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قدرت و نفوذ در محیط کار



قدرت



چه هست و چه نیست؟( Power)قدرت 

دیگرانربنفوذوتاثیرگذاریبرایسازمانیاگروه،فرد،یکظرفیت•

هست؟چهقدرت

اینانجامسیلپتانتنهابلکهنیست،کسیرفتاریانگرشتغییرعمل•
.استکار

استممکنشما.نیستقدرتازشخصیاحساسهمچنینقدرت•
قدرتاینامااستمستولیدیگریشخصبرشماقدرتکنیدفکر

داشتهارشخصآندرنفوذبرایظرفیتواقعاشمااینکهمگرنیست
.باشید

نیست؟چهقدرت
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وابستگی، کلید قدرت

قدرتشرطپیشتریناساسی

یاشخصهبوابستهارزش،بامنبعیکبهدستیابیبرایکهباشدمعتقدگروهیافرد•
.استدیگرگروهی

BشخصکهچیزیوسیلهبهراBفردبرکنترلقدرتAشخصکهدهدمیرخزمانی•

.باشدداشتهخواهدمی

:وریدآدستبهزیرمواردداشتنبارادیگرانبرقدرتاستممکنشما

مفیداطالعات•

مهممنابع•

شماباهمراهیامتیاز•



وابستگی، کلید قدرت

بامنبعاواینکهبرمبنیدیگرانکردنقانعبااستممکنفردیعنی•
واقعیتدراستحالیدراینشودقدرتصاحباستداراراارزشی
.نباشدمنبعاینصاحباستممکن

نترلکشماکهمعتقدنددیگرانکهداردوجودزمانیقدرتبنابراین،•
.هستیدداراراخواهندمیآنهاکهمنابعی

است،وابستگیاحساسمستلزمقدرت

ردمودرارتقاء،هایفرصتوشغلیامنیتکنترلطریقازمدیران•
.برخورداندقدرتازخودامرتحتافراد

مثال
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منابع قدرت در سازمان



قدرت قانونی

اعمال مدیر به واسطه سمت، مسئولیت و جایگاه قانونی، می تواند

.قدرت کند
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قدرت پاداش

برایفردتوانایی•

استمهمدیگرانبرایکههاییپاداشتخصیص•

دیگرانازتنبیهحذف•

استمدیراختیاردرآنتخصیصکههاییپاداشنمونه•

مزایاوحقوق•

شغلیارتقایوترفیع•

تشویقیمرخصی•

منعطفکاریبندیزمان• 8



قدرت اجبار

مجازاتاعمالتوانایی•

مثال•

.دهندنمیتطبیقمدیرانانتظاراتباراخودکهکارکنانیحذف•

تیمهنجارهایبهنکردنعملصورتدرتیمازشدنطرد•

9



قدرت تخصص

وانشدازبرخورداریبادیگرانبرگذاشتنتاثیربرایفردظرفیت•

استارزشمنددیگرانبرایکهمهارتی

.گیردمیسرچشمهشخصدروناز•

کارکنان،بنیاندانشاقتصادبهصنعتیسویوسمتازجامعهحرکتبا•

.باشندمیتخصصقدرتکسبحالدر
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قدرت تخصص

مثال•

درپرستارانبااستبیمارستانپزشکاینکهبهتظاهربامحققیکتحقیقی،در•

تجویزدهشبستریبیمارانبرایداروخاصدوزیکتاگرفتتماسوظیفهحین

.کند

هایسیاستوشناختند،نمیراگیرندهتماسشخصپرستارانازیکهیچ•

.ودبتلفنطریقازدرمانیدستوراتپذیرشعدمبرمبتنیبیمارستان

انهروزدوزحداکثربرابردوتجویزینسخهوبودمجازغیردارواین،برعالوه•

.بود

ازبودندکردهدریافتراتلفنکهپرستارانازنفر22تمامحال،اینبا•
.دندشمتوقفمحققینسویازکهزمانیتاکردندپیرویدکتردستورات

•
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قدرت مرجعیت

.گذارندمیاحترامهاآنبهودارنددوستراهاآندیگران•

.گیردمینشأتفرددروناز•

کاریزماتیکرهبران•

آنوجبمبهکهشودمیتوصیففردیبینهایجاذبهازشکلیعنوانبهاغلب•

.دهندمینسبتکاریزمافردبهرامرجعیتقدرتپیروان



قدرت اطالعات

.دکننکنترلرادیگرانسمتبهاطالعاتجریانافرادوقتی•



قدرت شبکه اجتماعی

بکه سازی شبلکه با توسعه شایستگی های خود کارکنان نه صرفا با 

.پیشرفت می کننداجتماعی 



اقتضائات قدرت 



قابلیت جایگزینی

نتریقویازداردخودانحصاربهراارزشیبامنبعفردکههنگامی•

.شودمیبرخوردارقدرت

یابد،میافزایشحیاتیمنبعیکجایگزینمنابعکههنگامیمقابل،در•

.یابدمیکاهشقدرت

همممسئلهیکمورددرسازمانسراسردردیگریفردنهوشمااگر•

درافرادازدیگریتعدادکهزمانیبهنسبتشماباشیدتخصصدارای

.ودبخواهیدترقویباشند،برخوردارارزشمنددانشاینازشرکت

جایگزینیقابلیت•

.دهندمیارائههمراحیاتیمنبعکهدیگریافراد•

منبعخودهایجایگزین•



مرکزیت

دیگرانوقدرتصاحببینمتقابلوابستگیماهیتومیزان•

ازدادیتعچهنشویدحاضرکاربرایروزیکبگیریدتصمیمشمااگر•
ودشمیسپریزمانیمدتچهوگرفتخواهندقرارتاثیرتحتافراد

.گیرندقرارتاثیرتحتتا

رامانسازدرافراداکثرشماغیابباشید،باالمرکزیتدارایشمااگر•
.دهدمیقرارتاثیرتحتسرعتبهومنفیطوربه

مثال•

کنارهودخکارازوزدنداعتصاببهدستسیاتلدربوئینگکارگرانکهوقتی•

.کردندتعطیلراتجاریهایجتمونتاژبالفاصلهآنهاکردند،گیری

میلیارد8/2یافت،میادامهاعتصاباینکههرماهتحلیلگران،برآورداساسبر•

.داشتپیدرهزینهبوئینگبرایدالر
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نفوذ در دیگران



نفوذ در دیگران

قدرت
دیگراندرنفوذظرفیت•

یگراندرفتارهایوهانگرشتغییرپتانسیلنمایانگر•

نفوذ 

رادافهاینگرشورفتارهاتغییربرایتالشهرگونه•

فراد،اهایفعالیتواحساساتباورها،تغییربراینفوذ•
.گیردمیکاربهراقدرتمنابعازبیشتریتعدادیایک



انواع تاکتیک های نفوذ

ار را رفت( قدرت قانونی، پاداش و اجبار)از طریق قدرت موقعیت •
. تغییر می دهند

تاکتیک های نفوذ سخت

است و متکی( مرجعیت، تخصص)بیشتر بر منابع فردی قدرت •
.  هدف آن تغییر نگرش های دیگران است

متقاعد سازی•

اثرگذاری •

تاکتیک های نفوذ نرم



انواع تاکتیک های نفوذ

تاثیرتاکتیک نفوذ

قدرت خاموش
گاهپایبهصریحاشارهبدونقانونیقدرتطریقازرفتاردرنفوذ

قدرت

دتهدییافشاراعمالبااجباروقانونیقدرتفعالکارگیریبهابراز

آنهارفتاریانگرشتغییربرایاطالعاتبهدیگراندسترسیکنترلکنترل اطالعات

تشکیل ائتالف
گراندیدرخوداعضایطریقازکندمیتالشکهگروهیکتشکیل

.کندنفوذ

باالترتخصصیامقامباافرادییافردازحمایتکسبدرخواست به سمت باال

متقاعدسازی
طفیعادرخواستوعینیوواقعیشواهدمنطقی،استداللازاستفاده

.افرادساختنمتقاعدبرای

.اواطاعتوپذیرشازایدرهدفموردفردبهمنابعومزایاقولمبادله



ا سه روشی که افراد در واکنش به دیگرانی که سعی در نفوذ در آنه
دارند، به کار می گیرند

وذ هنگامی رخ می دهد که افراد یا واحدهای کاری مخالف رفتار مورد نظر و دلخواه فرد نف•
.ستکننده باشند که نتیجه آن امتناع، بحث و جدل یا تاخیر در مشارکت در رفتار ا

مقاومت

فا هنگامی رخ می دهد که افراد برای اجرای درخواست فرد نفوذ کننده و به دالیل صر•
.  ابزاری دارای انگیزه هستند و حداقل تالش خود را در این راستا انجام می دهند

.  یردبدون منابع خارجی برای انگیزش رفتار مورد نظر و دلخواه، پذیرش صورت نمی گ•

پذیرش

هویت می قوی ترین شکل نفوذ است که به موجب آن افراد با درخواست فرد نفوذ کننده•
ارجی برای یابند و برای انجام آن از انگیزه باالیی برخوردار هستند حتی زمانی که منبع خ

.انگیزش انها موجود نباشد

تعهد


