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  مديران و فرماندهان ازانواع قدرت  يبندي استفادهبررسي اولويت

  AHPبه روش 

  1باريحسين نصيري

  2اكبر پيوسته

  چكيده

ر علوم اجتماعي، قدرت مفهوم نسبي است كه براي توصيف قدرت در مديريت و متون معتب
كار برده ه مرئي يا كنترلي كه يك فرد و يا يك واحد فرعي سازماني بر روي ديگران دارد، ب

نقش و سازمان  ادارهگيري و ساخت فرهنگ سازماني در شكلها سازمانمديران . شده است
درت كافي جهت نفوذ بر يت كاركنان بايستي از قمديران براي انجام امور و هدا. مهمي دارند

و متناسب با موقعيت و فرهنگ سازماني از انواع  اشدتحت امر خود، برخوردار ب كاركنانرفتار 
مديران و  يتحقيق تعيين استفاده اين يِكلّ هدف .طور درست و منطقي استفاده كننده قدرت، ب

حقيق، تعيينِ چگونگيِ ال اصلي تاست؛ سؤفرماندهان از مفيدترين نوع  قدرت در سازمان 
تحقيق نوع . است AHPبا روش  انواع قدرتان و فرماندهان از مدير ياستفاده بنديِاولويت
نامه و توزيع آن از طريق پرسشآوري اطالعات ه به اينكه روش جمعو با توج است كاربردي

گيري نفر و از روش نمونه 60حجم نمونه  .استپيمايشي تحقيقي  بنابرايند شومقدور مي
مرجعيت برترين  دهد كه قدرتتصادفي انتخاب و نتايج استخراج شده از تحقيق نشان مي

ده در اين پژوهش به ه به موارد ياد شبا توج .مديران است يقدرت مورد قبول واستفاده
- اخته ميپردAHPانواع قدرت به روش  مديران و فرماندهان از يبندي استفادهبررسي اولويت

ي محققان، مسئوالن، مورد استفادهه دست آمده از تحقيق حاضر، شود با اميد به اينكه نتايج ب
  .مديران و فرماندهان قرار گيرد

  
   .سازمان ،AHP  ،قدرت  ،مديريت ،مدير :كليدي واژگان

                                                      
  )ع(هيئت علمي دانشگاه افسري امام علي  عضو -1
  .كارشناس ارشد مديريت دولتي -2
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  مقدمه

 طور كهدر واقع همان. موضوع قدرت نه امري دور از ذهن است و نه چيزي اسرارآميز
كس نبايد با اين احساس به آن بپردازد كه قدرت رازي اظهار كرده، هيچ 1آدولف برل

به اين انديشه  2برتراند راسل .است كه تنها اشخاص متمايز قادرند در آن رخنه كنند
لوكس، ( .گرويد كه قدرت همراه با شوكت، باالترين آرزو و بزرگترين پاداش بشر است

1370 ،301(  

هر است كه  ييهاترين سازمان از مهمترين و ارزندههاي دولتي مانسازاز سوي ديگر 
د و در اين ميان بايد فرهنگ سازماني با نرا برعهده دارو مهمي رسالت عظيم كدام 

شكل پذيرد و تأثيرپذيري فرهنگ از عوامل متعدد از جمله ها توجه به اهداف عالي آن
  .ف باشدقدرت مديران در جهت پيشبرد و نيل به اين اهدا

صورت ه بهاي علوم مديريتي با توجه به يافتهدر دنيايي كه تغييرات و تحوالت 
اي از قوانين تازه مديريت خود يند در نحوهو مديران مجبور ا درآمده استنون قا

بايد لذا  .شودميل متحوالجرم استفاده از انواع قدرت توسط مديران نيز  كنند،استفاده 
سازمان نيز كاركنان و در نتيجه دستيابي به اهداف  ديريت برهاي اعمال مدر روش

  ،مديران يمورد استفاده تا ضمن ارزشيابي از انواع قدرت .توجه خاصي مبذول گردد
و تاثير آن را در دسترسي به اهداف  مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيردها نيز بخشي آناثر

  .مشخّص شودسازماني 

در دسترسي آن  راهبرديِريت آموزشي به دليل نقش مدي قدرت در ياهميت مطالعه
  )1380،45شريعتي،( .استبه اهداف سازمان 

. نقش مهمي دارندو سازمان  ادارهگيري و ساخت فرهنگ در شكلها سازمانمديران 
مديران براي انجام امور و هدايت كاركنان بايستي از قدرت كافي جهت نفوذ بر رفتار 

                                                      
1- Adolf Berl. 

2 - Bertrand Russell. 
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متناسب با موقعيت و فرهنگ سازماني از باشند و ، برخوردار تحت امر خود كاركنان
ده در اين با توجه به موارد ياد ش .طور درست و منطقي استفاده كننده انواع قدرت، ب

مديران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش  يبندي استفادهپژوهش به بررسي اولويت
AHP شودپرداخته مي.  

  تشريح و بيان موضوع

اند و مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و   ا ركن اصلي اجتماعي كنونيهسازمان
 يوسيلهه ب» وضع مطلوب«به » وضع موجود«هاست و روند حركت از يا مرگ سازمان

  .شود مديريت هدايت مي

است كه كاركنان سازمان نقش اصلي و كليدي مديران، ايجاد چنان فضايي در 
  .رجسته انجام دهند و به ديگران فرزانگي آموزش دهندبتوانند توسعه يابند، كارهاي ب

مل ااز طرف ديگر مديران با استفاده از قدرت مديريت خود كه آن هم ناشي از عو
قدرت يعني توان نفوذ، منبعي است كه . كنندمديريت خود را اعمال مي است،مختلف 

اين بدان . وليت وا داردبرداري يا قبول مسئكند تا ديگران را به فرمان رهبر را توانا مي
رهبراني كه  …هاي ناخوشايند نيز داشته باشد تواند جنبه علت است كه قدرت مي

دانند يا  كساني كه نميكار گيرند از ه دانند كه آن را چگونه ب شناسند و مي قدرت را مي
ز آمي الزم است بدانيم كه براي نفوذ موفقيت. تر هستند اثربخش ،گيرند كار نميآن را به 

 .هاي مختلف رهبري آگاه باشد در رفتار ديگران، رهبر بايد از تأثير قدرت بر شيوه
  )229 :1378هرسي، بالنچارد، (

اين سوال مطرح است كه از ديدگاه مديران و فرماندهان كدام يك از جا اما در اين
اده از يز با استفال نكند؟ كه اين سؤقدرت بر اعمال مديريت آنان مؤثّرتر عمل مي منابع

اين تحقيق در پي بنابراين . پاسخ داده خواهد شد AHPبندي و انتخاب روش اولويت
 ياستفادهبندي و اولويت يهاي موجود در زمينهآن است كه با توجه به مسائل و ابهام

را مورد بررسي قرار داده و با توجه به نتايج اين  هاي قدرتمدير از انواع پايگاه



  1391 بهار، دوازدهم، سال 45ارة پژوهشي مديريت نظامي، شم -فصلنامة علمي/  96

 

ها سازمانمدير در توسط قدرت هاي انتخاب پايگاهبين ي هز رابطدازي اان پژوهش چشم
بيني تواند در پيشده از اين پژوهش ميدست آمه نتايج ب. و ادارات دولتي ترسيم كند

مان مورد استفاده قرار مديران و  فرهنگ سازماني حاكم بر ساز يقدرت مورد استفاده
پيش ها اي را درمديريت سازمانديدهتوجهي به موضوع ياد شده مشكالت عگيرد و بي

هايي است كه هر كشور براي  ترين سرمايه از عظيمهاي دولتي سازمان. خواهد آورد
مديران و  در اختيار داردمردم خود  و انجام امورپيشرفت سالمت اجتماعي و اقتصادي 

ق وجهي دارند كه شامل تعيين اهداف، سازماندهي، وظايف تشويشغلي چندها سازمان
هاي ياد شده سازمانمديران . استگيري  و ترغيب كارمندان، بازنگري نتايج و تصميم

ريزي، سازماندهي، استخدام كارمند، هدايت،  برنامهدر راستاي انجام وظيفه خود 
بدون ارتباط كافي، وظايف به انجام  بنابراين .دهند نگي و بازنگري را انجام ميهماه

  )290 :1378هرسي، بالنچارد، ( .گردند تصميمات اجرا نمي نرسيده، اهداف برآورد نشده و

  تحقيق االتسؤ

ان و مدير يبندي استفادهاصلي تحقيق عبارت است از اولويت السؤ: سؤال اصلي
  ؟چگونه است AHPبا روش  انواع قدرتفرماندهان از 

 :االت فرعيسؤ

  ويتي قرار دارد؟درسازمان در چه اول قانونمديران از قدرت مبتني بر  ياستفاده -

  درسازمان در چه اولويتي قرار دارد؟ پاداشمديران  از قدرت مبتني بر  ياستفاده -

  درسازمان در چه اولويتي قرار دارد؟اجبار  مديران از قدرت مبتني بر ياستفاده -

  درسازمان در چه اولويتي قرار دارد؟ مرجعيتمديران از قدرت مبتني بر  ياستفاده -

  درسازمان در چه اولويتي قرار دارد؟ صتخصمديران از قدرت مبتني بر  ياستفاده -
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  ارچوب نظري تحقيق چ

استفاده » ريون فرنچ و«پژوهشگران در اين پژوهش جهت چهارچوب نظري از مدل 
 5و هاي قدرت پرداختند بررسي پايگاهبراي نخستين بار به  »ريون فرنچ و«. ده اندكر

يابي  مديران براي دستكه پايگاه قدرت  5از ديدگاه آنان . پايگاه قدرت را بر شمردند
 :1381رابينز، ( :ند ازا عبارت ،ندنك استفاده مي هاآندر افراد و در محيط كار از  1به نفوذ

246(   

1- صقدرت مبتني بر تخص  

  قدرت مبتني بر مرجعيت -2

 قدرت مبتني بر اجبار  -3

 قدرت مبتني بر پاداش -4

 ي بر قانون                  قدرت مبتن -5

آيا شخص مورد بحث داراي يك يا چند پايگاه  .پنج نوع پايگاه قدرت وجود دارد
ها بيانگر اين است كه وي داراي چندين قدرت است؟ پاسخ مثبت به اين پرسش

  . قدرت است
خواهيد كاري  بر ديگران سخت بگيرد و شما نميرا تواند كار  اين شخص مي* 

  )زور و اجبارقدرت مبتني بر ( .موجب عصبانيت وي شويدبكنيد كه 

هاي خاصي را به افراد بدهد و شما تواند مزاياي ويژه يا پاداش اين شخص مي* 
قدرت پاداش مبتني ( .خواهيد كاري بكنيد كه از چنين مزايايي برخوردار شويد مي

  )بر پاداش

هايي بدهد ا مسئوليتاين شخص حق دارد كه موقعيت شما را تعيين كند، به شم* 
  )قدرت قانوني( .شويد دار ها را عهدهو از شما بخواهد آن مسئوليت

                                                      
1- Influence 
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شود شما به او احترام بگذاريد و شما  اي دارد كه باعث مي شخص دانش و تجربه *
  )صقدرت مبتني بر تخص( .كنيد اجعه ميردر بسياري از موارد به او م

 .بريد هر كاري براي او لذت ميداريد و از انجام  شما شخص را دوست مي *
  )قدرت مرجع(

  )246 :1381اقتباس از رابينز، (

  ريف مفهومياتع

را مي توان توانائي اشخاص يا گروهها در اثر نهادن بر عقايد و  قدرت: قدرتتعريف 
ارزشهاي فكري اشخاص يا گروههاي ديگر،يا وادار كردن آنها به انجام اعمال خاص و 

قدرت يعني توان نفوذ،  .)192، 1388نصيري،( انجام كاري تعريف كرد يا بازداشتن آنها از
مسئوليت وا  كند تا ديگران را به فرمانبرداري يا قبول منبعي است كه رهبر را توانا مي

 )229: 1378بالنچارد،  و هرسي( .دارد

همان گونه كه انرژي يك مفهوم بنيادي در علم فيزيك است، قدرت نيز از ... «
گولت،  و هيكس( 1برتراند راسل» . ...ساسي در دانش اجتماعي برخوردار است مفهومي ا

1377: 13(  

گذاري بر ديگران در سمت و سوي  تأثير يهبه معني توانايي واقعي يا بالقو قدرت
. خواه خويش استدل يهمعني توانايي انجام كارها به شيوقدرت به . مطلوب است

اي سرشار  ورزند، واژه بر فرديت و برابري تأكيد مي هايي كهويژه در فرهنگهب» قدرت«
  )240 :1377و، ناندرسون و كپير يا( .از بار عاطفي است

پژوهشگران قلمرو . گرفتكار ه بخش بچون ابزاري بسيار اثرتوان هم قدرت را مي
اي  فزاينده ارزش تشخيص و به كارگيري آن در ارتقاي عملكرد فردي  گونهسازمان به
و اين مفهوم قدرت را از ابزار پليد اعمال زور به . كنند را خاطرنشان مي وسازماني

                                                      
1 - Betrand Russell 
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به هر حال اين واقعيت هنوز پابرجاست كه . اند كنش مثبت دگرگون ساخته ابزاري براي
بروز  يهند برخورد ايجاد كند كه اغلب مايتوا مبتني بر قدرت مي يهرفتار پرخاشگران
  )240، 1377انو، اندرسون و كپيري( .نابساماني است

معموالً در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد كه قدرت بيانگر روابطي است كه بين 
مقصود ما يك نفر، يك (يك عامل اجتماعي مفروض . عوامل اجتماعي وجود دارد

نسبت به برخي ديگر از عوامل اجتماعي داراي ) واحد فرعي يا فرعي سازمان است
  .گر داراي قدرت كمتري استقدرت بيشتر و نسبت به برخي دي

ديدگاه  موقعيت خاص معني پيدا كند، از براي اينكه قدرت در يك رابطه يا يك
ه ساير عوامل بلكه تنها نسبت ب نيست» قدرت بي«يا » باقدرت«شخص  عمومي يك

شفرتيز واستيون ( .شود مياجتماعي داراي قدرت يا بدون قدرت  يهاجتماعي در يك رابط

  )781 :1381اوت، 

افراد هوشمند با ظرافت توسعه و  يهوسيله بخش، قدرت بهاي اثردر سازمان
  )207 :1378شرمرهورن، هانت، ازبورن، ( .شود يابد و اعمال مي پرورش مي

ترين عناصر موجود در هر يك از  شود كه قدرت، يكي از اساسي ر ميمتذكّ 1بِرل
اهد و هيچ فرماني وجود نخو بدون قدرت، هيچ سازمان... سطوح سازمان انساني است 

  قدرت داشته باشد، بدون شك يهنگرانه از مقولاگر كسي يك بررسي جزئي. داشت
با اين حال هنوز در . ترين مكان را در سازمان داراست يابد كه قدرت، مركزي ميدر

اهميت در نظر شده و كمر فراموشبررسي سازمان و مديريت، قدرت به عنوان يك متغي
  )14 :1377گولت،  و هيكس( .شود گرفته مي

                                                      
1 - Adolf Berle 
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  انواع قدرت

وجود  يتواند در سايه قدرت در كجاست؟ آن چيست كه يك فرد يا يك گروه مي أمنش
بار براي نخستين »ريون فرنچ و«هاي نامه آن بر ديگران اعمال نفوذ كند؟ دو پژوهشگر ب

پايگاه  5دگاه آنان از دي. شمردندقدرت را بر پايگاه  5ها پاسخ دادند و به اين پرسش
، قدرت مبتني بر پاداش، قدرت مبتني بر اجبارقدرت مبتني بر : ند ازا قدرت عبارت

براي تحقق هاي دولتي كه سازمان قدرت مبتني بر مرجعيت وقانوني  ص، قدرت تخص
د در اين پژوهش مورد بررسي قرار ننياز دار هابه آن كاركناناهداف آموزشي و نفوذ در

  )246 :1381رابينز، ( .گيرد مي

قدرت قانوني نيرويي است كه در نقش و پست و سلسله : تعريف قدرت قانوني
قدرت قانوني نمايانگر  )197 :1382اورنسيتن،  و الننبورگ( .مراتب سازماني مقرر شده است
مراتب و اختيارات در سلسله(ست يا مقام سازماني پ يقدرتي است كه شخص در سايه

  )248 :1381، رابينز( .آورد دست ميه ب) رسمي سازمان

ش اتصور حاصل از توانايي الزم براي تأمين آنچه مالكيت: تعريف قدرت پاداش
قدرت پاداش بر مبناي درك  )238 :1378بالنچارد،  و هرسي( .مردم است يمورد عالقه

در . تتوسط مدير اس ويژههاي باارزش و بهپاداش يكارمند از توانايي توزيع يا مضايقه
  ش مورد عالقه كاركنان است، ماننداواقع كارمند مدير را در تأمين آنچه مالكيت

  )153 :1370كورمن، ( .بيند هاي مالي، تقدير كتبي و شفاهي توانا ميكمك

مقابل قدرت پاداش  ينقطه) اجبار(قدرت قهريه ): قهريه(تعريف قدرت اجبار 
ل و اعمال تنبيه نسبت به زيردستاني كه از قدرت قهريه به توانمندي رهبر در كنتر. است

 )198:1382،الننبورگ، اورنستين، ( .شود مربوط مي ،نمايند رهنمودهاي رهبري سرپيچي مي

گيرد و بر مبناي تصور و درك  قدرت اجبار از ظرفيت ايجاد ترس در كاركنان نشأت مي
ه بوده و توانايي الزم كارمند در رابطه با اين امر است كه مدير داراي قدرت اعمال تنبي

  )698 :1374لوتانز، ( .براي مجازات را دارد
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قدرت مرجعيت توانمندي رهبران در ): مشروعيت(تعريف قدرت مرجعيت 
به تعبيري اين يك نوع . استگسترش زيردستان توسط قدرت شخصيت خودشان 

 ننبورگال(. نمايد موهبت الهي رهبر است كه احترام ديگران را به خود جلب و جذب مي

كنند كه مدير  كارمندان از آن جهت طبق خواست مدير عمل مي )198 :1382اورنستين،  و
ساعتچي، ( .خواهند مانند او يا مورد تأئيد او قرار بگيرند كنند و مي خود را تمجيد مي

1370: 507(  

تصور اين كه رهبر تحصيالت، تجربه و تخصص مربوط را : صتعريف قدرت تخص
ماني موثر است كه رهبر داراي تخصص بوده و از دانشي برخوردار باشد دارد، رهبري ز

قدرت  )240 :1378بالنچارد، ( .كه مورد احترام پيروان بوده و براي آنان داراي اهميت باشد
 .باشد تخصص براساس توانايي ويژه يا دانشي است كه رهبر دارد و مورد نياز گروه مي

  )198 :1382اورنسيتن، و  الننبورگ(

قدرت  يهگيرند، در برگيرند تفاده قرار ميها مورد اسهايي كه در سازمانانواع قدرت
پنداري  -ايي، شخصيتي، موقعيتي و اعتماديفيزيكي، اقتصادي، علمي، اجر

ه تمام انواع قدرت ناشي از احساس قدرت شخص است ك. است) ايدئولوژيكي(
ها، به خودي ب نهادها و سازمانبدين ترتي. آيد ميهمواره از جانب شخص به اجرا در

بلكه بايد توجه داشت كه قدرت از سوي  داراي قدرت و مجري آن نيستندخود، 
انواع  )30 :1377گولت،  هيكس، ري( .هاي سازماني دارندشود كه نقش كساني اعمال مي
  :ندا قدرت به قرار زير

رود، ر ميكاه ها بننخستين نوع از قدرت اشخاص كه در سازما: قدرت فيزيكي
نمايد،  تر ميرسد، مهمقدرت فيزيكي اغلب از آنچه به نظر مي. قدرت فيزيكي است

استفاده از آن همواره موجود است  يهز ديد پنهان است، در هر حال زمينزيرا معموالً ا
مثل . پذيرد انجام مي» قدرت فيزيكي پنهان«ها بر اساسِ گيري و بسياري از تصميم

  .قدرت خود در مواقعي كه شورش يا اغتشاش وجود دارد پليس از ياستفاده
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قدرت اقتصادي ناشي از مالكيت يا كنترل پول يا منابع ديگر را : قدرت اقتصادي
پرداخت، يا  يهدرت اقتصادي با پرداخت يا با وعدق. بايد دومين قدرت بشمار آورد

تصادي اعمال خودداري يا تهديد به خودداري از پرداخت پول يا ساير كاالهاي اق
  .شود مي

دانش و  يهسومين قدرت بر پاي: ش و آگاهيقدرت علمي يا قدرت مبتني بر دان
هاي ويژه و تخصص كاركنان توان گفت، مهارت به زبان ساده مي. گيرد آگاهي شكل مي

افزون بر اين، احراز مشاغل بسيار . شود و ساير كارشناسان موجب قدرتمندي آنان مي
المثل قديمي  ضرب. سازند آور مي ها و علوم را الزامازبسياري از دانشمهم، برخورداري 

  .چنين حقيقتي است يهدر برگيرند 1»دانايي، توانايي است«گويد  كه مي

كه  ند، در صورتيا ها به كار مشغولمديران و افرادي كه در سازمان: قدرت اجرايي
آنان نه تنها . گيرند ش قرار ميانجام دهند، معموالً مورد ستاي وظايف خود را به خوبي

كنند، بلكه از طريق پيروي  انجام وظيفه كسب ميرت دقيقدرت خود را از طريق موفّ
كساني كه بر كار آنان اشراف دارند افرادي كه عالقمندند از خدمات و عملكردهاي آنان 

 .آورند دست ميه برخوردار شوند نيز سود چنين قدرتي را ب

هستند  2»يذجاذب و متنفّ«افراد داراي ويژگي برخي از  :قدرت ناشي از شخصيت
... زندآمي گاهي احساس عشق وعاطفه در هم مي. شود كه موجب احترام و تحسين مي

  .ر باشدتواند در كسب قدرت، مهم و مؤثّ خود مي يهجذابيت فيزيكي نيز به نوب

قدرت ): مقام قدرت ناشي از( 3قدرت ناشي از موقعيـّت يا جايگاه سازماني فرد   
هاي اشخاصي كه در مراتب باال و يا در موقعيت ،شود اغلب از موقعيت فرد ناشي مي

از قدرت موقعيتي، . كنند اجتماعي قرار دارند، قدرت خود را از اين منبع كسب مي

                                                      
1 - Knwledge  is  power 

2 - charisma 

3 - positional power 
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. شود گاهي اوقات، با عناوين قدرت نهادي، سنتّي، اداري يا رسمي و قانوني نيز ياد مي
  .نامند مي» اقتدار«نيز اين قدرت را در برخي موارد 

از قدرت  توانمي هاقدرت يهم در مجموعسرانجا 1:)ايدئولوژي(قدرت عقيدتي
چنانچه فردي داراي يك پندار، يك اعتقاد يا يك نظام . ايدئولوژيكي يا عقيدتي نام برد

هد و وسيله ذهن را تسخير كند و يا ديگران را تحت تأثير قرار د فكري باشد كه بدين
  )78: 1377، شبكيم( .نيازهاي آنان را برآورده سازد، او قادر خواهد بود كه قدرتمند شود

  گيرد و چرا برخي از مردم قدرتمندتر از ديگران هستند؟ قدرت از كجا سرچشمه مي

همپوشاني دواير در شكل زير بر انحصاري نبودن هر سه منبع تأكيد دارد يعني 
تواند با  يعني يك شخص مي. و نيروهاي موقعيتيوضعيت سازماني، رفتار شخصي 

 ,Cook ( .استفاده از دو يا حتي هر سه مورد اين منابع قدرت خويش را باال ببرد

Hunsaker, 2001(  

                                                      
1 - Ideological power 
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  )Cook, Hunsaker, 2001(قدرت  يگانهمنابع سه) 1- 1(شكل 

ه ا چارچوبي كه بز تدوين گرديده، امبندي قدرت ني شمار ديگر تقسيم هاي بي سيستم
رسد كه از همه بيشتر مورد قبول قرار  مطرح شده است به نظر مي فرنچ وريون  يهوسيل
قدرت  -يك پايگاه قدرت ديگر 1كروگالنسكي همكاري با ريون بعداً. باشد گرفته

يك پايگاه  2هرسي و گلداسميت 1979سپس در سال . را شناسايي كرد -اطالعات
عنوان وسايل ه اين هفت پايگاه قدرت كه ب. را پيشنهاد كردند -قدرت رابطه -ديگر
در شكل زير نشان داده شده  ،اند توفيق نفوذ در رفتار ديگران شناسايي شده يهبالقو
 )234: 1378رد،  بالنچا و نقل از هرسي( .است

 

  

                                                      
1 - Kruqlanski 

2 - Goldsmith 

 وضعيت سازماني

 اختيار رسمي*

  هاكنترل پاداش *
  كنترل منابع *

 رفتار شخصي

  كارشناسانه*
  محترمانه *

 اتحاد متقابل *

  
  روهاي موقعيتيني

  فشار و اجبار*

  محورهاي اطالعاتي *

  محورهاي مشاركتي *

 هاتمرين

  قدرتمندسازي
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   قدرت نظام     قدرت شخصي

  

  

 و اقتباس از هرسي(ح مختلف آمادگي هاي قدرت داراي اهميت در سطوپايگاه

  )1378بالنچارد، 

  قدرت و نفوذ

قدرت آن نيرويي است كه باعث . اساس قدرت عبارت است از كنترل رفتار ديگران
واكنش رفتاري به عمل شود، در حالي كه نفوذ يك  انجام كارها به نحو مورد نظر مي

در محيط كار از قدرت استفاده در افراد و  1مديران براي دستيابي به نفوذ .استقدرت 
سرچشمه  ،نمايند كه از منابع سازماني و فردي كه در شكل نشان داده شده است مي
   :ناميم مي 3و قدرت شخصي 2ما اين منابع را به ترتيب قدرت شغلي .گيرد مي

  )1378اقتباس از شرمرهورن و همكاران، (منابع قدرت و فرآيند نفوذ 

  
                                                      

1 - Influence 

2- Position  power 

3 - Personal  power 

  قدرت منابع

    :شغلي

  پاداش  

  اجباري

  قانون

  :شخص

  صمتخص 

   مرجعيت

  فرآيند نفوذ

تأمين 
  قدرت

وقتي به كار 
  شود گرفته مي

مؤثر واقع 
  شود مي

وادار كردن 
فرد به انجام 
  كار مورد نظر

  مشروع *

 آمادگي                 پاداش *

  رابطه *
 حداقل           قهريه *

* حداكثر     صيتخص 

 ارجاعي *

 العاتاط *
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  مفهوم جديدي از قدرت

مشاور مديريت در نيوريورك يك مفهوم جديدي از قدرت را پيشنهاد  1تريسيدايان 
مشهور شده است » به قدرت رساندن«در ادبيات آموزش  ااين مفهوم اخير. كند مي

توانيد باالترين قدرت را كسب كنيد اگر آن را به  جديد اين است كه شما مي يتوصيه
گويد آن نيرو و تحت همان اصول  مي تريسي. بدهيد ،كنند براي شما كار ميافرادي كه 

ها هر چه بيشتر به ديگران بدهيد، به همان اندازه بيشتر از آن: كند همانند عشق عمل مي
هاي  توانند قدرت و فرصت نمايد كه رهبران مي پيشنهاد مي اًضمن. دريافت خواهي كرد

با قادر نمودن كارمنداني كه تحت نظارت دارند  تا. دموفقيت خود را به حداكثر برسانن
 :1382النببورگ، اورانسيتن، نقل از ( .دست آورنده قدرت و موفقيت مورد نظر خود را ب

201(  

علمي بر چگونگي  هايا از به قدرت رساندن با پيشنهاددايان تريسي نظريه خود ر
ي به قدرت رساندن پيشنهاد رااي را ب او اصول دهگانه. گيرد ميد قدرت پيتوزيع مجد

  :دنك مي

  .هاستآن يبه مردم بگوييد كه چه مسئوليتي به عهده -1
  .ها داده شده تفويض كنيدها اقتداري برابر با مسئوليتي كه به آنبه آن -2
  .هاي برتري را تعيين كنيد استاندارد -3
  . ا كنيدها مهيها را براي آنآموزش مورد نياز آن -4
  .ها دانش و اطالعات بدهيدبه آن -5
  .خورد بدهيدازها ببه دنبال عملكرد به آن -6
  .شناسايي كنيد ،اند ها را براي موفقيتي كه كسب كردهآن -7
  .ها اعتماد كنيدبه آن -8
  .بدهيد شكست يها اجازهبه آن -9

  )همان منبع( .ها با احترام و عزّت رفتار كنيدبا آن -10

                                                      
1 - Diane Tracy 
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  سياست قدرت و

قدرت، توانايي نفوذ بر ديگران و . كار دارند و جملگي با قدرت و سياست سررهبران 
قدرت همانند سهامي است كه رهبر در شركت خود دارد و راه نفوذ وي . رويدادهاست

قدرت با اختيار تفاوت دارد، زيرا اختيار از مديريت باالتر  .گشايد را بر ديگران مي
ها و ت، كوشششخصي يرهبران، خود بر پايه از سوي ديگر، قدرت را. شود واگذار مي
هايي  سياست به شيوه. آورند دست ميه گيرند، ب كار ميه ها بهايي كه در آنموقعيت
 :1377مشبكي، ( .بندند كار ميه آورند و ب دست ميه شود كه رهبران قدرت را ب گفته مي

298(  

  مسيرهاي دستيابي به قدرت

مسلم است كه . آيد وجود ميه ندي سازمان بب قدرت از طريق تقسيم كار و بخش
آورد كه نسبت به برخي ديگر از وظايف از  وجود ميه تفكيك افقي، وظايفي را ب
 هايي كه وظايف بسيار مهمي به عهده دارند افراد يا بخش. ندا اهميت بيشتري برخوردار

هميت باالتري ها نسبت به ديگران، از اند كه وظايف آننكيا قادرند ديگران را متقاعد 
ت طبيعي در بازي دستيابي به قدرت خواهند داشتبرخوردار است، يك نوع مزي .

  :پذير است دهند كه دستيابي به قدرت به سه طريق امكان مدارك و شواهد نشان مي

اختيار رسمي تنها  است،ر رسمي يكي از منابع قدرت اختيا: مراتبياختيار سلسله -1
هاي مديريت ارشد،  ويژه پستههاي مديريتي، باد در پستمنبع قدرت نيست، بلكه افر

زيردستان اين تأثير و . بر تصميمات تأثير گذارند خود توانند از طريق ضوابط رسمي مي
  .الينفك پست مديريت قبول دارند  نفوذ را به عنوان يك نوع حق

شما  ند،ا اگر شما چيزي را دارا باشيد كه ديگران خواهان آن: كنترل منابع -2
گونه تضميني ندارد اما صرف كنترل نوع منبع، هيچ. ها اعمال قدرت كنيدتوانيد بر آن مي

كه قدرت شما را افزايش دهد، منبع بايد هم كمياب باشد و هم از اهميت وافري 
  .برخوردار باشد
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واقع شدن در جاي درست و مناسب، درون سازمان خود : در مركز شبكه بودن -3
ها با قرار داشتن در مركز شبكه، قدرت را افراد يا گروه. ع قدرت باشدتواند يك منب مي
دهد كه وظايف و  ها اجازه ميآورند زيرا پستي كه متصدي آن هستند به آن دست ميه ب

 .هاي سازماني را كاهش دهند يا كاركردهاي سازمان را منسجم نموده و يا وابستگي
  )218 :1380رابينز، (

AHP  ؟   چيست  

A .H .P
گيري است كه  يك روش تصميم» مراتبيفرايند تجزيه و تحليل سلسله«يا  و 1

معيارهاي مختلف و يا تصميمات چندمعياره توان تصميماتي كه وابسته به توسط آن مي
گيري ابتدا ساختار  له تصميم، مسأA.H.Pتوان گفت توسط اينكه مي. است، اتخاذ نمود

ي گير ود براساس معيارهاي مطرح در تصميمهاي مختلف موج داده شده و سپس گزينه
  .ص شودها مشخّانتخاب هر يك از آن تبا هم مقايسه شوند و بعد اولوي

بيني كه   يشسازي، پ بندي، انتخاب، ارزيابي، آماده در مسائل رتبه A.H.Pدر مجموع 
مواقع  بيشتردر  ،گيردمورد استفاده قرار مي ،گيري  هستند ي تصميمهمگي درباره

A.H.P ريزي خطي و  هاي تحقيق در عمليات مانند برنامههمراه با ساير روش
بايد  A.H.Pگيري توسط روش براي تصميم .كار رفته استه ريزي اعداد صحيح ب برنامه

مقايسه فاكتورهاي  -2 ؛درخت تصميم يتوسعه -1: مراحل ذيل طي شوند
استخراج  -4؛ فاكتور به هر ها با هم نسبتماشين يمقايسه - 3؛ گيري با هم تصميم
  )96: 1385قدسي پور، ( .گيري نتيجه -5اي  ت از جداول مقايسهاولوي

                                                      
1- Process Hierarchy Analytic 
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  A.H.Pمفاهيم و خصوصيات 

گيري است سه نوع گره در اين  درخت تصميم يتوسعه A.H.Pقدم اول در استفاده از 
شود تنها يكبار در گره نوع اول كه گره هدف ناميده مي .درخت وجود خواهد داشت

  .گيردظاهر شده و روي باالترين سطح درخت قرار مي درخت

در واقع نشان هاي نوع دوم  گره، دهدنشان مي گيري را ، هدف تصميمي هدفگره
هاي  هاي نوع سوم مربوط به گزينه گره. گيري هستند معيارهاي مطرح درتصميم يدهنده
ها  اتصال گره يوهنح. گيرندترين سطح درخت قرار مي گيري هستند كه در پايين تصميم

هاي يك سطح  ي گرهسطح باال به كليه يگره اين صورت است كه هره دريك درخت ب
  متصل ،شوندمي سطح باالتر يه موضوع گرهتر خود كه به نحوي مربوط بپايين
هدف از . رسددرخت تصميم نوبت به انجام محاسبات مي يپس از توسعه. شودمي

در راه ) هاي درخت ترين گره پائين(ها  يك از گزينه انجام محاسبات تعيين وزن هر
شود محاسبات توسط اين اصل انجام مي. است) باالترين گره درخت(رسيدن به هدف 
  .درا محاسبه كرترمتصل به آنيك سطح پايين

صورت گرافيكي ه گيري ب تصميم كننده راهبردگيري در واقع مشخص درخت تصميم
ين ته شده و پس از آن از باال به پايگيري نوش ف تصميمدر اين درخت ابتدا هد. است

  شان در سطوح مختلف درخت قراراي دخيل در تصميم به ترتيب اهميتفاكتوره
  .گيرندمي

يچيده و فازي بر اساس تحليل مغز انسان براي مسائل پ A.H.Pروش يا مدل  
  در» اعتيس -ل  - توماس «قي به نام اين روش توسط محقّ. پيشنهاد گرديده است

كه كاربردهاي متعددي از آن زمان تاكنون  طوريه ب ،پيشنهاد گرديد 1970هاي سال
  .انداين روش مورد بحث قرار گرفتهبراي 
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  هايل دادهتحل تجزيه و

ها در اين فصل در دو بخش زير  نامهدست آمده از استخراج پرسشه نتايج ب: مقدمه
   :اند بندي  شدهجمع

با  هاآزمودني  شده داده  هايابتدا پاسخ  توصيفي  در بخش:  توصيفي  بخش - الف
اطالعات جمعيت شناختي مربوط به  نمودار فراواني، درصد  هاي از آمار  استفاده
  . است  شده  هيارا خدمت يسابقه

فرضيه و   مناسب به آزمون  آماري  هاياز آزمون  با استفاده : استنباطي  بخش - ب
انواع  ان بهمديربندي كه عبارت است از  اولويت  ايم ها پرداختهاز آن  گيري نتيجه
  ؟چگونه است AHPبا استفاده از روش  قدرت

  خدمت يشناختي مربوط به سابقهتاطالعات جمعي: بخش توصيفي

 5كمتر و مساوي ها درصد آزمودني 3دهد كه  نشان مي نمودار اطالعات مندرج در
سال سابقه خدمت دارند،  15الي  11درصد  7/35 سال و 10الي  16درصد  13سال، 

 3/8سال و  25الي  21درصد  7/10سال،  20الي  16 هادرصد آزمودني 7/21طبق نتايج 
سابقه خدمت ها درصد آزمودني 7/7خدمت دارند،  يسال سابقه 25درصد بيش از 

  .اند خود را عنوان نكرده
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  هاي خدمت آزمودنينمودار مربوط به سابقه -1ي هنمودار شمار
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 AHPبا استفاده از روش  انواع قدرت ان بهمديربندي اولويت:  استنباطي  بخش
  ؟چگونه است

  قدرت مورد استفاده مديران 5ماتريس مقايسه زوجي  - 1ي شمارهجدول 

ص
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  انواع قدرت

  قدرت مرجعيت  1  3  4  9  7

4  5  2  1  
3
  قدرت پاداش  1

2  3  1  
2
1  

4
  قدرت اجبار  1
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2
1  1  

3
1  

5
1  

9
  قدرت قانون  1

1  2  
2
1  

4
1  

7
  قدرت تخصص  1

  جمع  83/1  95/4  83/7  20  50/14

 استر عنصر بر خودش، برابر يك بايد توجه داشت كه در مقايسه زوجي، ترجيح ه
چنين هم. بنابراين تمامي عناصر روي قطر در ماتريس مقايسه زوجي برابر يك هستند

برابر  Aبر  Bترجيح  ،باشد 2داراي ترجيح  Bبر  Aاين نكته نيز قابل قبول است كه اگر 

2
سپس  ،كنيم ها را با هم جمع ميمقادير هر يك از ستوندر مراحل بعدي خواهد بود  1

هر عنصر در ماتريس مقايسه زوجي را به جمع ستون خودش تقسيم كرده تا ماتريس 
   )2جدول شماره (.ودمقايسه زوجي نرماليزه ش

  قدرت مورد استفاده مديران 5نرماليزه شده ماتريس  - 2ماره شجدول 
ص

خص
ت ت

در
ق

  

ون
 قان

ت
در

ق
بار  

 اج
ت
در

ق
ش  

ادا
ت پ

در
ق

ت  
جعي

 مر
ت
در

ق
  

  

  انواع قدرت

  قدرت مرجعيت  /55  /61  /51  /45  /48

  قدرت پاداش  /18  /20  /26  /25  /28

  قدرت اجبار  /14  /10  /13  /15  /14

  قدرت قانون  /06  /04  /04  /05  /03

  قدرت تخصص  /08  /05  /06  /10  /07

  جمع  1  1  1  1  1
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بنابراين . شودبعدي متوسط سطرهاي ماتريس نرماليزه شده محاسبه مي يدر مرحله
برترين ) 52/0با ارجحيت (كه قدرت مرجعيت  بينيم مي 3با توجه به جدول شماره 

و به دومين ) 23/0با ارجحيت ( هاي مورد استفاده مديران است و قدرت پاداشقدرت
  .قرار دارد 13/0دنبال آن قدرت اجبار با ارجحيت 

  قدرت مورد استفاده مديران 5نرماليزه شده مربوط به ماتريس محاسبه متوسط سطرهاي  -3شماره جدول 

طر
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ق
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ق
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ت
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  انواع قدرت

  قدرت مرجعيت  /07  /07  /05.  /14  /04.  /52

  قدرت پاداش  /46  /53  /54  /43  /59  /23

  قدرت اجبار  /33  /26  /27  /24  /25  /13

  قدرت قانون  /02  /06  /05  /05  /03  /05

  قدرت تخصص  /02  /06  /05  /05  /03  /07

  جمع  1  1  1  1  1  1

  

    تحقيق  روش

از نظر ماهيت و روش از نوع تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيق كاربردي و 
ها ، اصول و ، قانونمنديهاكه در تحقيقات كاربردي نظريه چرا. استي انهزمي-موردي

شوند براي حل مسائل اجرايي و واقعي به كار فنوني را كه در تحقيقات پايه تدوين مي
و ) 202 :1384خاكي، ( .كاربرد عملي دانش و علوم است اساس چنين تحقيقاتي ،گيرندمي

ها مديريت سازماننيز در براي حل مسائل اجرايي و از طرف ديگر از نتايج اين تحقيق 
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آوري اطالعات از طريق ه به اينكه روش جمعو با توجگيرد مورد استفاده قرار مي
  .استتحقيق از نوع پيمايشي  گردد بنابراينزيع آن مقدور مينامه و توپرسش

  آماري  يجامعه

شود كه حداقل در زهايي گفته مياشيا و يا چي ،اي از افرادي آماري به مجموعهجامعه
ها تعميم هاي پژوهشي را به آنباشند و محقق عالقمند است يافته يك ويژگي مشترك

آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب  يجامعه ،يا به عبارت ديگر .دهد
آماري  يدر تحقيق حاظر جامعه .حداقل داراي يك صفت مشخّصه باشند مورد نظر كه

واحد نظامي مركز ) به باالسوم ستوان ياز درجه( ليه فرماندهان و مديران نظاميشامل ك
  .اندنفر  60شير بالغ بر عجب 03آموزشي 

   نمونهحجم 

گيري نفر بوده است لذا نيازي به نمونه 100آماري تحقيق زير يبا توجه به اينكه جامعه
نامه توزيع پرسش ،اندفر بودهن 60د نبوده و در بين كليه اعضاي جامعه تحقيق كه تعدا

  .گرديده است

  ها داده  آوري ابزار جمع

در اين تحقيق در چهارچوب روش ميداني مورد نياز   و اطالعات ها داده  گردآوري رايب
هاي آن به فهكه مولّمدير از انواع قدرت ترجيح نامه مربوط به پرسشاز   پژوهش  اين

قدرت  -2 صقدرت مبتني بر تخص -1 :استاستفاده شده  ،شودشرح زير فهرست مي
قدرت  - 5قدرت مبتني بر پاداش  -4قدرت مبتني بر اجبار   -3 مبتني بر مرجعيت

 .مبتني بر قانون

طرح و در ) سؤال 6الي 4(هاي يادشده تعدادي سؤال براي هر كدام از مولفه
رهاي ها و متغيهاالت مربوط به مولفشده از سؤشود و برآيند حاصلنامه آورده ميپرسش

  .ص خواهد شدمورد مطالعه در اين تحقيق مشخّ



 AHP  /115انواع قدرت به روش  بندي استفاده مديران و فرماندهان از بررسي اولويت

    تحقيق  االتؤس 2 و پايايي 1 روايي

و   و افراد مطلع استاداننفر از   از نظرات پنجگيري  اندازه  ابزارهاي  رواييجهت بررسي 
هد خوا اجرا در  و به  تنظيم  نهايي  ينامهپرسشاستفاده شد و بعد از اصالح، نظر  صاحب

  .آمد

  طرح  ديگر  پايايي  عبارته و يا ب  گيري اندازه  اعتماد ابزارهاي  قابليت: اعتماد  قابليت
طريق روش ثبات دروني از   گيري ابزار اندازه  از روايي  اطمينان  از حصول  مزبور و پس

از   تحقيق  االتؤس  ييپاياگرديد كه استخراج  SPSSافزار  با استفاده از نرم  كرانباخ  آلفاي
  .شد  حاصل) α=88/0(  كرانباخ  آلفاي  طريق

  نتايج و پيشنهادهاي حاصل از تحقيق 

با (دهد كه قدرت مرجعيت نشان مي 4 يشده مطابق جدول شمارهنتايج استخراج -1
  پادگانو فرماندهان  هاي مورد استفاده مديرانبرترين قدرت) 52/0ارجحيت 

 دومين و به دنبال آن قدرت اجبار) 23/0رجحيت با ا(و قدرت پاداش. است شيرعجب
/ 07و قدرت تخصص با ارجحيت / 05و قدرت قانون با ارجحيت  13/0با ارجحيت 

  .قرار دارد

                                                      
1 - Validity 

2 - Reliability 
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  AHPهاي قدرت با روش تعيين اولويت - 4يهجدول شمار

 اولويت قدرت وزن

 1 قدرت مرجعيت / .52

 2 شقدرت پادا . /23

 3 قدرت اجبار 13/0

 4 درت قانونق 05/0

 5 قدرت تخصص ./ 07

  

هاي مديريت مبتني مديران و فرماندهان اين مركز آموزشي از روش شودپيشنهاد مي -2
  .نداستفاده كن بر قدرت مرجعيت

هاي مديريت مبتني د مديران و فرماندهان اين مركز آموزشي از روششوپيشنهاد مي –3
هاي خاص ها و تشويقتفاده از پاداشكاركنان را جهت اساستفاده كنند و پاداش بر 
   .ندزماني براي تالش بيشتر تشويق كنسا

كسب قدرت  يمديران و فرماندهان اين مركز آموزشي در زمينه دشوميپيشنهاد  –4
  .هاي الزم را ببينندنند و در اين راستا آموزشكمرجعيت در سازمان خود تالش 

مركز آموزشي نسبت به كسب تخصص  شود مديران و فرماندهان اينپيشنهاد مي –5
هاي شغلي سازمان خود اقدام نموده تا از طريق اعمال قدرت الزم در زمينه رشته

  .ق گردندتخصص در بين كاركنان خود موفّ
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شود مديران و فرماندهان اين مركز آموزشي از اعمال قدرت مبتني بر پيشنهاد مي –6
تايج حاصله اعمال اين نوع ه بر اساس نند چرا كجبار بدون توجيه جداً خودداري كنا

  .قدرت مؤثر نخواهد بود

واحدها و مراكز آموزشي نيروي  يهاي اين پژوهش قابل تعميم به كليهچون يافته -7
شود اين تحقيق در جامعه ابراين پيشنهاد مي، بنميني ارتش جمهوري اسالمي نيستز

  . واحدهاي نزاجا را داشته باشد يآماري بزرگتري انجام گيرد تا قابليت توسعه به همه
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