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قدرت
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ظرفیت یک فرد، گروه، یا سازمان برای تاثیر بر دیگران

.عمل تغییر نگرش یا رفتار کسی نیست، بلکه تنها پتانسیل  انجام این کار است

.قدرت همچنین احساس شخصی از قدرت نیست

گری مستولی شما ممکن است احساس کنید قدرتمند هستید یا فکر کنید قدرت شما بر شخص دی
.  ه باشیداست اما این قدرت نیست مگر اینکه شما واقعا ظرفیت برای نفوذ در آن شخص را داشت

قدرت چیست؟
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اساسی ترین پیش شرط قدرت

یا گروهی دیگر فرد یا گروه معتقد باشد که او برای دستیابی به یک منبع با ارزش وابسته به شخص•
.است

می خواهد  Bرا به وسیله چیزی که شخص Bقدرت کنترل بر فرد  Aزمانی رخ می دهد که شخص•
.داشته باشد

: آوریدشما ممکن است قدرت بر دیگران را با در اختیار داشتن موارد زیر به دست

کنترل تخصیص کار مورد نظر•

اطالعات مفید•

منابع مهم•

امتیاز همراهی با شما•

وابستگی، کلید قدرت
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قانع کردن با این حال، قدرت مستلزم درک وابستگی است، بنابراین فرد ممکن است با
الی دیگران مبنی بر اینکه او منبعی از ارزش را دارا است صاحب قدرت شود این در ح

.  است در واقعیت ممکن است برخورداری از کنترل این منبع وجود نداشته باشد

که آنها می بنابراین، قدرت زمانی وجود دارد که دیگران معتقدند که شما کنترل منابعی
.خواهند را دارا هستید

فراد به طور مثال، مدیران از طریق کنترل امنیت شغلی و فرصت های ارتقاء، در مورد ا
 .تحت امر خود از قدرت حاکم برخوردار هستند

وابستگی، کلید قدرت
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فراداکهاینبرمبنیدارداشارهسازماناعضایمیاندرتوافقبه•
دیگرانازخاصیرفتارهایتوانندمیخاصیهاینقشدر

.کننددرخواست

.شودمیلشامنیزکارکنانبهبلکهمدیرانبهتنهانهقانونیقدرت•

بهکارکنانکهصورتیدراستممکنسازمانمثال،طوربه•
فایلیناباشند،داشتهنیازخودکاربرایمشتریهایفایلاطالعات

.دهدقرارآناناختیاردراست،رئیساختیاردرکهراها

قدرت قانونی

منابع قدرت در سازمان ها
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هاییپاداشتخصیصکنترلبرایفردتواناییازپاداشقدرت•
حریمتحذفتوانایینیزوشودمینهادهارجدیگرانسویازکه

.شودمیحاصل،(منفیتقویتمثال،عنوانبه)منفیهای

عتوزیقدرتازراآنانکههستندرسمیاختیاردارایمدیران•
رنامهباستراحت،زمانترفیع،پرداخت،نظیرسازمانیهایپاداش

برخوردارکارهاواگذاریوهابرنامهبندیزمانتعطیالت،های
.سازدمی

قدرت پاداش

منابع قدرت در سازمان ها
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.دارداشارهمجازاتاعمالتواناییبهاجبارقدرت•

باعثبودممکنکهکارکنانیحذفوسرکوببرایRCMPارشدمدیران:مثال•
.کنندمیاستفادهاجبارقدرتازشوند،مالیتخلفخبرگسترش

ازند،هستتیمهنجارهایتابعهمکاراناینکهازاطمینانحصولبراینیزکارکنان•
.هستندبرخورداراجتماعیطردوطعنهازاعماجبارقدرت

تکیهباراجقدرتبرتیمیمحیطدرهمکاررفتارکنترلبرایهاشرکتازبسیاری•
.کنندمی

آنهاید،کننمیهمکاریتیمباشمااگر»:شارلوتدرانسانیمنابعمدیرکراگ،دن•
حذفخودهمکارانتوسطضعیفاعضایکرد،خواهندآنمتوجهراشماقطعا

.«شدخواهند

قدرت اجبار

منابع قدرت در سازمان ها
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.گیردمیسرچشمهشخصدرونازتخصصقدرت•

ازخورداریبربادیگرانبرگذاشتنتاثیربرایکاریواحدیافردظرفیتبهتخصصقدرت•
.دارداشارهاست،ارزشمندآنانبرایکهمهارتیودانش

قدرتبکسحالدرکارکنانبنیان،دانشاقتصادبهصنعتیسویوسمتازجامعهحرکتبا•
.باشندمیتخصص

وظیفهحینردپرستارانبااستبیمارستانپزشکاینکهبهتظاهربامحققیکتحقیقی،در•
پرستارانزایکهیچ.کندتجویزشدهبستریبیمارانبرایداروخاصدوزیکتاگرفتتماس

ذیرشپعدمبرمبتنیبیمارستانهایسیاستوشناختند،نمیراگیرندهتماسشخص
برابردوتجویزینسخهوبودمجازغیردارواین،برعالوه.بودتلفنطریقازدرمانیدستورات

ندبودکردهدریافتراتلفنکهپرستارانازنفر22تمامحال،اینبا.بودروزانهدوزحداکثر
.شدندمتوقفمحققینسویازکهزمانیتاکردندپیرویدکتردستوراتاز

قدرت تخصص

منابع قدرت در سازمان ها
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ختهشناآنهاواسطهبهدیگرانکههستندمرجعیتقدرتدارایهنگامیافراد•
.ذارندگاحترامآنهابهصورتاینغیردریاوباشندداشتهدوستراآنهاشوند،

.گیردمینشأتفرددروناز•

.استهمراهکاریزماتیکرهبریبامعموالمرجعقدرت•

آنوجبمبهکهشودمیتوصیففردیبینهایجاذبهازشکلیعنوانبهاغلب•
.دهندمینسبتکاریزمافردبهراجادوییهایقدرتپیروان

شخصصفتیاخاص"هدیه"یکعنوانبهراجاذبهکارشناسانازبرخی•
آنهکاندعقیدهاینبردیگرانکهحالیدرکنند،میتوصیفکاریزماتیک

.استبینندهچشماندرعمدتا

قدرت مرجعیت

منابع قدرت در سازمان ها
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استقدرتاطالعات.

بهاطالعاتجریان(قانونیقدرتطریقاز)کهآورندمیدستبههنگامیرااطالعاتقدرتافراد

.کنندکنترلرادیگرانسمت

غلشانجامبراینیازمورداطالعاتآزادسازیبرایاطالعاتباندروازهاینبهنهایتدرکارکنان

.هستندوابستهخود

قدرتاطالعات و 
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اقتضائات قدرت 
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رتقدترینقویازداردخودانحصاربهراارزشیبامنبعفردکههنگامی•
.شودمیبرخوردار

قدرتابد،یمیافزایشحیاتیمنبعیکجایگزینمنابعکههنگامیمقابل،در•
.یابدمیکاهش

یدارامهممسئلهیکمورددرسازمانسراسردردیگریفردنهوشمااگر•
ازرکتشدرافرادازدیگریتعدادکهزمانیبهنسبتشماباشیدتخصص

.بودخواهیدترقویباشند،برخوردارارزشمنددانشاین

دارداشارهددهنمیارائهرامنبعکهدیگرمنابعبهتنهانهجایگزینیقابلیت•
.داردداللتمنبعخودهایجایگزینبهبلکه

قابلیت جایگزینی

اقتضائات قدرت 
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.داردشارهادیگرانوقدرتصاحببینمتقابلوابستگیماهیتومیزانبهمرکزیت•

افرادازتعدادیچهنشویدحاضرفردا،مدرسهیاکاربرایبگیریدتصمیمشمااگر•
قراریرتاثتحتتاشودمیسپریزمانیمدتچهوگرفتخواهندقرارتاثیرتحت

.گیرند

ومنفیرطوبهراسازماندرافراداکثرشماغیابباشید،باالمرکزیتدارایشمااگر•
.دهدمیقرارتاثیرتحتسرعتبه

نارهکخودکارازوزدنداعتصاببهدستسیاتلدربوئینگکارگرانکهوقتی•
تعطیلراهوافضاشرکتتجاریهایجتنهاییمونتاژبالفاصلهآنهاکردند،گیری
8/2یافت،میادامهاعتصاباینکههرماهتحلیلگران،برآوردبراساس.کردند
.داشتپیدرهزینهبوئینگبرایدالرمیلیارد

مرکزیت

اقتضائات قدرت 
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ونبدگیریتصمیمبرداردداللتکهقضاوتاعمالبرایآزادی•
.دیگرفردیازمجوزکسبیاوخاصقوانینبهارجاع

نظرهباستممکن.بگیریدنظردررااولخطسرپرستانوضعیت•
تند،هسکارکنانبراجباروپاداشقانونی،قدرتدارایآنهاکهرسد

.استشدهمحدودخاصقواعدبااغلبکهاستقدرتایناما

موقعیتآنچهبهنسبتسرپرستانکهاستشدهباعثاختیارعدم•
.باشندبرخوردارکمتریقدرتازدهدمینشانآنها

بصیرت

اقتضائات قدرت 
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ستگی های کارکنان نه با توسعه شای":گاهی اوقات می شنویم که می گویند
. "خود بلکه با شبکه سازی اجتماعی پیشرفت می کنند

فرد در شبکه های اجتماعی، روابط اجتماعی با سایرین برای تحقق اهداف
.پرورش می یابد

ن امر شبکه ها متشکل از افرادی است که به یکدیگر اعتماد دارند و ای
. ندموجب افزایش جریان دانش در میان کسانی است که در شبکه هست

ت می کنید هر چه بیشتر در شبکه باشید، اطالعات با ارزش بیشتری دریاف
.که باعث افزایش قدرت تخصص شما در سازمان می شود

شبکه اجتماعی و قدرت 
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نفوذ در دیگران
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. تا به اینجا، تمرکز ما بر منابع و اقتضائات قدرت بوده است

.  اما قدرت صرفا ظرفیت نفوذ در دیگران است

. قدرت نمایانگر پتانسیل تغییر نگرش ها و رفتارهای دیگران است

رش های افراد از سوی دیگر، نفوذ به هرگونه رفتار مبتنی بر تالش برای تغییر رفتارها و نگ
.اشاره دارد

نابع قدرت را نفوذ برای تغییر باورها، احساسات و فعالیت های افراد، یک یا تعداد بیشتری از م
. به کار می گیرد

نفوذ در دیگران



2020

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

تاکتیک های نفوذ سخت

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

متقاعد سازی•

نفوذ•

اثرگذاری •

تاکتیک های نفوذ نرم

نفوذتاکتیک های انواع 
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تاثیرتاکتیک نفوذ

قدرتپایگاهبهصریحاشارهبدونقانونیقدرتطریقازرفتاردرنفوذقدرت خاموش

تهدیدیافشاراعمالبااجباروقانونیقدرتفعالکارگیریبهابراز

آنهارفتاریانگرشتغییربرایاطالعاتبهدیگراندسترسیکنترلکنترل اطالعات

درخوداعضایقدرتومنابعائتالفطریقازکندمیتالشکهگروهیکتشکیلتشکیل ائتالف
.کندنفوذدیگران

باالترتخصصیامقامباافرادییافردازحمایتکسبدرخواست به سمت باال

قاعدمتبرایعاطفیدرخواستوعینیوواقعیشواهدمنطقی،استداللازاستفادهمتقاعدسازی
.افرادساختن

دمورفردسویازشدهدرکشباهتیاشدنواقععالقهموردافزایشبرایتالشأثیرنفوذ زیرکانه و مدیریت ت
هدف

.اواطاعتوپذیرشازایدرهدفموردفردبهمنابعومزایاقولمبادله

انواع تاکتیک های نفوذ
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ه هنگامی رخ می دهد که افراد یا واحدهای کاری مخالف رفتار مورد نظر و دلخواه فرد نفوذ کنند•
.باشند که نتیجه آن امتناع، بحث و جدل یا تاخیر در مشارکت در رفتار است

مقاومت

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

.  بدون منابع خارجی برای انگیزش رفتار مورد نظر و دلخواه، پذیرش صورت نمی گیرد•

پذیرش

ابند و برای قوی ترین شکل نفوذ است که به موجب آن افراد با درخواست فرد نفوذ کننده هویت می ی•
ا موجود انجام آن از انگیزه باالیی برخوردار هستند حتی زمانی که منبع خارجی برای انگیزش انه

.نباشد

تعهد

افراد در واکنش به دیگران که سعی درکه سه روشی 
گیرندنفوذ در آنها دارند، به کار می 


