
 

 شیوه های نفوذ در دیگران و جلب همکاری و موافقت کارکنان

 

به عنوان یک مدیر خیلی وقت ها الزم استتت  د  یاران و اارادنتتان  کوم  نن  ان ها دا تات تاقیر قراد  هن و با خو م ه کرر و 

 موااقت و تائید ان ها دا جلب  نن. اما احساس می  نن  د این  اد به مهادت بیشتری  یاز  ادم. چه باید برنن؟ه راه  نن و 

 

یر نفوذ و اثرگذاری بر دیگران از لوازم مهم و اصلی مدیریت است. همه مدیران موفق در صورتی که بخواهند دیگران را به صورتی عمیق تحت تاث

ودشااان و برنامه هاینااان ترنیا نمایند  می بایزاات از ایت مهارر برخوردار باشااند. به یور کلی یای از تفاور های قرار دهند و به پیروی از خ

 در میان کارکنان و پیروا ننان بر می گردد.  میزان و گزتره نفوذاصلی مدیران و رهبران به 

یف کرده اند. به عبارتی بدون نفوذ بر دیگران نمی توان مدیر بود و تعر را توانایی در انجام کارها از یریق دیگراندر یک تعریف ساااادهد مدیریت 

 مدیریت کرد. 

مهارر در نفوذ بر دیگران از خود ما شااروم می شااود. با ت ویت مهارر های بیت فردید مهارر های ارتبایید ارایه مولا و اعتماد به نف  می 

 توان بر نفوذ خود بر دیگران بیفزاییم. 

زاتی که برگزار و اداره می کنیمد کلید نفوذ بر دیگر ستوراتی که می دهیمد اولیت جل ست. اولیت د ساختت یک تاثیر اولیه خوب ا شتت یا  اند دا

ند و اولیت گزارش هایی که تدویت و ارسال می کنیم و اولیت ایده ها و برنامه هایی که پیننهاد می دهیمد تصویری از ما در ذهت دیگران می ساز

 یر مثبت باشد می توانیم بر دیگران اثر گذار باشیم و آن ها را ترنیا نمائیم. ف ط وقتی ایت تصو

و تنها راه  چنانچه بخواهیم دیگران را با خودمان و اهداف و برنامه هایمان همراه کنیمد باید بتوانیم ایت اهداف و برنامه ها را به آن ها بفروشااایم

و آن ها  تدا الزم است نیاز مخایا را بنناسیم. اگر نتوانیم توجه دیگران را جلا کنیمفروختت چیزی به کزید حل کردن مزئله اوست. پ  اب

یم داشت را مت اعد نمائیم و اگر آنها بعد از همراهی با ما راضی و برای همااری های بعدی تنویق ننوند  نفوذ و اثرگذاری زیادی بر آن ها نخواه

 و در مدیریت و رهبری موفق نخواهیم بود. 

صور ر  نفوذ زت یمبر دیگران هم به  زت یم و هم نیر م شود. ایت کار هم به روش م شواهدد  منو ی و ع النی انجام می  )از یریق ارایه مدارکد 

)تنویقد پاداشد ترس و تنبیه( انجام می گردد. مدیران موفق از ترکیا هر دو روش و  عایفی و احزاسیمزتندارد آمار و ارقام( و هم به روش 

 ی شرایط بهره می برند. به اقتضا

اسااات. کانال های مختلفی برای نفوذ بر دیگران و جود دارد که مهم تریت آنها موارد زیر  مدیریتد رهبرید نفوذ و اثرگذاریقدرر جزو الینفک 

 می باشد :

 اختیار یا قدرر قانونی مثل نفوذ و اثرگذاری یک فرمانده نظامی بر سربازانش -1

 تایه بر شواهد و قرائت عینیایالعارد تخصصد منوق و  -2

ارایه چنم انداز و ترسیم وضع مولوب به دیگران که تمایل دیگران را به همااری برای دستیابی به ایت وضع مولوب و تح ق ایت چنم انداز  -3

 جلا می کند. 

 ارتبایارد رفاقت و صمیمیت -4

 ت تاثیر قرار دهیم و ما و برنامه هایمان  همراه کنیم. پاداش و تنویق و در نظر گرفتت سهمد ن ش و نفع برای کزانی که مایلیم تح -5

 سیاست بازی و سیاسی کارید مذاکره و معاملهد ائتالف و البی -6

 

ند ترکیبی از تمام یا تعدادی از ایت روش ها و ابزارها را به کار گیرند تا به ساااوا باالیی از جلا مواف  ت و مدیران موفق و پر نفوذ می توان

 ئل شوند. همااری دیگران نا

صور کنیم دیگران مثل ما فار می کنند.  ست که ت شویم آن ا ست دچار آن  سازی و نفوذ بر دیگران ممات ا شتباهی که در مت اعد  مهم تریت ا

 مرجع م ایزه هاینان مثل ماست و اهداف و اولویت هایی شبیه ما دارند. 

سایر مهارمدیران موفق با تایه بر  زتگی نفوذ و اثر گذاری و  صلیمی توانند در  ر های خودشای شند و به کمک ایت  چهار جهت ا شته با نفوذ دا

 نفوذ و قابلیتی که در اقنام دیگران دارندد آن ها را به همااران خود در اجرای برنامه هاینان تبدیل کنند. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

صیه ها و ترنیک هایی  ه می توا د قددت  کوم  ستای دا می توان با ت رین و تجربه تقویت  ر  و بهبو   ا . تو نای این مهادت و 

 ن ا دا توسعه  هد به نرح زیر پیشنها  می نو . 

امه تان فروش ایده و برنامهد به اندازه خلق و یراحی آن به خالقیت نیاز دارد. پ  از شاایوه های متنوم و مبتارانه در ارایه و معرفی ایده و برن -1

 استفاده کنید. 

شید نمی توانید از دیگران انتظار -2 شید. وقتی مردد با صمیمی را مورح و معرفی می کنیدد مردد نبا ستور یا ت شید که  وقتی ایدهد د شته با دا

 تحت تاثیر شما قرار بگیرند. به شما اعتماد کنند و با شما و تصمیمتان همراه شوند. 

با شاواهدی که یرح می کنید و مثال هایی که می زنیدد ثابت کنید که ایده یا برنامه شاما با یک نیاز و مزائله و خواسات یا چالش جدی و  -3

 حل و فصل آن ها موثر است.  فوری سازمان یا مخایبان ارتباط دارد و در

مزاااائل و برنامه هایی که ارائه می کنید نباید با فرهنهد هنجارها و ارزش های ساااازمان یا ارزش ها و آرمان های افرادی که می خواهید  -4

 نند. مت اعد شوند ناسازگاری زیادی داشته باشد. زیرا در نیر ایت صورر در م ابل تصمیم و ایده شما مخالفت و م اومت می ک

سلی   -5 نتیبانی کننده ارایه کنید. نفوذ کالم و  نتاقانه و همراه با داده های جدید و ایالعار پ سادهد مثبت و م بودن ایده هایتان را در قالبی 

 گفتار یا نوشتار شما یای از رازهای موف یت است. 

 روشت کنید. مزایل را دسته بندی کنید. ارتباط آنها را با دیگر مزایل مورد عالقه مخایبان  -6

از دیگر افراد با نفوذ و مورد اعتماد برای کمک به فروش ایدهد برنامه یا دساااتور خود کمک بگیرید. فناااار جمع و کمک دیگران می تواند  -7

 مخایبان هدف شما را به پذیرش و همااری ترنیا و وادار کند. تارار کردن در ایت مورد موثر است. 

را باید به دیگران ننااان دهید و ثابت کنید که آینده نگر بوده اید. پیش بینی خوبی از اتفاقار احتمالی در آینده دارید. سااناریوهای مختلف  -8

 بررسی گرده اید و برای همه آنها راه حل دارید. 

تی که نفعی )کوتاه مدر یا بلند مدرد مادی یا دیگران برای آن که با شاااما همراهی کنند باید از ایت همراهی نفع ببرند. هیس ک  در فعالی -9

 معنوید مزت یم یا نیرمزت یم ( برایش نداشته باشد درگیر نمی شود و یا با آن در گیری جدی  عمیق پیدا نمی کند. 

ساایاساات عواقا منفید ریزااک ها و مخایرار ناشاای از بی توجهی و نادیده گرفتت برنامه یا دسااتور یا ایده تان را نیز با ورافت و  -10

بدی مورح کنید. بگذارید دیگران بفهمند که اگر با شما مواف ت و همااری نانند و اگر در اجرای ایده و تصمیم شما منارکت نانند چه اتفاقار 

 را شاهد خواهند بود. 

افرادی که تغییر نگرش افرادی که نگرش های قوی تر و عمیق تر و متعصاابانه ای دارند سااخت تر اساات. پ  مت اعد سااازی را از  -11

 چنیت خصوصیاتی ندارند آناز کنید. 

  

 دو به بیرون سازمان   کوم و اقرگذادی

 )سایر می  کعان(

 دو به  دون سازمان

)ه رادان هن د ه و سایر مدیران    

باال )دوسا و مااوق ها(دو به   

 دو به پایین ) اد نان(



 

 چاو ه می توا ن به عنوان یک مدیر اعت ا   اد نان دا به خو  جلب   این و دوابط اعت ا  امیز ایجا    این ؟

 

. افراد را در جریان ی اعتمادی به همان میزان که ناشی از دانزته های افراد استد وابزته به نادانزته های آن ها هم می باشدب –از بانید ب 

شید و  امور قرار دهیدد معیارهای اتخاذ تصمیم را به روشنی به همه ایالم دهیدد منوق تصمیمار خود را بیان نماییدد در مورد مزایل صادق با

 ایالعار مناسا را کامال در اختیار کارکنان خود قرار دهید. 

نیدم  صف با گونگی برداشاات و تل ی دیگران در مورد رعایت بی یرفی و انصاااف را مورد بل از اتخاذ هر تصاامیم و انجام هر عملید چق-ن

 بررسی قرار دهید. در جایی که الزم است امتیاز بدهید. در ارزیابی عملارد ها بی یرف و بی نرض باشید. 

وان افرادی سرد و دور مدیرانی که ف ط با خنونت ناار منفی و دشوار را مورح می کنندد به عن -د مود  احساسات خو  صابت  نید  

 رند. از دسترس تل ی می شوند. چنانچه مزایل خود را با دیگران در میان گذاریدد آن ها شما را به عنوان موجودی انزانی و واقعی در نظر می گی

ما به جمع و جور  ی ت یک جزء ذاتی کمال و بی عیبی است. زمانی که دروغ بگوئید و دروغ تان فاش شودد توانایی شح-قیقت دا باوئیدح 

 کردن موضوم و به دست آوردن و حفظ اعتماد به م دار بزیار زیادی کاهش می یابد. 

شان  هیدق  ست. اجازه م-بات و پایدادی   زتت چیزهای قابل انتظار ا شی از ندان ست دارند. بی اعتمادی نا ردم قابل پیش بینی بودن را دو

 دهید تا ع اید و ارزش های اصلی مورد اعت ادتان اعمال شما را هدایت کنند. 

 ه کارکنان تان ایمینان دهید که به حرف ها و تعهدار خود عمل می کنید. ب-ه وعده های خو  واا  نیدب 

نیدد  شما در  -از اد با زاس ایمینان کنند که  شند و بتوان به آنها تایه کرد. آنها باید اح زانی اعتماد می کنند که خردمند با مردم به ک

 مورد رازهاینان با دیگران صحبت نارده و آنها را فاش نمی کنید. 

 

 

 هبری  سا ی  ه به ن ا اعت ا   داد د غیر م رن استد
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 (20) لینیک مدیریت منابع ا سا ی    تر بهزا  ابوالعالیی  

 

 

 

 

 

 
 

 
 


