربیان با توجه به نوع رشته
ورزشی و جنسیت وجود دارد .در سطوح باالی سازمانی
اداره استفاده از فنون و مهارتهای مذاکره از نظر اهمیت برابر
یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامهریزی ،سازماندهی،
ارتباطات ،انگیزش و تصمیمگیری است .همچنین در
سازمان امروزی ،مدیران غیر از متخصص بودن در
رشتههای فنی و تخصصی خود باید با رموز تاثیرگذای بر
دیگران نیز آشنا باشند .در این سازمان مدیران با تحت تاثیر
قراردادن نگرشها و عقاید کارکنان ،بسیار جدیتر و
سریعتر میتوانند به هدفهای خود دست یابند .از این
روش به عنوان نفوذ اجتماعی یاد شده است .افراد در
سازمانها هر چقدر تجربه بیشتری در زمینه مهارتهای
مذاکره داشته باشند فراگرد مذاکره را بهتر میشناسند و
بنابراین از سبکهای مناسبتری برای موقعیت مورد نظر
بهره میبرند .همچنین نتایج نشان داد که مؤلفههای مهارتی
مذاکره و نفوذ اجتماعی قدرت پیشبینی موفقیت سازمانی
را دارا هستند .عبدالهی و کاظمی ( )1313انصاری و
همکاران ( )1313نشان دادند که شرکتهایی که مدیران

هارلی98

( ،)9887راشت ( ،)9886بارکت ( )9889ایلن و

همکارانش)9880( 91

همسو میباشد.

نوع فرهنگ سازمانی در به کارگیری و اجرای اقدامات
سازمانی در دانشگاهها اثرگذار است ،در دانشگاهها باید
فرهنگ سازمانی آن بررسی گردد و در صورت لزوم به
تغییر ساختار فرهنگی آن مبادرت شود (قالوندی و
همکاران .)1317 ،همچنین مدیران سازمانهای فرهنگی
باید با تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان خود به
تقویت اثربخشی و تعهد سازمانی بپردازند تا سازمان از
مزیتهای تقویت این متغیرها بهرهمند شود (نوری و
همکاران.)1310 ،
با توجه به نقش مهم کارکنان و مدیران ،پیشنهاد میشود
به مدیران و کارکنان آموزشهای الزم در زمینه کسب
مهارت در زمینه سبک شهودی داده شود .برگزاری
دورههای آموزشی جهت توانمند ساختن کارکنان در زمینه
مذاکرات سازمانی ،گسترش رویکرد علمی به مدیریت
مذاکرات ،استفاده از نظرات افراد صاحب نظر و مسلط به
اصول و فنون مذاکرات در داخل کشور و استفاده از
تحقیقات و تجربیات کشورهای موفق در زمینه مدیریت
مذاکرات سازمانی میباشد .تربیت و توانمندسازی کارکنان
در جهت استفاده از قدرت نفوذ اجتماعی ،همچنین جهت
ایجاد فرصت برای کارکنان سازمانهای آموزشی ،فضایی
برای آشنایی بیشتر با روشهای تاثیرگذاری و نفوذ بر
اعضای هیات علمی و کارمندان و مدیران برای تحقق
اهداف سازمان فراهم گردد و همچنین زمینهسازی و
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فرهنگسازی المز در این راستا فراهم گردد.
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