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چکیده
کیفیــت خدمــات از مباحــث پــر اهمیــت مدیریــت بــوده کــه محققــان سالهاســت دربــارۀ آن بــه
ن رو ،در ایــن پژوهــش ،ارتبــاط بیــن
تحقیقــات و روشهــای جدیــد در ارائــه خدمــات میپردازنــد .از ای ـ 
هــوش اجتماعــی کارکنــان بــا ســطح کیفیــت خدمــات بــا توجــه بــه نقــش تعدیلگــری رضایــت شــغلی
ی شــده اســت .پژوهــش از حیــث هــدف کاربــردی و روش پژوهــش
در حــرم مطهــر امــام رضــا gبررس ـ 
نیــز توصیفــی پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه کارکنــان شــاغل در حــوزۀ اماکــن
متبرکــه در ســهمــاه دوم ســال  1397تشــکیل دادهانــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 317نفــر ب ـه
صــورت تصادفــی طبقهبنــدی و بــهعنــوان نمونــۀ آمــاری بــرای پاســخگویی بــه پرســشنامه پژوهــش
انتخابشــدهاند .ابــزار جم ـعآوری دادههــا ،پرس ـشنامۀ اســتاندارد هــوش اجتماعــی ترومســو اســت و
بــرای کیفیــت خدمــات ،از پرس ـشنامه اســتاندارد ســروکوال ،همچنیــن در تجزیــهو تحلیــل دادههــا از
نرمافــزار  SPSS21و  LISRELاســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن هــوش اجتماعــی،
پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،آگاهــی اجتماعــی و مهــارت اجتماعــی بــا ســطح کیفیــت خدمــات رابطــۀ
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نقــش تعدیلگــری مثبــت رضایــت شــغلی در رابطــۀ بیــن هوش
اجتماعــی کارکنــان و ســطح کیفیــت خدمــات تاییــد شــد.
کلیدواژههــا :هــوش اجتماعــی ،کیفیــت خدمــات ،پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،آگاهــی و مهارتهای
اجتماعی ،رضایت شــغلی.
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عجب شیرh.gharehbiglo@yahoo.com :
 .2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -مالی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عجب شیر (نویسنده مسئول) :

b_abchar@yahoo.com

 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور واحد ایلخچیr_feizy89@yahoo.com :
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مقدمه
امــروزه افــراد در محیطــی زندگــی میكننــد كــه بــ ه ســوی مدیریــت مبتنــی بــر خدمــات
پیــش میرود(غیــور باغبانــی و همــکاران .)2:1397 ،بخــش خدمــات ،نقــش مهمــی را در
تعریــف راهبردهــای رقابتــی و شناســایی نظامهــا ،بــهمنظــور انجــام مدیریــت خدمــات ایفــا
میکند(ســلطانی و شــریف .)16 :1394 ،یكــی از راههــای ارائــه خدمــات باكیفیــت ،تمركــز بــر
افــراد و مهارتهــای میــان فــردی آ نهاســت(کارونا .)819 :2002،یکــی از مشــکالت اصلــی در
مطالعــۀ هــوش اجتماعــی ایــن واقعیــت اســت کــه پژوهشــگران ایــن ســازه را در طــول ســالها بــه
شــیوههای متفاوتــی تعریــف کردهانــد( بارنــز 1و اســترنبرگ۱۹۸۹،2؛ فــورد )۱۹۸۳،3برخــی از ایــن
تعاریــف بــر مؤلفههــای شــناختی یــا بــهعبــارتدیگــر بــر توانایــی درک و فهــم افــراد دیگــر تأکیــد
میکننــد( بارنــز و اســترنبرگ )۱۹۸۹،پژوهشــگرانی هــم بــر مؤلفههــای رفتــاری نظیــر توانایــی
تعامــل موفــق بــا افــراد دیگــر اشــاره دارنــد( فــورد و تیســاک .)۱۹۸۳،برخــی نیــز بــر بنیادهــای
روانســنجی تأکیــد میکننــد و هــوش اجتماعــی را در راســتای توانایــی عمــل کــردن خــوب در
آزمونهایــی کــه مهارتهــای اجتماعــی را اندازهگیــری میکنــد قــرار میدهنــد .دومیــن
مشــکل بــه جنبههــای مختلــف هــوش اجتماعــی مربــوط میشــود(گلمن .)۲۰۰۶،بهرغــم
ایــن واقعیــت کــه در تحقیقــات اولیــه ،هــوش اجتماعــی بــر مبنــای دو جنبــۀ شــناختی و رفتــاری
تحلیــل شــده بــود ،در تحقیقــات بعــدی بــر ایــن واقعیــت پــای میفشــارند کــه هــوش اجتماعــی
ســاختار چنــد بعــدی دارد .بــا اینحــال ،دربــارۀ جنبههــای مختلــف آن پیشــنهادهای متفاوتــی
ح شــده اســت .بــرای مثــال ،مارلــو )1986( 4در مــدل هــوش اجتماعــی خــود ســاختار
مطــر 
چهــار بعــدی را مطــرح میکنــد :الــف .عالقــه اجتماعــی ،ب .خودبســندگی اجتماعــی ،ج.
مهارتهــای همدلــی (توانایــی درک دیگــران بــهصــورت شــناختی و هیجانــی) ،د .مهارتهــای
عملکــرد اجتماعــی (رفتارهــای اجتماعــی قابــلمشــاهده) .کوزمیتزکــی و جــان )1993( 5بیــان
کردهانــد کــه هــوش اجتماعــی از هفــت مؤلفــه تشکیلشــده اســت :الــف .دیــدگاه خلــقو خــو
1. Barnes
2. Sternberg
3. Ford
4. Marlow
5. Kosmitzki & john
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و حالتهــای درونــی افــراد دیگــر ،ب .توانایــی کلــی بــرای کنــار آمــدن بــا افــراد دیگــر ،ج .دانــش
دربــارۀ قوانیــن اجتماعــی و زندگــی اجتماعــی ،د .بینش و حساســیت در موقعیتهــای اجتماعی
پیچیــده ،ر .اســتفاده از تکنیکهــای اجتماعــی بــرای نفــوذ در دیگــران ،ز .دیــدگاه گیــری ،س.
ســازگاری اجتماعــی .بوجورکویســت ،اســترمن و کاوکیانــن )2000(1نیــز بــر ایــن باورنــد کــه
هــوش اجتماعــی ســه مؤلفــه دارد :ادراکــی ،شــناختی تحلیلــی و رفتــاری .ســیلبرمن ()2000
هــوش اجتماعــی و صفــات فــردی کــه هــوش اجتماعــی را میســازند بــر مبنــای هشــت جنبــه
بررســی کــرده اســت :الــف .درک و فهــم دیگــران ،ب .بیــان احساســات و ایدههــای شــخصی ،ج.
بیــان نیازهــای خــود شــخص ،د .ارائــه و دریافــت بازخــورد بــه /از شــخص مــورد تمــاس ،ر .تحــت
تأثیــر قــرار دادن ،برانگیختــن و ترغیــب دیگــران ،ز .ارائــۀ راهحلهــای نوآورانــه بــه موقعیتهــای
پیچیــده ،س .کار کــردن بهصــورت مشــارکتی بهجــای انفــرادی کار کــردن ،عضــو خــوب تیــم
بــودن ،ش .اتخــاذ نگــرش مناســب در رویدادهایــی کــه بــه بنبســت میرســند(رضایی:1389،
 .)72توســعۀ مبانــی نظــری دربــارۀ شـ ّ
ـمولیت کارکنانــی کــه بهطــور مســتقیم در حــرم مطهــر امــام
رضــا gپذیــرای خیــل عظیــم زائــران داخلــی و خارجــی هســتند ،تبییــن رابطۀ هــوش اجتماعی
آنــان طــی ســنوات خدمتــی بــا ســطح کیفیــت خدمات بــه زائــران و بــروز رضایــت شــغلی در تعامل
بــا آنــان و همچنیــن در روابــط بیــن فــردی کارکنــان ،میتوانــد در ارتقــای ســطح کیفیــت خدمــات
ارائـ ه شــده بــه نحــو چشــمگیری اثرگــذار باشــد .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر در پــی پاســخگویی بــه
ایــن پرســش هاســت :آیــا میتــوان هــوش اجتماعــی را بــه عناویــن عاملــی مهــم و تأثیرگــذار در
زمین ـ ۀ رفتــار و فعالیتهــای ارزشهــای کارکنــان در نظــر گرفــت؟ بیــن ابعــاد هــوش اجتماعــی
و کیفیــت خدمــات کارکنــان چــه رابط ـهای برقــرار اســت؟ آیــا بیــن هــوش اجتماعــی و کیفیــت
خدمــات بــا نقــش تعدیلگــری رضایــت شــغلی در حــرم مطهــر امــام رضــا( ع) رابطــه وجــود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
هــوش اجتماعــی 2بــهگونـهای گســترده در تمامی عرصههــای اجتماعی خــود را نشــان میدهد
1. Bjorkqvisr & Oysterman & Kaukiainen
2. Social intelligence
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ولــی شــرایط ظاهــری اســتاندارد تسـتهای آزمایشــگاهی را جــواب نمیدهــد .ادوارد ثورندایــک

1

اســتاد روانشناســی دانشــگاه کلمبیــا در  1920طــی مقالـهای در مجلــه ماهانه هارپر نوشــت که:
کارایــی فــردی بــهانــدازه بــاور نکردنــی در موفقیــت شــخص در تمامــی زمینههــا بــهویــژه رهبــری
و مدیریــت مؤثــر اســت .در ســال  1950دیویــد کســلر روانشــناس نامــدار ابداعکننــده ضریــب
هوشــی هنــوز هــوش اجتماعــی را بـ ه عنوان هــوش عمومی بــا کاربــرد در موقعیتهــای اجتماعی
میشناســد .بــا گذشــت بیــش از  50ســال تحقیــق دربــارۀ هــوش اجتماعــی میتــوان گفــت کــه
ایــن موضــوع در کانــون توجــه روانشناســان و دیگــر محققــان این زمینه قــرار گرفته اســت(گلمن،
 .)126 :1389در مطالعــات آغازیــن مربــوط بــه هــوش و ابــداع و توســع ه آزمونهــای هوشبهــر،
روانشناســان بــر مهارتهــای شــناختی نظیــر حــل مســئله ،الگــوی شــناختی و حافظــه متمرکــز
نبودنــد .همچنانکــه ابزارهــای ســنجش هــوش پیشــرفت میکــرد ایــن موضــوع مشــخص شــد
کــه آزمونهــای هوشبهــر فقــط زیرمجموعــۀ محــدودی از تواناییهــای الزم بــرای ایجــاد یــک
ً
زندگــی کامــا موفــق را میســنجد .در ســال  1980روانشناســانی نظیــر هــاروارد گاردنــر بــهطــور
جــدی شــروع بــه نوشــتن دربــارۀ هــوش چندگانــه کردنــد .گاردنــر ادعــا کــرد بــه همــان انــدازه کــه
توانایــی شــناختی اندازهگیــری شــده در آزمونهــای اســتاندارد بهــره هوشــی در موفقیــت فراگیــر
زندگــی مهــم اســت ،هوشهــای درونفــردی (ارتباطــی) نیــز از اهمیــت برخوردارنــد(وال:1391،
 .)98شــخصیت یــك فــرد در زندگــی ،زاییــده اســتعدادهای عاطفــی نهفتــه اســت نــه ضریــب
ً
ً
هوشــی .آنچــه مســلما در مــورد رهبــران بــزرگ و موفــق ســازمانها میدانیــم ایــن اســت كــه لزومــا
آنهــا باهوشتریــن فــرد ســازمان از لحــاظ ضریــب هوشــی نیســتند ،بلكــه آنهــا شــعور عاطفــی
باالتــری نســبت بــه دیگــران دارنــد و بــه همیــن وســیله افــراد را بــه ســمتی كــه در نظــر دارنــد ســوق
میدهنــد  .بایــد گفــت رمــز نفــوذ آنهــا بــر افــراد همیــن نكتــه اســت .رهبــری و مدیریــت یــك
ســازمان بــرای انطبــاق بــا تغییــرات و ب ـ ه منظــور بقــا و رشــد در محیطهــای جدیــد ،ویژگیهــای
ً
خاصــی را میطلبــد كــه عمومــا مدیــران بــرای پاســخ بــه آنهــا بــا مشــكالت بســیاری مواجــه
میشــوند( ســیدجوادین و كیماســی .)96 :1393،یكــی از مهمتریــن خصیصههایــی كــه
میتوانــد بــه رهبــران و مدیــران در پاســخ بــه ایــن تغییــرات كمــك كنــد ،هــوش اجتماعــی اســت.
1. Thorndike
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هــوش اجتماعــی از عوامــل مؤثــر در رضایــت افــراد بــه شــمار مـیرود .قــدر مســلم ایــن اســت كــه
موفقیــت ســازمانها و مدیــران همــواره مرهــون برخــی عوامــل كلیدی اســت و شناســایی و تقویت
چنیــن عواملــی كامیابــی هــر چــه بیشــتر ســازمانها را بــه دنبــال خواهــد داشــت .مدیــران در هــر
ســازمان بـ ه منظــور هماهنگــی و افزایــش كارایی كاركنان ســازمان و دســتیابی بــه اهــداف در رأس
ســازمان قــرار دارنــد .واضــح اســت كــه چگونگــی اداره ســازمانها و عملكــرد مدیــران ،ركــود یــا
پیشــرفت اجتماعــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت(رضایی و خلیــل زاده .)72 :1388،پژوهشهــا
نشــان دادهانــد کــه مهارتهــای اجتماعــی بهتــر ،روابــط درازمــدت پایاتــر و توانایــی بیشــتری
بــرای حــل تعارضــات دارنــد .گرچــه انســانها بــه دالیــل سرشــتی و ژنتیکــی در تنظیــم و ابــراز
هیجانــات متفــاوت هســتند ،یادگیــری از طریــق آمــوزش میتوانــد موجــب افزایــش تواناییهــا
و مهــارت افــراد در هــر ســطحی کــه هســتند شود(ســلطانی فــر .)83 :1386،هــوش عاطفــی یــا
هــوش اجتماعــی واژهای اســت عمومــی كــه عملكــرد مؤثــر را تداعــی میکنــد .هــوش عاطفــی
را میتــوان توانایــی درك و مهــار هیجانــات و احساســات خــود در جهــت كمــك بــه فعالیتهــای
فكــری ،تصمیمگیــری و ارتباطــی دانســت .بــر اســاس یافتههــای گلمــن ( )1988هــوش عاطفی
مجموعـهای از مهارتهــا و اســتعدادهای فــردی اســت كــه بــه توانایــی درك و فهــم چگونگــی بــروز
یــا كنتــرل هیجانــات و احساســات داللــت دارد .فــردی كــه از هــوش هیجانی بــاال برخوردار اســت،
در زمینههــای شناســایی ،درك و كنتــرل احساســات نیــز از اســتعداد و مهــارت الزم بهرهمنــد
اســت(نورایی و ســاعی .)161 :1389،بهــرهوری و کیفیــت از قدیــم ب ـ ه عنــوان مســائلی بــرای
ً
مدیــران عملیاتــی در نظــر گرفتــه میشــود؛ بنابرایــن شــرکتها بــر اصالحاتــی کــه لزومــا مــد نظــر
مشــتریان نبــود تکیــه میکردنــد؛ ولــی ادامــه تالشهــا بــرای شــناخت بهبــود کیفیــت بــه توجــه
بــه مشــتری و شناســایی کیفیــت متعــارف مشــتری منجــر میشــود .در مقایســه بــا کار در بخــش
تولیــدی ،تحقیــق در کیفیــت خدمــات همیشــه ب ه طور قوی توســط مشــتری هدایت شــده اســت.
البتــه ایــن مطلــب تــا انــدازهای نشــان میدهــد مشــتریان در سیســتم تحویــل خدمــات مشــارکت
بیشــتری دارنــد .میــزان کیفیــت خدمــات نشــان میدهــد کــه یــک خدمــت تــا چــه حــد انتظــارات
مشــتری را بــرآورده یــا فراتــر از انتظــارات مشــتری بــوده اســت .اگــر مشــتریان ببیننــد خدمــات از
آنچــه مــد نظرشــان بــوده بهتــر اســت ،خوشــحال خواهنــد شــد و اگــر پایینتــر از انتظــارات آنهــا
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باشــد عصبانــی میشــوند .مشــتریان دربــارۀ کیفیــت بــر اســاس ســطح رضایــت خــود از خدمــات
دریافتــی قضــاوت میکننــد(الوالک و رایــت.)1396،1

انواع هوش از دیدگاه مدیریت
 .1هوش فرهنگی
هــوش فرهنگــی نوعــی بدیــع از هــوش اســت كــه ارتبــاط بســیار زیــادی بــا محیطهــای كاری
متنــوع فرهنگــی دارد .پیترســون هــوش فرهنگــی را اســتعداد بهکارگیــری مهارتهــا و تواناییهــا
در محیطهــای مختلــف تعریــف میکنــد .پروفســور ســون انــگ از جملــه صاحبنظرانــی اســت
كــه حــول متغیرهایــی چــون متغیــر شــناختی فراشــناختی ،انگیزشــی و رفتــاری در چهــار بعــد
اســتراتژی ،دانــش ،انگیــزش و رفتــار هــوش فرهنگــی را بــرای تبییــن هــوش فرهنگــی پیشــنهاد
كرد(رحیــم نیــا و همــکاران.)۶۸ :۱۳۸۸ ،
 .2هوش سازمانی
هــوش ســازمانی توجــه ســازمان را بــه ســمت موضوعــات مرتبــط بــا اثربخشــی ســوق داده
و ســازمانها را در بهکارگیــری نیروهــای بالقــوه خودیــاری میدهــد .چــوی ( )1955هــوش
ســازمانی را یــك فراینــد یادگیــری كــه شــامل توســعه رفتــار انطباقــی بــا اســتفاده از درك و حافظــه
ســازمانی اســت ،تعریــف میکنــد .آلبــرت )2003( 2هــوش ســازمانی را قابلیــت ســازمان بــرای
تحــرك بخشــیدن بــهتمامــی تواناییهــای ذهنــی خــود و متمركــز كــردن ایــن تواناییهــا در جهــت
تحقــق رســالت ســازمان بیــان میکند(طبرســی و حاتمــی.)103 :1391،

1. Lovelock & Wright
2. Albrecht
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 .3هوش معنوی
مفهــوم هــوش معنــوی در ادبیــات آكادمیــك روانشناســی بــرای اولیــن بــار در ســال 1996
توســط اســتیونز و بعــد ســال  1999توســط امونــز مطــرح شــد .از منظــر نوبــل ( )2000هــوش
معنــوی یــک اســتعداد ذاتــی بشــری اســت .وی بــا تواناییهــای اصلــی امونز بــرای هــوش معنوی
موافــق اســت و دو مؤلفــه دیگــر نیــز بــه آنهــا اضافــه میکنــد:
 .1-1-3تشــخیص آگاهانــه ایــن موضــوع كــه واقعیــت فیزیكــی درون یــك واقعیــت بزرگتــر
و چندبعــدی كــه مــا هوشــیارانه و نــا هوشــیارانه بــا آن بهطــور لحظهبهلحظــه تعامــل داریــم
صورتبنــدی میشــود.
 .2-1-3پیگیــری آگاهانــه ســامت روانشــناختی ،نهتنهــا بــرای خودمــان بلكــه همچنیــن برای
جامعــه جهانی (بهرامــی.)1387،
 .4هوش هیجانی
همــۀ مــا بــا واژۀ بهــرۀ هوشــی آشــنا هســتیم؛ امــا تعــداد معــدودی از مدیــران امــروزی درکــی از
هــوش اجتماعــی دارنــد .هــوش هیجانــی در بردارنــدۀ ادراک و بصیــرت ،شــخصیت ،درســتی و
کمــال و انگیــزه اســت و نیــز شــامل مهارتهــای خــوب ارتباطــی نیــز هســت .بــه عبارتــی هــوش
هیجانــی توانایــی اســتفاده از اطالعــات مناســب بخــش عاطفــی مغــز و ایجــاد تــوازن میــان
اطالعــات ایــن بخــش بــا بخــش منطقــی و عقالیــی مغــز است(اســترت .)109 :1396،
 .5هوش اجتماعی
در اواخــر ســال  ،1960گیــل فــورد قابلیــت هوشــی جداگانــه را برشــمرد کــه از آن میــان 30
قابلیــت مربــوط بــه هــوش اجتماعــی بــود؛ ولــی وی نتوانســت بهرغــم تــاش زیــادی کــه مبــذول
داشــت پیشبینــی معنـیداری دربــارۀ عملکــرد افــراد در دنیــای اجتماعــی ارائــه دهــد .مدلهــای
جدیدتــر هــوش اجتماعــی از جملــه هــوش کاربــردی اســترنبرگ و هــوش بیــن فــردی گاردنــر
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شــهرت بیشــتری را بــه دســت آورد .هــوش اجتماعــی را میتــوان توانایــی درك و مهــار هیجانــات
و احساســات خــود در جهــت کمــک بــه فعالیتهــای فکــری ،تصمیمگیــری و ارتباطــی دانســت.
بــر اســاس یافتههــای گلمــن افــرادی کــه از هــوش اجتماعــی بــاال برخوردارنــد میداننــد کــه
چگونــه هیجانــات و احساســات خــود و دیگــران را کنتــرل و هدایــت کننــد .هــوش اجتماعــی
مجموعــهای از مهارتهــا و اســتعدادهای فــردی اســت کــه بــه توانایــی درك و فهــم چگونگــی
بــروز یــا کنتــرل هیجانــات و احساســات داللــت دارد ،فــردی کــه هــوش اجتماعــی باالیــی دارد
در زمینههــای شناســایی ،درك و کنتــرل احساســات نیــز از اســتعداد و مهــارت الزم بهرهمنــد
اســت .نظریهپــردازان تکاملــی معتقدنــد کــه هــوش اجتماعــی در حقیقــت ،مهــارت و اســتعداد
اولیــۀ مغــز انســان اســت کــه در قشــر مغــز بازتــاب اســت( آقــا احمــدی و همــکاران .)1389،لــذا،
مدیــران بســیار باهــوش و متخصــص كــه بــه علت نداشــتن ارتبــاط مؤثــر و مفید بــا زیردستانشــان
در شــرف بركنــاری هســتند یــا هنرمندانــی كــه بــه لحــاظ نداشــتن درك شــرایط اجتماعــی
فرهنگــی و برقــرار نکــردن ارتبــاط مناســب بــا مخاطبــان خــود بــه فكــر کنارهگیــری از جامع ـه
هنــری هســتند ،جنبــهای دیگــر از هــوش اجتماعــی مهارتهــای اجتماعــی اســت(نورایی و
ســاعی .)158 :1389،مهارتهــای اجتماعــی رفتارهــای انطباقــی فراگرفتــهشــده اســت كــه
فــرد را قــادر میســازد بــا افــراد دیگــر روابــط متقابــل داشــته باشــد ،واکنشهــای مثبــت بــروز دهــد
و از رفتارهایــی كــه پیامــد منفــی دارنــد اجتنــاب ورزد .مهارتهــای اجتماعــی شــامل مهــارت در
تشــخیص خصوصیــات گــروه ،ارتباطگیــری بــا گــروه ،گــوش دادن ،همــدردی ارتبــاط غیركالمــی
در تشــخیص احساســات خویــش و مهــارت كنتــرل خویــش اســت .شــخصی كــه دارای مهــارت
اجتماعــی اســت ،میتوانــد بــه انتخــاب و ارائ ـ ه رفتــار مناســب در وضعیــت معیــن دســت بزنــد
(یــار محمدیــان و شــرفی راد .)409 :2012،بــار – آن ( )1997نظریهپــرداز دیگــری کــه هــوش
اجتماعــی را بهعنــوان مجموعــهای از ظرفیتهــا ،قابلیتهــا و مهارتهــای غیــر شــناختی
میدانــد كــه تواناییهــای فــرد را در برخــورد موفقیتآمیــز بــا مقتضیــات و فشــارهای محیطــی
افزایــش میدهنــد (بهشــتی فــر و روســایی .)202 :2012،مؤلفههــای هــوش اجتماعــی عبــارت
اســت از :پــردازش اطالعــات اجتماعــی؛ یعنــی توانایــی بــرای درك و فهــم و پیشبینــی رفتــار و
احساســات دیگــران .پــردازش اطالعــات راهــی بــرای پیونــد منفعالنه بــا ارتباط اســت .افــرادی كه
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ً
اطالعــات را صرفــا پــردازش میکننــد ،فعاالنــه در پــی آن نمیگردنــد ،امــا وقتــی بــا آن مواجــه
شــدند آن را بــه كار میگیرنــد ،حتــی اگــر ایــن مواجهــه تصادفــی باشــد .آگاهــی اجتماعــی؛ درك
مناســب از نگرانیهــا و احساســات دیگــران از اركان موفقیــت در فعالیتهــای اجتماعــی اســت.
مهارتهــای اجتماعــی؛ کارایــی مهارتهــای اجتماعــی بــه توانایــی فــرد بــرای نفــوذ بــر هیجانات
فــرد دیگــر بســتگی دارد .اگــر نتوانیــم هیجانــات ناگهانــی خــود را كنتــرل كنیــم و فاقــد همــدردی
باشــیم ،شــانس كمــی وجــود دارد كــه بتوانیــم در روابــط خــود ،كارآمــد و مفیــد عمــل نماییــم.
مهارتهــای اجتماعــی بــر مدیریــت روابــط ،نفــوذ ارتباطــات ،مدیریت تعــارض ،رهبــری ،تغییرات
مرزهــای ســاختاری ،همــكاری گروهــی و تشریکمســاعی تأثیــر بســزایی دارد(ســبحانی نــژاد و
یــوز باشــی .)66 :1387

مدلهای هوش اجتماعی
 .1مدل مارلو و پرتی
ی خــود چالشبرانگیــز اســت؛ زیــرا بــهطــور دقیــق درک رفتارهــای
بحــث و تبــادلنظــر بــهخــود 
پویــای آدمــی امکانپذیــر نیســت .متأســفانه مــدل جامعــی از ارتباطــات افــراد در دســت نیســت و
ایــن از بزرگتریــن مشــکالت ایــن حــوزه اســت .یکــی از مدلهــای هــوش اجتماعــی ارائهشــده
بــا تمرکــز بــر یادگیــری اجتماعــی متعلــق بــه مارلــو و پرتــی اســت .مکانیســم ایــن نظریــه بــر پایــه
یادگیــری از طریــق دریافــت بازخوردهــای محیطــی و الگوهاســت .فــرد رفتــار خــود را ترفیــع و بــه
دنبال ـهروی هدفــش ادامــه میدهد(مارلــو و پرتــی.)351 :2001،
 .2مدل راهحلهای واقعگرایانه
ایــن مــدل واکنشهــای مرتبــط بــا شــغل را در برابــر عکــس واکنشهــای جایگزیــن در همــان
موقعیــت مطالعــه میکنــد .بــرای هــر موقعیــت ،پاســخدهنــده بهتریــن انتخــاب یــا بدتریــن
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انتخــاب را بــهجــای مؤثرتریــن راهحــل انتخــاب میکنــد .ایــن قضــاوت واقعگرایانــه و کیفــی
اجــازه شبیهســازی مــراودات افــراد را بــه پاسـخدهنده میدهــد و درنتیجــه وی قــادر اســت بدیــل
مناســبتری را برگزینــد( لیونــز و چــان.)341 :2009،
 .3مدل رحیم
ت است از:
رحیم برای هوش اجتماعی چهار مؤلفه معرفی کرده است که عبار 
آگاهــی در موقعیــت :توانایــی ارزیابــی موقعیتهــای اجتماعــی یــا بــه عبارتــی توانایــی افـراد در
جهــت جمـعآوری اطالعــات مربــوط و نتیجهگیــری مناســب دربــارۀ موقعیــت در یــکزمــان معیــن.
پاســخگویی در موقعیــت :توانایــی مواجــه بــا موقعیــت اجتماعــی .ایــن توانایــی بـ ه طــور آشــکار
همــان تصمیمگیــری اســت .برخــی محققــان بیــن آگاهــی در موقعیــت و پاســخگویی در موقعیت
تمایــزی قائــل نمیشــوند .حــال ممکــن اســت مدیــر یــا رهبــری بتوانــد مشــکل را بــهخوبــی
شناســایی امــا نتوانــد راهحــل مناســبی را بــرای پاســخ بــه آن موقعیــت شناســایی کنــد.
احســاس همــدردی :توانایــی درک کــردن و دانســتن احساســات دیگــران .بــهطــور جامــع
احســاس همــدردی توانایــی تشــخیص شــیوۀ فکــری ،احساســات و حــاالت افــراد داخــل و خــارج
ســازمان اســت.
مهارتهــای اجتماعــی :توانایــی برقــراری ارتباطــات شــفاف بــ ه گونــهای کــه بدانیــم کــی
بگوییــم و چــه بگوییــم کــه در جهــت ســاخت و حفــظ رابطــه مثبــت بــه افــراد کمــک میکنــد.
ایــن توانایــی بیانگــر درگیــر شــدن بــا مشــکالت بــدون ایجــاد تنــش و تضادهــای کاری در محیــط
اســت(رحیم.)41 :2012،1
 .4مدل راهحلهای واقعگرایانه
ایــن مــدل واکنشهــای مرتبــط بــا شــغل را در برابــر عکــس واکنشهــای جایگزیــن در همــان
1. Rahim
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موقعیــت مطالعــه میکنــد .بــرای هــر موقعیــت ،پاســخدهنده بهتریــن انتخــاب یــا بدتریــن
انتخــاب را بــ ه جــای مؤثرتریــن راهحــل انتخــاب میکنــد .ایــن قضــاوت واقعگرایانــه و کیفــی
اجــازه شبیهســازی مــراودات افــراد را بــه پاسـخدهنده میدهــد و درنتیجــه وی قــادر اســت بدیــل
مناســبتری را برگزینــد( لیونــز و چــان.)12009،
مــدل هــوش اجتماعــی تحقیــق حاضــر ،مقیــاس هــوش اجتماعــی ترومســو اســت کــه توســط
رضایــی ( )1389بــه کار گرفتــهشــده ،انتخــابشــده اســت کــه شــامل ســه متغیــر پــردازش
اطالعــات اجتماعــی ،مهارتهــای اجتماعــی و آگاهــی اجتماعــی اســت.

کیفیت و خدمات
مفهومکیفیت
ً
معمــوال کیفیــت را بــر اســاس تطابقپذیــری محصــول بــا ویژگیهــای مدنظــر مشــتری یــا میزانی
کــه محصــول میتوانــد انتظــارات قبلــی مشــتری را بــرآورده ســازد ،تعریــف میکنند(حســینی
و همــکاران .)91 :1389،کــراز بیکیفیــت را مطابقــت یــک محصــول بــا الزامــات و انتظــارات
مشــتریان تعریــف مینمایــد یــا جــوران کیفیــت را مناســب بودن محصــول بــرای هدف یا اســتفاده
خــاص تعریــف میکنــد (مایــو.)2003،2
مفهومخدمات
بــه دلیــل تنــوع خدمــات ،تعریــف آنهــا همــواره کاری دشــوار بــوده اســت .آنچــه ایــن امــر را
پیچیدهتــر میکنــد ایــن واقعیــت اســت کــه بــه دلیل نامحســوس بــودن اکثــر دادههــا و ســتادهها،
ً
غالبــا درك و تشــخیص راههــای انجــام و عرضــه خدمــات آســان نیســت .کلمــه خدمــت وســعت و
1. Lievens and Chan
2. Maive

سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

132
تنــوع معانــی وســیعی دارد و ایــن ویژگــی بــه ابهــام زیــادی در مفهــوم آن در متــون مدیریتی منتهی
شــده اســت .گرونــروس خدمــت را چنیــن تعریــف میکنــد :یــک خدمــت ،فعالیــت یــا مجموعهای
ً
ً
از فعالیتهــای کموبیــش ناملمــوس اســت کــه معمــوال و نــه لزومــا در تعامــات بیــن مشــتری و
کارکنــان خدمــات یــا منابــع فیزیکــی یــا کاالهــا یــا سیســتمهای عرضهکننــده خدمــات صــورت
میگیــرد بلکــه بهعنــوان راهحلهایــی بــرای مشــکالت مشــتری ارائــه میشــود.

مفهوم کیفیت خدمات
در بخــش خدمــات ،ارزیابــی کیفیــت آن حیــن فراینــد ارائــه خدمــات انجــام میگیــرد .هــر تماس
مشــتری بهعنــوان لحظ ـهای بــرای ایجــاد اعتمــاد و فرصتــی بــرای راضــی یــا ناراضــی کــردن بــه
شــمار مـیرود .از زمانــی کــه نقش خدمــات در زندگی روزمره آشــکار شــد ،مقول ه کیفیــت خدمات،
نیــز بهعنــوان مشــخصۀ اصلــی رقابــت بیــن ســازمانها مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ بهطوریکــه
توجــه بــه کیفیــت خدمــات ،ســازمان را از رقبایــش متمایــز ســاخته و ســبب کســب مزیــت رقابتــی
میشود(حســینی و همــکاران .)92: 1389،بعضــی از پژوهشــگران كیفیــت خدمــات را بــر پایــه
فرضیــات تئوریــك متفاوتــی تعریــف کردهانــد .بــرای مثــال بیتــز و هابــرت كیفیــت خدمــات را بــه
عنــوان برداشــت كلــی مشــتری از پســتی یــا برتــری نســبی ســازمان و خدماتــش تعریــف کردهاند.
پاراســورمان ،زیتهامــل و بــری كیفیــت خدمــات دریافتــی را بهعنــوان یــك قضــاوت جهانــی یــا
نگــرش وابســته بــه برتــری یــك خدمــت ارائهشــده تعریــف کردهانــد و متذكــر شــدهاند كــه
قضــاوت بــر کیفیــت خدمــات انعــكاس رتبه و مســیر تفــاوت میــان مشــاهدات و انتظارات مشــتری
میباشــد (گرجــی و همــکاران.)3 :1386،

ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات
در یــک دســتهبندی معتبــر خواســتههای مشــتری در قالــب کیفیــت مــورد انتظــار از ســهطبقــه
یــا الیــه تشکیلشــده و تحقــق هــر یــک از ایــن الیههــای کیفــی ب ـ ه شــرط تحقــق الیــۀ کیفــی
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ت اســت از.1 :
پیشــین در افزایــش رضایــت مســتمر مشــتری مؤثــر اســت .ایــن الیههــا عبــار 
کیفیــت پایــه .2 ،کیفیــت کار آیــی .3 ،کیفیــت انگیزشــی
ســیر تحــوالت خواســتههای مشــتریان بهگونـهای اســت کــه ارائــه ویژگیهــای کیفــی انگیزشــی
بعــد از مدتــی آنهــا را بــه ویژگیهــای عملکــردی و حتــی اساســی تبدیــل میکنــد .بنابرایــن،
ســازمان بایــد در چرخــۀ رضایــت مشــتری همــواره پویایــی داشــته باشــد و همــگام بــا نوآوریهــا،
در بــرآورده ســاختن نیازهــای انگیزشــی و همچنیــن تکویــن خواســتههای انگیزشــی جدیــد
بکوشــد(چاکرابارتی و دیگــران.)2008 ،1

الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات
تعبیــری عملگرایانــه از کیفیــت ،میــزان رضایــت مشــتری را بهعنــوان عامــل مهــم تأییدکننــده
ســطح کیفــی خدمــات ،توصیــه میکنــد .امــا در تعبیــری اصالحگرایانــه از مدیریــت کیفیــت ،دو
عامــل کیفیــت اعالنــی خدمــات از ســوی برپاکننــدگان آنهــا و میــزان رضایــت اظهاری مشــتریان
اســتفادهکننده از خدمــات دو شــاخص کلیــدی بــرای ســنجش میــزان ثمربخشــی کیفیــت
خدمــات اســت؛ بنابرایــن بــا اجــرای مســتمر طرحهــای نظرســنجی اظهــاری از مشــتریان و اخــذ
وضعیــت نهایــی اعالنــی ارائــه خدمــات و ثبــت رخدادهــای پایــش پذیــر ،میتــوان چارچوبــی
گزینهســاز بــرای بهبــود کیفیــت خدمــات و محصــوالت و افزایــش رضایــت مشــتریان فراهــم
کرد(ابطحــی.)۱۰۳ :۱۳۸۹،

رضایت شغلی
رضایــت شــغلی موضــوع مهمــی در مبحــث حفــظ و نگهــداری منابــع انســانی یــک ســازمان بــه
شــمار مـیرود و بیتوجهــی بــه آن در بلنــد مــدت ،سیســتم اجتماعی ســازمان را مختــل میکند و
1. Chakrabarty and Others

سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

134
موجــب بــروز عصیــان ،کاهــش حــس مســئولیتپذیری و درنهایــت تــرك خدمت میشود(محســن
پــور و همــکاران .)۶۹۰ :۱۳۸۴ ،رضایــت شــغلی عامــل مهمــی در جهــت افزایــش کارایــی و نیــز
رضایــت فــردی در ســازمان محســوب میگــردد .فــرد بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه عوامــل مختلــف
ماننــد درآمــد ،جایــگاه اجتماعــی و شــرایط محیــط کار بــرای او دارنــد میــزان معینــی از رضایــت
شــغلی را دارا خواهــد بود(محمــدی و دیگــران.)108 :1395،

پیشینۀ پژوهش
معیــن فــرد و همــکاران( ،)1396در مقالـهای بــا عنــوان ارتبــاط بیــن ابعــاد کیفیــت خدمــات
بــا رضایتمنــدی گردشــگران ورزشــی پارکهــای آبــی مشــهد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
تفــاوت معن ـیداری بیــن ابعــاد کیفیــت خدمات(ملموســات ،قابلیــت اعتبــار ،پاســخگویی،
اطمینــان و همدلــی ) بــه دســت آمــد .همچنیــن بــهاســتثنای بعــد ملموســات ،بیــن تمــام
متغیرهــای ابعــاد کیفیــت خدمــات بــا رضایــت منــدی ارتبــاط معنــیداری یافــت شــد.
ســلطانی و شــریف ( ،)1394در مقالــهای بــا عنــوان رضایــت ســنجی خدمــات گردشــگری
مذهبــی بــا تأکیــد بــر نقــش عوامــل محیطــی ،مطالعــۀ مــوردی حــرم شــاهچراغ شــیراز،
بــه بررســی روابــط میــان رضایتســنجی و نقــش عوامــل محیطــی پرداختــه اســت .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد در شــرایط كنونــی میــزان رضایتمنــدی هــم بــرای زائــران بومــی و
ش شــده اســت .همچنیــن رضایتمنــدی تابعــی
هــم غیربومــی باالتــر از حــد متوســط گــزار 
از شــرایط اجتماعــی اقتصــادی گردشــگران بــوده اســت .رضایــی و خلیــل زاده (،)1388
بــه بررســی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی مدیــران بــا رضایــت شــغلی معلمــان مــدارس
پرداختهانــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد هرچــه میــزان هــوش اجتماعــی مدیــران بیشــتر
باشــد ،رضایــت شــغلی معلمــان مــدارس بیشــتر اســت .بــهطورکلــی از ایــن پژوهــش بیــان
میکنــد :مؤلفههــای مهارتهــای اجتماعــی پیشبینــی كننــده مناســب رضایــت شــغلی
اســت .بیــن هــوش اجتماعــی مدیــران و رضایــت شــغلی معلمــان رابطــه مســتقیم و معنــادار
وجــود دارد .بیــن مؤلفههــای هــوش اجتماعــی در مدیــران و رضایــت شــغلی معلمــان رابطــه
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معنــادار و مســتقیم وجــود دارد .نورایــی و ســاعی ( )1389در پژوهشــی بــه بررســی اثــر هــوش
اجتماعــی بــر عملکــرد آموزشــی اعضــای هیئــتعلمــی دانشــگاه پرداختهانــد .در ایــن
پژوهــش میــان متغیرهــای مــورد بررســی رابطــه معنــاداری وجــود دارد .باکتیــک ،)2016( 1در
تحقیقــی بــه بررســی رابطــۀ بیــن هــوش اجتماعــی و رفتــار ناخوشــایند در صنعــت گردشــگری
پرداختهانــد .نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر ایــن موضــوع کــه هــوش اجتماعــی افــراد و میــزان
مقــدرت تطابــق آنهــا بــا محیــط پیرامــون ،نقــش قابلتوجهــی در شــکلگیری رفتــار دارد.
باربــارا و کارنکــوت )2003( 2طــی تحقیقــی بــا موضــوع «رابطــه هــوش اجتماعــی بــا جنســیت
و ســن» بــه بررســی متغیرهــای هــوش اجتماعــی و رابطــۀ آن بــا جنســیت و ســن پرداختــه
و بــه ایــن نتایــج دســت یافتهانــد کــه آزمــون شــور و هیجــان گویــای رابطــه مثبــت باســن
افــراد دارد .آزمــون تحلیــل شــنیدهها بــرای هــر دو گــروه زنــان و مــردان نتایــج یکســانی را
نشــان میدهــد .آزمــون تحلیــل تصاویــر نیــز نتایــج یکســانی را بــرای زنــان و مــردان نشــان
داده اســت .در تحقیقــی بــا عنــوان «مــدل تلفیقــی بــرای ارتقــای کیفیــت خدمــات بانکــداری
الکترونیکــی از طریــق رضایتســنجی ادواری مشــتریان» کــه توســط اگراجنســک

3

( )2000صــورت گرفتــه ،نتایــج کاربــردی تحقیــق حاکــی از آن اســت در جهــت ارتقــای
ســطح رضایــت ،اســتفاده از نظرســنجی الکترونیکــی مســتمر از ذینفعــان ،خودکارســازی
روالهــای ارائــه خدمــات ،ردیابــی خدمــات الکترونیــک ارائهشــده بــه مشــتریان در جهــت
صحــت خدمــات الزم اســت .در تحقیقــی دیگــر کــه توســط فدالحــا ،)2015( 4بــا موضــوع
بررســی رابطــۀ کیفیــت خدمــات حملونقــل عمومــی و رضایتمنــدی مشــتریان ،بــه بررســی
میــزان کیفیــت خدمــات ارائهشــده از ســوی تأمینکننــدگان وســایل حملونقــل عمومــی و
رضایــت مشــتریان پرداختهشــده اســت .ایــن تحقیــق مــوردی بــر اســاس یــک مــدل کاربــردی
ســه متغیــر ســهولت و راحتــی ،توســعۀ شــبکههای زیرســاخت و برنامهریــزی ارائــه خدمــات
مــورد آزمــون قرارگرفتــه اســت کــه پــس از مطالعــۀ مؤلفههــای ایــن تحقیــق میــزان رضایــت
مشــتریان ســنجیده شــده اســت.
1. Bacotic
2. Barbara and Charoenchote
3. Ograjensek
4. Fadlallh

سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

136
فرضیههای پژوهش
به پشتوانۀ مبانی نظری و تجربی پژوهش فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیــه اول :بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونت اماکــن متبرکه و
امــور زائریــن حــرم مطهــر امام رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه دوم :بیــن پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه ســوم :بیــن آگاهــی اجتماعی و ســطح کیفیت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکن متبرکه
و امــور زائریــن حــرم مطهر امــا م رضــا gرابطه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه چهــارم :بیــن مهــارت اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکــن
متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه پنجــم :رضایــت شــغلی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات را در
حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه تعدیــل میکنــد.
در ایــن پژوهــش هــوش اجتماعــی بهعنــوان متغیــر مســتقل ،ســطح کیفیــت خدمــات بهعنــوان
متغیــر وابســته و رضایــت شــغلی بهعنــوان متغیــر تعدیــل گــر در نظــر گرفتهشــده اســت.
مدل مفهومی

شکل(  )1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از حیــث هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیــت پژوهــش جــزو پژوهشهــای توصیفــی
پیمایشــی اســت کــه ب ـ ه صــورت تصادفــی در دســترس بــا اســتفاده از ابــزار پرس ـشنامه از بیــن
کارکنــان حــوزه معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن آســتان قــدس رضــوی گــردآوریشــده
اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه کارکنــان شــاغل در حــوزه اماکــن متبرکــه در ســهمــاه
دوم ســال تیرمــاه  1397تشــکیل دادهانــد .انتخــاب نمونــه بــا روش تصادفــی طبق ـهای و حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 317نفــر تعییــن گردیــد .در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه
تعــداد نیروهــای هــر مجموعــه حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن ،شــامل .1مدیریــت
امــور انتظامــات و تشــریفات .2مدیریــت امــور رفــاه زائریــن .3مدیریــت امــور روشــنایی .4مدیریــت
امــور خدمــه  .5اداره امــور مهمانســرا و  .6حــوزه ســتادی دفتــر معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور
زائریــن ،پرس ـشنامهها بهتناســب تعــداد نیــروی هــر مجموعــه توزیعشــده اســت .همچنیــن در
هــر مجموعــه بــا توجــه بــه تعــداد کارمنــد ،کارشــناس ،کارشــناس مســئول ،مســئول اداره و مدیــر
پرســشنامهها در هــر گــروه طبقهبنــدی و بهصــورت تصادفــی توزیــعشــده اســت .بــا توجــه
بــه تنــوع ســاعات خدمتــی در بیــن کارکنــان حــوزه اماکــن متبرکــه ،ســعی شــد بــهتناســب ،در
هــر شــیفت و گــروه خدمتــی دعوتنامــه توزیــع و تکمیــل شــود .ابــزار جمــعآوری دادههــا،
پرس ـشنامههای اســتاندارد هــوش اجتماعــی ترومســو و بــرای کیفیــت خدمــات ،از پرس ـشنامه
اســتاندارد ســروکوال اســتفاده شــد .روایــی پرسـشنامهها از روش اعتبــار محتوایــی اســت ،بــرای
تعییــن پایایــی ،پرسـشنامهها از روش بازیابــی مجــدد اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب که ابتــدا 10
پرسـشنامه بیــن  10نفــر از جامعــه آمــاری توزیــع و پــس از تکمیــل دریافــت شــد .پــس از گذشــت
 10روز مجــدد پرســشنامهها بیــن همــان افــراد توزیــع و پــس از جمــعآوری پرســشنامههای
مرحلــه اول و دوم پایایــی پرسـشنامه هــوش اجتماعــی بــه میــزان  84درصــد و کیفیــت خدمــات
بــه میــزان  81درصــد مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
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توصیف متغیرها
متغیر هوش اجتماعی
ثراندایــک هــوش اجتماعــی را توانایــی درک دیگــران ،عمــل و رفتــار هوشــمندانه در رابطــه
بــا دیگــران تعریــف میکنــد (رضایــی و خلیــل زاده  .)10 :1388مقیــاس هــوش اجتماعــی
بــر اســاس مــدل رضایــی ( )1389شــامل ســه متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،آگاهــی
اجتماعــی و مهارتهــای اجتماعــی اســت و بــهوســیله پرس ـشنامهای بــا  9ســؤال  5گزین ـهای
لیکــرت اســتفاده شــده اســت.
 .1توصیف متغیر پردازش اطالعات اجتماعی

توانایــی بــرای درک مفهــوم و پیشبینــی رفتــار و احساســات دیگــران میباشــد (رضایــی و
خلیــل زاده  .)10 :1388جهــت اندازهگیــری متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی از  3ســؤال 5
گزینــهای استفادهشــده اســت.
 .2توصیف متغیر آگاهی اجتماعی

درک مناســب از نگرانیهــا و احساســات دیگــران از ارکان موفقیــت در فعالیتهــای اجتماعــی
اســت (همــان .)11 :بــرای بررســی متغیــر آگاهی اجتماعــی از  3ســؤال  5گزینهای استفادهشــده
است.
 .3وصیف متغیر مهارت اجتماعی

بــه توانایــی فــرد جهــت نفــوذ بــر هیجانــات فــرد دیگــر بســتگی دارد (همــان) .بــرای اندازهگیــری
متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی از  3ســؤال  5گزینـهای استفادهشــده اســت.
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توصیف متغیر سطح کیفیت خدمات
زیتهامــل ( )1987ســطح کیفیــت خدمــات را قضــاوت همهجانبــه مشــتری دربــاره ماهیــت برتــر
خدمــت نســبت بــه خدمــات مشــابه بــا مزیتهــای برجســته آن تعریــف کــرده است(حســینی و
همــکاران  .)20 :1389در خصــوص ســطح کیفیــت خدمــات مــدل ارائــهشــده پاراســورامان کــه
توســط ایــران زاده و همــکاران ( )39 :1388اســتفاده شــد ،بــرای اندازهگیــری کیفیــت خدمــات از
پرسـشنامهای بــا  15ســؤال  5گزینـهای لیکــرت اســتفادهشــده اســت.
توصیفمتغیرپاسخگویی
تمایــل شــرکتها در ارائــه آن دســته از خدمــات کــه در آن مســئولیت دارنــد و موظفانــد هنــگام
ارائــه خدمــات مشــتریان را آگاه ســاخته و ســریع عمــل نمایند(ایــران زاده و دیگــران .)45 :1388
متغیــر پاســخگویی از  3ســؤال  5گزینـهای تشکیلشــده اســت.
توصیفمتغیرهمدلی
میزانــی کــه شــرکت مشــکالت مشــتریان را میدانــد و بهگون ـهای عمــل میکنــد کــه بهتریــن
مزایــا را بــرای آنهــا داشــته باشــد .بهعــاوه بــه مشــتریان بهصــورت شــفاهی توجــه کنــد (همــان:
 .)46متغیــر همدلــی از  3ســؤال  5گزینـهای تشکیلشــده اســت.
توصیف متغیر اطمینان داشتن
میزانــی کــه رفتــار کارکنــان میتوانــد بــه مشــتریان اطمینــان دهــد ،آنچــه در شــرکت خدماتــی
بــرای مشــتریان ارائــه میشــود ،رضایتبخــش خواهــد بــود .ایــن بــدان معناســت کــه کارکنــان
اغلــب اوقــات متواضــع بــوده و دانــش موردنیــاز بــرای پاســخ بــه مشــتریان را دارا باشــند(همان).
متغیــر اطمینــان داشــتن از  3ســؤال  5گزین ـهای تشکیلشــده اســت.
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توصیف متغیر قابلیت اعتماد
میزانــی کــه ارائهدهنــدگان خدمــات در اولیــن مرحلــه ،خدمــات را بــا صحــت کامــل و بــدون هیچ
اشــتباهی و منطبــق بــا آنچــه قــول دادهانــد و در زمانــی کــه روی آن توافــق کردهانــد بــه مشــتریان
تحویــل دهنــد (همــان .)45 :متغیــر قابلیــت اعتمــاد از  3ســؤال  5گزینـهای تشکیلشــده اســت.
توصیف متغیر ملموس بودن
بــه اســتفاده از تســهیالت ،تجهیــزات و مــواد اولیــه بهوســیله شــرکتهای خدماتــی مربــوط
میباشــد (همــان) .متغیــر ملمــوس بــودن از  3ســؤال  5گزینــهای تشکیلشــده اســت.
جدول(  )1توصیف متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

هوش اجتماعی

4/04

4/11

4

5

2/67

پردازش اطالعات اجتماعی

4/09

4

4

5

2/67

آگاهی اجتماعی

4/10

4

4

5

2

مهارت اجتماعی

3/92

4

4

5

1/67

کیفیت خدمات

4/07

4/13

4/13

5

2/47

پاسخگویی

4/06

4

4

5

2

همدلی

3/77

4

4

5

1/33

اطمینان داشتن

3/95

4

4

5

2

قابلیت اعتماد

4/27

4

4

5

2

ملموس

4/32

4/33

4

5

2/33

پیــش از آزمــون فرضیههــای پژوهــش بایــد طبیعــی بــودن دادههــا بررســی و آزمــوده شــود.
بنابرایــن عــدد معنــاداری بــرای متغیرهــای هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمات بــه ترتیب
برابــر  0/063و  0/087اســت ،کــه هــر دو بیشــتر از  0/05اســت؛ لــذا طبیعــی بــودن دادههــای
پژوهــش تاییــد میشــود.
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یافتههای پژوهش
فرضیــه اول :بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونت اماکــن متبرکه و
امــور زائریــن حــرم مطهــر اما م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  pبهدس ـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری 0/05
اســت ،میتــوان گفــت بیــن ایــن دو متغیــر هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/30و  )0/20ایــن
رابطــه مســتقیم اســت لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش هــوش اجتماعــی در بیــن کارکنــان ســطح
کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش مییابــد.
جدول( )2خالصه نتایج آزمونهای بررسی رابطه خطی
متغیر
هوش اجتماعی

کیفیت خدمات
فراوانی

پیرسون

اسپیرمن
ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

0/20

0/000

0/30

0/000

317

0/000

پردازش اطالعات اجتماعی

0/25

0/000

317

0/22

آگاهی اجتماعی

0/17

0/001

317

0/13

0/01

مهارت اجتماعی

0/22

0/000

317

0/12

0/02

فرضیــه دوم :بیــن پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت
اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مقــدار  pبهدسـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری 0/05اســت،
میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/25و  )0/22ایــن
رابطــه مســتقیم اســت .لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش پــردازش اطالعــات اجتماعــی در بیــن
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کارکنــان ســطح کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش یابــد.
فرضیــه ســوم :بیــن آگاهــی اجتماعی و ســطح کیفیت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکن متبرکه
و امــور زائریــن حــرم مطهر امــا م رضــا gرابطه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مقــدار  pبهدسـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری  0/05اســت،
میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/17و  )0/13ایــن
رابطــه مســتقیم اســت .لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش پــردازش اطالعــات اجتماعــی در بیــن
کارکنــان ســطح کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش یابــد.
فرضیــه چهــارم :بیــن مهــارت اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات در حــوزۀ معاونــت اماکــن
متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مقــدار  pبهدسـتآمده هــر دو آزمــون کوچکتــر از ســطح معنــاداری  0/05اســت،
میتــوان گفــت بیــن دو متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات رابطــه
خطــی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب موجــود ( 0/22و  )0/12ایــن
رابطــه مســتقیم اســت .لــذا انتظــار داریــم بــا افزایــش پــردازش اطالعــات اجتماعــی در بیــن
کارکنــان ســطح کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش یابــد.
فرضیــه پنجــم :رضایــت شــغلی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات را در
حــوزۀ معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــا م رضــا gرابطــه تعدیــل میکنــد.
در ادامــه فرضیــه پنجــم بررســی میشــود .در ایــن فرضیــه ،متغیــر رضایــت شــغلی بهعنــوان
متغیــر تعدیلکننــده ایفــای نقــش میکنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه ایــن متغیــر ممکــن اســت در
رابطــۀ بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات تأثیرگــذار باشــد .لــذا در نرمافــزار لیــزرل
پــس از ورود دادههــای متغیــر تعدیلکننــده ،ضریــب مســیر را در حالت تخمین اســتاندارد بــا ورود
متغیــر تعدیــل گــر محاســبه میشــود .بنابرایــن ،بیــن دو متغیــر هــوش اجتماعــی بهعنــوان متغیر
مبــدأ و ســطح کیفیــت خدمــات بهعنــوان متغیــر مقصــد بعــد از ورود متغیــر تعدیــل گــر رضایــت
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شــغلی ضریــب مســیر استانداردشــده برابــر بــا  0/75و آمــاره  tدر ایــن مســیر برابــر  7/89اســت.
کــه در ســطح خطــای  %5قابلقبــول اســت؛ لــذا بــا اطمینــان  %95فرضیــه تاییــد میشــود .بــه
عبــارت بهتــر ،رضایــت شــغلی رابطــۀ هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات را در حــوزه
معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور زائریــن حــرم مطهــر امــام رضــا gتعدیــل میکنــد .نتیجــه آزمــون
همبســتگی پیرســون نیــز حاکــی از وجــود همبســتگی میــان متغیرهــای پژوهــش اســت کــه در
جــدول 3نشــان دادهشــده اســت.
جدول(  )3نتایج آزمون همبستگی دو متغیر اصلی پژوهش
همبستگی هوش اجتماعی و سطح کیفیت خدمات

0/764

سطح معناداری )tailed-2(.Sig

*0/00

حجم نمونه

317

*)tailed-2( level 05/0 Correlation is significant at the.

جدول(  )4نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیر هوش اجتماعی و ابعاد متغیر سطح
کیفیتخدمات
هوش اجتماعی
زائرین

همکاران

سازمان

ضریب همبستگی

**0/627

سطح معناداری ()tailed-2

0/000

ضریب همبستگی

**0/607

سطح معناداری ()tailed-2

0/000

ضریب همبستگی

**0/764

سطح معناداری ()tailed-2

0/000

)**.Correlation is significant at the 01/0 level (-2tailed

همانطــور کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود ،متغیــر هــوش اجتماعــی بــا ابعــاد زائریــن،
همــکاران و ســازمان در ســطح کیفیــت خدمــات ،رابطــه معنــاداری دارد؛ لــذا ایــن نتایــج مؤیــد
تائیــد فرضیــه مربوطــه اســت.
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نتیجهگیری
هــوش اجتماعــی در تقویــت کیفیــت خدمــات در ســازمان مؤثــر اســت و رســیدن بــه مزیــت
پایــدار را تســهیل میکنــد .ارتقــای هــوش اجتماعــی مدیــران و کارکنــان در ســازمانها ســبب
ایجــاد جــو صمیمــی شــده و نحــوه مــراودات افــراد را بهبــود میبخشــد .از ســوی دیگــر ،محیــط
داخلــی و خارجــی ســازمان را بـ ه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ،متأثــر از ســطح هــوش اجتماعــی
منابــع انســانی ســازمان اســت .در تحقیــق حاضــر پــردازش اطالعــات اجتماعی بیشــترین میزان
همبســتگی بــا ســطح کیفیــت خدمــات را نشــان داده اســت .بــه نظــر میرســد میــزان درک
احساســات و عواطــف افــراد ،درک رفتــار و قــدرت و توانایــی در پیشبینــی رفتــار افــراد بیشــترین
میــزان اثرگــذاری در ارائــه خدمــات باکیفیــت را دارد .بــه دلیــل ناتوانایــی در درک احساســات و
عواطــف افــراد ،خدمــات ارائــه شــده آنچنــان نمــود نیافتــه و همچنــان میــزان نارضایتــی افــراد
بیشــتر بــروز مییابــد .همــدردی ،کنتــرل هیجانــات خــود و هیجانــات افــراد مــورد پذیــرش نیــز
بــه شــکلی در میــزان تطابــق خدامــت بــا آنچــه مــردم انتظــارش را دارنــد مؤثــر اســت .بــا قاطعیــت
میتــوان گفــت بــا درک نگرانیهــا و احساســات افــراد موجبــات ارائــه خدمــات باکیفیــت بــه افــراد
فراهــم گردیــده و میــزان تنشهــا و اعــام نارضایتــی افــراد از خدمــات دریافــت شــده کاهشیافتــه
و اهــداف ســازمانی قابلدســتیابی خواهــد شــد .میتــوان گفــت متغیــر پــردازش اطالعــات
اجتماعــی در ارائــه خدمــات باکیفیــت ســهم بیشــتری دارد .همچنیــن ،رضایــت شــغلی کارکنــان
اغلــب بهطــور نزدیــک بــا اندازهگیــری کیفیــت خدمــات مرتبــط میگــردد .در میــان صنایــع
خدماتــی ،صنعــت گردشــگری یکــی از بخشهــای پیشــتاز و در حــال رشــد در ســطح بینالمللــی
اســت .همچنیــن ،کیفیــت خدمــات عــاوه بر معیارهــای مــادی و پولی(ســودآوری) ،ممکن اســت
بــر عوامــل غیرمــادی نظیــر ســطح هــوش اجتماعــی نیــز اســتوار شــود .در تحقیقــی کــه توســط
خلیــل زاده و رضایــی ( ،)1388چایپاکــدی و وتپراســیت( ،)2010نوویــل و همــکاران( )2012و
الکســاندریس و همــکاران( )2013انجامشــده اســت نیــز گویایــی همیــن موضــوع اســت .در
تحقیــق مذکــور بیشــترین امتیــاز متعلــق بــه متغیــر پــردازش اطالعــات اجتماعــی بــوده اســت .با
توجــه بــه اطالعــات موجــود میتــوان ادعــا نمــود بــا افزایــش میــزان قــدرت پــردازش اطالعــات
کارکنــان میــزان کیفیــت خدمــات نیــز افزایــش مییابــد بــا تحقیقــات رضایــی ( ،)1389هــم ســو
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ســازگار اســت ،همچنیــن ،متغیر مهارتهــای اجتماعی بیانگر ابعــاد رفتار اجتماعــی و متغیرهای
آگاهــی اجتماعــی و پــردازش اطالعــات اجتماعــی بیانگــر ابعــاد شــناخت اجتماعــی اســت .بــر
اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق میتــوان گفــت کــه ابعــاد شــناختی کارکنــان از هــوش اجتماعــی
بیشــتر از ابعــاد رفتــاری آن اســت .کــه بــا نتایــج پژوهــش چایپاکــدی و وتپراســیت( )2010هم ســو
و ســازگار اســت .در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران نحــوه و کیفیــت آن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت.این امــر در مراکــز حســاس و موقعیتهــای شــغلی پراســترس نمود بیشــتری دارد ،بــا نتایج
پژوهــش خلیــل زاده و رضایــی ( )1388و الکســاندریس و همــکاران( )2013هــم ســو و ســازگار
اســت ولــی بــا نتایــج پژوهــش محمــدی و همــکاران( )1395هــم ســو نیســت .مباحــث مرتبــط
باهــوش اجتماعــی بــه جنبههــای رفتــاری افــراد در شــرایط تنــش و اســترس پرداختــه و ســعی در
کاهــش آنهــا برخاســته اســت .همچنیــن رضایــت شــغلی رابطــه بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح
کیفیــت خدمــات را تــا حــد مطلوبــی تعدیــل مینمایــد.

پیشنهاد کاربردی پژوهش
یافتههــای ایــن پژوهــش کاربردهــای مختلفــی بــرای حــوزۀ اماکــن متبرکــۀ حــرم مطهــر امــام
رضــا  gو ســایر اماکــن متبرکــه و مقدســه و کلیــۀ حوزههایــی کــه در راســتای خدمترســانی
بــه زائــران اماکــن مقدســه فعالیــت میکننــد ،خواهــد داشــت .یافتههــای ایــن پژوهــش رابطــۀ
معنــاداری بیــن هــوش اجتماعــی و ســطح کیفیــت خدمــات بــا در نظر گرفتــن نقش تعدیــل گری
رضایــت شــغلی را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس و در جهــت بهبــود و افزایــش متغیرهــای مــورد
بررســی ،پیشــنهادها میشــود:
همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد بیــن هــوش اجتماعــی کارکنــان و کیفیــت خدمــات
ارائهشــده آنهــا رابطــه معنــادار و مثبتــی وجــود دارد بنابرایــن پیشــنهاد میگــردد مســئوالن
در انتصــاب کارکنــان در ســمتهای گوناگــون بــه میــزان هــوش اجتماعــی افــراد توجــه کننــد،
همچنیــن پیشــنهاد میگــردد دورههــای آموزشــی تکنیکهــای افزایــش هــوش اجتماعــی برگــزار
گــردد.
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افزایــش میــزان خودآگاهــی كاركنــان ،بــرای تقویــت خودآگاهــی كاركنــان ،ســازمان بایــد شــیوه
رفتــار خــود را تحلیــل كــرده و دربــاره انتقــادات ،دیدگاهــی واضــح و آشــكار داشــته باشــند و دربــاره
بازخوردهــای منفــی عملكــرد خــود ،تدبر كــرده و از همــكاران خــود بخواهند درزمینــه رفتار مثبت
و منفــی آنهــا قضــاوت كننــد و در جهــت توجیــه آن ،اســتداللهایی ارائــه كننــد .و همچنیــن ،بــا
گرایــش مدیــران در ایجــاد زمینــه مناســب بــرای آمــوزش کارکنــان میتــوان کیفیــت خدمــات را بــا
کاهش خطاهــا افزایــش داد.
بهبــود خــود مدیریتــی در كاركنان،توجــه صــرف بــه انجاموظیفــه بــدون برقــراری ارتباطــات
دوطرفــه و دوســتانه بــا افــراد میــزان کیفیــت خدمــات را نهتنهــا افزایــش نــداده بلکــه باعــث کاهش
آن میگــردد .بنابرایــن فنــون برقــراری ارتباطــات و همــدردی موجــب جلبتوجــه افــراد شــده و
آســتانه تحمــل آنهــا و درک رفتــار کارکنــان را افزایــش میدهــد.
ایجــاد باورهــای مثبــت در كاركنــان بــا آمــوزش هــوش اجتماعــی ،آنچــه مشــخص اســت ایــن
اســت کــه افــراد ایــن موضــوع کــه کارکنــان در تأمیــن نیــاز آنهــا کوشــا هســتند بســیار مهــم اســت
زیــرا قــدرت تصمیمگیــری کارکنــان در برخــورد بــا حــوادث افزایــش داده و نحــوه پاســخگویی و
ســرویسدهی را ســرعت میبخشــد.
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