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 :چكيده

در سازمان قدرت يك نیروي باشد. سازمان مي هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در

جاد رفتارهاي ايدر سازمان آثار نامشهود قدرت يکي از توان اثرات آن را حس کرد. توان آن را ديد ولي مينامحسوس و نامشهود است. نمي

توانند به عقیده بسیاري از دانشمندان حوزه رفتار سازماني، رفتارهاي سیاسي نه تنها ذاتاً منفي نیستند بلکه مي .است سازمانيسیاسي 

بیان  و تعهد و عملکرد کارکنان راکنیم، منابع آن براي اعضاي يك سازمان يا خود سازمان مفید باشند. در اين مقاله قدرت را تعريف مي

هاي سعي بر آن است، با استفاده از روش اسنادي و با رويکرد توصیفي، مؤلفه .پردازيمکنیم و به تأثیر قدرت برابعاد و شاخص تعهد ميمي

 نتايج به دست آمده حاکي از آنهاي دولتي شناسايي و مورد بررسي قراردهیم. تأثیرگذار از قدرت را بر تهعد و عملکرد کارکنان در سازمان

عملکرد کارکنان  با  هر يك از ابعاد تعهد )عاطفي، مستمر و تکلیفي( به صورت مستقل رابطه معني داري دارد، و تأثیر قدرت و  است که

سیاستي که مديران درسازمان دارند واستفاده از آن در نحوه برخورد با مسائل سازماني و رفتار و عملکرد کارکنان نیز به صورت شگفت 

رابطه اين  همراه به مختلف آن ابعاد و تعاريف مفاهیم، با آشنايي زان اين تعهد و عملکرد کارکنان تأثیري مثبت دارد. ازاين روانگیزي بر می

  توانند درجهت حفظ و نگهداري کارکنان سازمان موفقتر باشند.قدرت مثبت در سازمانهاي دولتي، مديران مي شدن نهادينه دو متغییر و

 

 

  رت؛ منابع قدرت، سیاست؛ تعهد، سازمانقد كلمات كليدي:
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 مقدمه 

در دنیا عاري از هرگونه نقص، واضح است که منافع فردي و گروهي به دقت با يکديگر ترکیب شده اند و هرکدام از افراد به سوي اهداف 

اهداف گروهي ارجعیت يافته، در  ايي هستیم که در آن منافع شخصي بر رسالت وتعیین شده در حرکت اند. ما اکنون شاهد اوضاع آشفته

چنین شرايطي است که افراد اهداف سازماني را به صورت انفرادي در نظرگرفته و به دنبال آن ائتالفات سیاسي شکل خواهند گرفت، 

تا به نحوي  گردد و به اين ترتیب افراد با وجود اهداف متضادي که بین آنها حاکم است در تالش انداحساسات و عقايد کاذب نمايان مي

داشته باشند تا افرادي  راکارها را به سرانجام برسانند. در اين اوضاع و احوال اگر مديران به دنبال موفقیت بیشتري هستند، بايد اين قدرت 

دهند، راهنمايي و هدايت کنند. قدرت ويژگي اساسي نقش مدير بوده است و زمینه را که منافع شخصي خود را در اولويت قرار مي

 (.1002:001)ماير ،کند قدرت را، توانايي تأثیرگذاري بردستاوردهاي سازماني مطرح مي "ماير"سازد. اثربخشي او را در سازمان فراهم مي

آيد که افراد با کمال میل به مدير و يا سازمان خود براي دستیابي به اعتقاد دارند که قدرت واقعي زماني به دست مي "هايلند و يوسپ"

قدرت را در کنار سیاست مطرح کرده  "کیت ديويس"(.  1021:51کنند)هايلند و يوسپ ، ترجمه اشرف العقاليي ،ورد نظر کمك اهداف م

و معتقد است مديران عالوه بر دارابودن مهارتهاي فني، ادراکي و انساني بايد از قدرت سیاسي نیز برخوردار باشند)ديويس ونیواستورم 

 (.0321:50:،ترجمه طوسي ،

اتوجه به اينکه بهه کهارگیري مؤثرقهدرت، چالشهي دشهوار بهراي رهبهران، کارکنهان و سازمانهاسهت، مهديران بايهد بها اسهتفاده مناسهب               ب

از ابزار و منابع قدرت موجهب ايجهاد حهس تعههد در کارکنهان گردنهد2 زيهرا نیهروي انسهاني، متعههد اسهت کهه سهازمان را در دسهتیابي               

تواننهد موجهب پهرورش تعههد کارکنهان      د مهديران بها چهه ابهزار و منهابع قهدرت و سیاسهت مهي        کنهد امها بايهد ديه    به اههداف يهاري مهي   

درسازمانها گردند؟ دراين مقالهه، پهس ازبررسهي قهدرت، سیاسهت وتعههد و عملکهرد کارکنهان و مهروري بهر سهابقه پیشهینه ي موضهوع،              

 به بررسي تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد وعملکردکارکنان پرداخته شده است.

 ورت و اهميت موضوعضر

قدرت و سیاسهت پديهده ههاي اجتنهاب ناپهذير در زنهدگي سهازماني هسهتند. قهدرت ويژگهي اساسهي نقهش مهدير بهوده اسهت و زمینهه                 

قههدرت را توانههايي  "مههاير"سههازد. قههدرت و سیاسههت مسههحورکننده و مجههذوب کننههده هسههتند. اثربخشههي او را در سههازمان فههراهم مههي

کنههد. ازسههويي ديگههر قههدرت وسیاسههت يههك واقعیههت از زنههدگي سههازماني اسههت و   اني مطههرح مههيتأثیرگههذاري بردسههتاوردهاي سههازم

چیههزي نیسههت کههه بتههوان آن را ناديههده گرفههت يهها کنههار گذاشههت. باتوجههه بههه اينکههه بکههارگیري مههؤثر قههدرت، چالشههي دشههوار بههراي    

ت موجههب ايجههاد حههس تعهههد در کارکنههان رهبههران، کارکنههان وسازمانهاسههت، مههديران بايههد بهها اسههتفاده مناسههب از ابههزار ومنههابع قههدر 

کنهد امها بايهد ديهد مهديران بها چهه ابهزار و         گردند؛ زيرا نیروي انساني متعههد اسهت کهه سهازمان را در دسهتیابي بهه اههداف يهاري مهي         

 توانند موجهب پهرورش تعههد کارکنهان در سهازمانها گردنهد؟ ايهن تحقیها بهه دنبهال ايهن اسهت کهه تعههد کارکنهان را               منابع قدرتي مي

 با متغییر قدرت وسیاست مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد.

 

 نظري    مبانی 

 قدرت  -1

مفهوم لغوي قدرت در فرهنگ لغت فارسي، به معني توانستن، توانايي داشتن، توانايي اختیار و اجبار و نیروي قوه تأثیرگذار آمده )فرهنگ 

( مترادف آمده است و به معني قدرت صدور دستور و authority)، قدرت با واژه اختیار (. در فرهنگ آکسفورد71121:50:معین ،

 .(7521331واداشتن ديگران به پیروي است)فرهنگ آکسفورد ،
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 براي قدرت  تعريف هاي بیشماري ارائه شده که در اينجا به تعدادي از آنها اشاره مي شود.

 ظرفیت تحقا )اثرگذاري( بر هدفهاي سازمان -

شود، بتواند احتمال انجام رفتار خاصي را باال ببرد و اگر بکارگرفته نشود، رفتار به شکل ديگري انجام نیرويي که اگر بکارگرفته  -

 مي شود.

 ي يك نفر بر ديگران.امکان تحمیل خواسته -

 باشد.ي شخص در اثرگذاري بر طرز تلقي و)يا( رفتار فرد يا افراد مورد نظر در جهتي که مورد نظر وي ميتوانايي بالقوه -

توان از ترکیب آنها اند اما در مفهوم داراي شباهتهايي هستند که ميي خاصي تأکید کردهچند هريك از اين تعاريف بر جنبههر

 به تعريف زير رسید2

 ي يك نفر يا يك گروه براي نفوذ در فرد يا گروه ديگر.قدرت توانايي بالقوه

 نند2کايي ديگر قدرت را اينگونه بیان ميو يا در تعريف ساده

 خواهید.قدرت عبارت است از توانايي وادار کردن فرد ديگر به انجام دادن کاري که شما مي

 تواند وجود داشته باشد.ايي نميپديده قدرت همه جا وجود دارد. بدون نفوذ و قدرت هیچگونه همکاري و هیچ نوع جامعه

 ست2يکي از نويسندگان مديريت در میان تألیفات خود چنین بیان کرده ا

قدرت بايد مورد استفاده قرار گیرد زيرا مديران بايد بر افراد زبر دست خود نفوذ داشته باشند. هم چنین، قدرت جهت ارتقاء 

شان، امري بديهي است. از اين رو است که قدرت را بايد اعتماد به نفس مديران و باالبردن اداره آنها در حمايت از افراد زير دست

ك هر سازماني در نظر گرفت. مديران بايد قدرت شخصي خود را شناسايي کرده و آن را در راستاي حمايت به عنوان جزء الينف

آورد بلکه علت از زيردستان و همچنین هماهنگ نمودن کارها به کار گیرند. اين قدرت نیست که اثربخشي سازمان را پايین مي

 رت است.اصلي چنین امري عدم اقتدار و توانايي مدير در اعمال قد

قدرت در سطح سازماني، توانايي فرد به منظور تأثیرگذاري بر فرد يا افراد گروه، به عبارتي توانايي رهبر در استفاده از منابع و 

توان در سطح سازماني قدرت قلمداد کرد)امیرکبیري امکانات مادي و معنوي به منظور دستیابي به اهداف سازمان را مي

،::021:10.) 

کند2 علت اينکه قدرت براي بیشتر افراد مفهوم ضمني منفي رابطه با انواع مختلف قدرت )مثبت و منفي( بیان مي مك کلند در

ي وي، بعد منفي قدرت به وسیله نوعي نیاز غیراجتماعي به داشتن تسلط گردد. به گفتهدر بر دارد به نحوه بکارگیري آن بر مي

عد مثبت قدرت بر پیشگامي، تأثیرپذيري و رهبري تأکید دارد. اين بعد قدرت، شود. ببر ساير افراد سلطه پذير، مشخص مي

دهد قدرت رسیدن به باشد. و همین طور به شخص امکان ميهدفش توانمند ساختن ديگران جهت دستیابي به اهدافشان مي

 يگر افراد است.هدفش را مورد آزمون قرار دهد. در واقع بعد مثبت قدرت در پي توانمندسازي صاحب قدرت و د

 

 مبانی قدرت: 

دانند. به اعتقاد آنان در اغلب . برخي، قدرت را منشأ شر و فساد ميهاي مختلفي وجود داردها و طرز تلقيي قدرت، نگرشدرباره

ي قوانین اخالقي در جهت ي اصول و نقص و فداکاري کلیهموارد، اعمال قدرت به ماکیاول گرايي، يعني کنار گذاردن همه

ايي که افراد ايي مبهم و پیچیده است به گونهانجامد. به اعتقاد برخي ديگر، قدرت پديدهدستیابي به موفقیت و منفعت، مي

دهند با ))دست آهنین در دستکش مخملین(( به استقبال آن روند. اما در سالهاي اخیر، اين باور افزايش يافته که ترجیح مي

 ضروري در ترکیب سازمان هاست. ي طبیعي و عنصري قدرت، يك پديده

هاي ي فرنچ و راون ارائه شده است. اين دو محقا، پنج مبناي قدرت رادر محیطترين تحلیل در ارتباط با مباني به وسیلهمهم

 سازماني شناسايي کرده اند2

ود، نوعي تعهد قانوني در صاحب قدرت، حا قانوني براي اعمال نفوذ دارد و فردي که بر او اعمال نفوذ مي ش قدرت قانونی:◄

 (.1121:53:پذيرش آن قدرت دارد )فرنچ وبل، ترجمه الواني و داايي فرد، 
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هاي مثبت به بر توانايي کنترل تنبیهات قرار دارد اين قدرت، توانايي تنبیه يا خودداري از اعطاي ستاده قدرت زور و اجبار:◄

 خواهید، انجام دهند.مياي است براي اينکه ديگران آنچه را شما عنوان وسیله

منظور از قدرت مبتني بر پاداش اين است که رهبر از طريا اعمال کنترل بر پاداشهايي که براي افراد تحت  قدرت پاداش:◄

 شود، آنان را به انجام دادن وظايف شغلي ترغیب کند.نظارت او با ارزش تلقي مي

وسیله، اطالعات تخصصي را کنترل کند؛ زيرا تخصص به مديران  تواند بدانايست که دارنده آن ميوسیله قدرت تخصصی:◄

دهد که قدرت نفوذ و موقعیت آنان را در سازمان تضمین نمايد )هرسي و بالنچارد، ترجمه کبیري و کارکنان اين اطمینان را مي

 ،:1121:10.) 

طريا روابط مطلوب میان اشخاصي قدرتي است ناشي از کاريزما )فرهمندي( يا جاذبه شخصي که از  قدرت مرجع بودن:◄

 (.7:21331شود )لیونسن،آيد و حفظ ميکنند، پديد ميکه ستايش و احترام به يکديگر را تشويا مي

 سياست  -2

 شده باعث نفوذ و قدرت اعمال. نتیجه به رسیدن براي گیريتصمیم فرآيند بر نفوذ اعمال منظور به قدرت يعني کاربرد سیاست

 :شود ارائه تعريف دو سیاست واژه از تا

 رفتار به نفع خود  ◄

 گیريتصمیم  فرآيند طبیعي◄

نظر و تايید  شود و اين چیزي نیست که موردشود که منافع شخص تامین ميکید ميأدر نخستین تعريف بر آن نوع سیاست ت

هدف کسي که چنین رفتاري را  کنیم سیاست يعني فريب و نیرنگ و مقصد ياسازمان باشد. چون از اين ديدگاه به واژه نگاه مي

کنند. افراد گیرد تامین خواسته هاي شخصي خودش است. عموما مردم عامي از اين ديدگاه به واژه سیاست نگاه ميدر پیش مي

بدون تخصص و عامي داراي چنین ديدگاهي هستند و شايد به همین علت باشد که مديران مورد پژوهش رفتار سیاسي را تايید 

توان سیاست را به معني تامین منافع شخصي از يك ديدگاه منفي دانست ولي کاربرد درست يا مناسب واژه ر چه مينکردند. اگ

 .اين است که آن را به عنوان يك رفتار سیاسي دانست که بتواند هدفهاي سازمان را تامین کند

ه تعارض، تضاد و اختالف بین گروههاي ذي ديدگاه دوم اين است که سیاست يك فرآيند طبیعي در سازمان است که بدان وسیل

له تعارض، تضاد و اختالف افراد و أسیاست يعني گفتگو، مذاکره و چانه زدن که براي حل مس .کنندنفوذ در سازمان را حل مي

 .گیردها مورد استفاده قرار ميگروه

فرآيند طبیعي تصمیم گیري است. سیاست  گیرد، يعني آن يكدر تئوري سازمان، سیاست از ديدگاه دوم مورد توجه قرار مي

شود. سیاست يك پديده اقدام يا فعالیتي است که بدان وسیله براي حل مساله تضاد و پديده عدم اطمینان اعمال قدرت مي

براي سازمان زيان آور نیست. تعريفي که به صورت رسمي از سیاستهاي سازماني شده بدين قرار است2  خنثي است و الزاماً

شود که در جهت کسب، تقويت يا مورد استفاده قرار دادن قدرت يا ساير منابع مورد ت سازماني شامل فعالیتهايي ميسیاس

تواند بدان وسیله )سیاست گیرد. وقتي سازمان با پديده عدم اطمینان و اختالف نظر اعضا رو به رو شود، مياستفاده قرار مي

 .سازماني( به هدف يا نتیجه مورد نظر برسد

تواند به صورت اعمال يك قدرت مثبت يا منفي باشد. سیاست يعني استفاده از قدرت براي انجام دادن کارها رفتار سیاسي مي

)چه خوب و چه بد(. دو پديده عدم اطمینان و تعارض دو امر طبیعي و اجتناب ناپذيرند و سیاست راه يا طريقي براي حل اين 

هاي غیر رسمي است که مخالف و سر انجام حصول توافا است. سیاست شامل بحثمسائل و به هم نزديك کردن نظرهاي 
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رسیدند و آن مسائل شود طرفین به توافا برسند و تصمیماتي گرفته شود که اگر غیر از اين بود آنان به بن بست ميموجب مي

 (.:53،ص1:55شد )دفت،حل نمي

 رابطه قدرت و سياست  

شوند. مردم همواره در پي يك منبع قدرت هستند تا بتوانند از تشکیل دهند صاحب قدرت مي اگر افراد گرد هم آيند و گروه

زماني که اعضاي سازمان به قدرت خود  .دبه مزايا و پاداشهايي برسند و به مقامات باالتر ارتقا يابنمجراي آن اعمال نفوذ نمايند، 

توانند از . آنان که از مهارتهاي سیاسي خوبي برخوردارند ميجامه عمل بپوشانند، گفته مي شود که سیاستمدار شده اند

 . اي موثر استفاده کنندپايگاههاي قدرت خود به شیوه

جفري ففر سیاست سازماني را مجموع فعالیتهايي که به وسیله اشخاص براي به دست آوردن، افزايش و به کارگیري قدرت و  

هاي عدم اطمینان و ناهماهنگي به هدفهاي دلخواه خود برسند ، انند در موقعیتشود تا از آن طريا بتوديگر منابع انجام مي

تعريف کرده است؛ بنابراين رفتار سیاسي ابزاري است که اشخاص با استفاده از آن سعي در بدست آوردن و استفاده از قدرت 

 دارند.

 تعهد و عملكرد -3

 .(1373کند آمده است )فرهنگ لغت آکسفورد،ادي عمل را محدود ميتعهد در فرهنگ لغت آکسفورد به معناي الزامي که آز      

براي چیزي. اين وظايف و التزامها ممکن يعني وظیفه يا ضمانتي در مقابل کسي يا  .است دانستن انجام کاريخود را ملزم به تعهد 

 .است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظايفي دو طرفه و دوجانبه باشند يا به روشني مکتوب شده باشند

يابد که به فعالیتهايش تداوم داند که در آن ))فرد با اعمال خويش و از طريا اين اعمال اعتقاد ميساالنسیك تعهد را حالتي مي

يابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود مشارکت خود را در انجام دادن آنها حفظ کند، يعني تعهد زماني واقعیت مي بخشد و

 (.1:21:11احساس مسئولیت و وابستگي کند(( ) به نقل از برهاني ،

بر چگونگي انجام عملیات سازماني ي کلي است که عملکرد در لغت يعني حالت يا کیفیت کارکرد. بنابراين، عملکرد سازماني يك سازه

( ارائه شده است2 )) فرآيند تبیین کیفیت اثربخشي و کارايي :12:00اشاره دارد. معروف ترين تعريف عملکرد توسط نیلي و همکاران)

ملکرد فراتر از اقدامات گذشته((. در واقع عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهايي در ارتباط با شغل که بر اساس اين تعريف مفهوم ع

 (، بنابراين شايد بتوان گفت که مهمترين رفتار هر فرد در سازمان ، عملکرد اوست.:1:1،::1وري است )مورهد و گريفین ،بهره

تعهد سازماني از جمله موضوعهاي مهم در مباحث روانشناسي و سازمان است؛ زيرا شواهد نشان داده است که سطوح باالي تعهد سازماني 

ي نسبي تعیین (، تعهد سازماني عبارت است از درجه5::،1353اي قوي دارد .از نظر موداي و همکارانش )د مطلوب کاري رابطهبا عملکر

 هويت فرد با يك سازمان خاص و درگیري و مشارکت او با آن سازمان.

( تعهد سازماني را به معني هدايت و پیوستگي عاطفي با اهداف يك سازمان به خاطر خود سازمان و دوري از 1317چات من و اورايلي )

(2 تعهد سازماني حالتي است 1:51از نظر رابینز ) (1:50اي براي دستیابي به اهداف ديگر()رنجبريان،اند. )وسیلههاي آن تعريف کردهارزش

 داند و آرزوي باقي ماندن در سازمان را دارد.ن را معرف خود ميکه فرد سازما

(، تعهد سازماني عبارت از حالتي است که فرد سازماني را معر ِّف خود بداند و آرزو کند در عضويت آن سازمان باقي 532:000به نظر رابینز )

ي مشارکت به سازمان و يك فرآيند مستمر است که به واسطهبماند. به عبارت ديگر ، تعهد سازماني يك نگرش درباره ي وفاداري کارکنان 

 افراد در تصمیمات سازماني ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را مي رساند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.sid.ir


 

6 

  
.نادر ودريانوردي انجام شده استعلمي و معنوي سازمان ب اين مقاله با حمايت  

 با وجود اينکه مطالعات مختلفي در حیطه تعهد سازماني انجام شده است و در طول زمان دستخوش تغییراتي بوده است اما از نظر آلن و

 مي ير  ابعاد تعهد را مي توان در سه حالت زير دز نظر گرفت2

 شامل وابستگي عاطفي کارکنان به تعیین هويت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهاي سازمان است. تعهد عاطفی : ◄

  مي شود.شامل تعهدي است که بر ارزش نهادن به سازمان مبتني است و کارمند در زندگي سازمان سهیم  تعهد مستمر:◄

 کنند بايد بمانند و نبايد سازمان را ترك کنند.افراد در سازمان مي مانند چون احساس ميتعهد تكليفی )هنجاري(: ◄

 کارمند روابط اوالً که است رواني حالتي تعهد که است اين تعهد به مربوط هاي نظريه بیشتر مشترك نقطه ي گرددمي مشاهده که گونه آن

 ماهیت که است روشن آن بر عالوه و دارد سازمان در عضويت قطع يا تداوم بر مبني ضمني اشاراتي بطور ثانیاً. کندمي مشخص سازمان با را

 مايل و دارد قبول را آن چون دهد؛ادامه مي سازمان در کار به فرد عاطفي، تعهد در اساس اين بر . است متفاوت هم رواني اين حالتهاي

 طرف از و بردارد ديگري گام تواند نمي چون دهد، يم ادامه سازمان در به کار فرد مستمر، تعهد در. بماند باقي سازمان همان در که است

 وي مشارکت میزان وسازمان  اهداف و ها ارزش با وي هويت تعیین و کارمند عاطفي پیوستگي بیانگر عاطفي تعهد .فشار است تحت ديگران

 چراکه دهند؛ مي ادامه آن در بهفعالیت و کنندمي حفظ سازمان در را خويش عضويت دارند، قوي عاطفي تعهد که کارکناني.است سازمان با

 با آنان اولیه ارتباط که کارکناني . است سازمان ترك از ناشي هاي بیانگر هزينه مستمر تعهد . هستند کاري چنین به مايل باطناً و قلباً

 . دارند نیاز به آن و است ضرورت آنها براي سازمان در ماندن باقي زيرا ماند؛ خواهند قيبا سازمان در است، تعهد مستمر مبناي بر سازمان

 کنند مي فکر دارد، وجود آنها در تعهد نوع اين که وافرادي است سازمان در ماندن باقي به الزام و دين احساس بیانگر هنجاري تعهد نهايتاً

 (. 7521333وکوپر، بمانند)کلمن باقي سازمان در بايد که

 :است آمده رکن سه در که اند کرده توصیه مديران به کارکنان در تعهد ايجاد منظور به را کاري تعهد مدل "پاترسون و کونر" همچنین

 مديريت و رهبري به اعتقاد حس -: سازمان به تعلا حس -:شغل  به اشتیاق حس -1

 :است بشرح زير فوق مدل .شود مي کاري تعهد تقويت و ايجاد موجب و آورد مي وجود به را کاري تعهد مثلث حس، سه اين

 

 

 

 

 

 

   سه عامل اعتماد به مدیریت                                                     سه عامل نيروي كار متعهد                

 تعهد جمله از سازماني رفتار دهنده که شکل است هاسازمان در بنیادي و اساسي عوامل از يکي قدرت پديده اينکه به توجه با همچنین

 يکي او با را خود و کنندمي حاصل اعتماد او به و پذيرندمي را خود رهبر افراد، است که اين تعهد نتايج از يکي گفت وانتاست. مي سازماني

 .کرد مشاهده ي زيرمدل مفهوم توانمي را سازماني تعهد با قدرت مبناي پنج ارتباط کلي دانند. به طورمي

 حس تعلق به

 سازمان

حس اشتياق 

 به شغل

 تمایل به ادامه

 كار

 فداكاري

ه احساس اعتقاد ب

 رهبري و مدیریت

 صالحيت
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  تحقيق مدل مفهومی

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيقیافته

 قدرت سازمانی :

ر و عبارت است از توانائي بالقوه براي اي از سازمان در اعمال نفوذ بر روي ديگران براي رسیدن به نتیجه مورد انتظاتوانائي يك نفر يا دايره 

اعمال بر ديگران در درون سازمان ولي با هدف رسیدن به نتايجي که مورد نظر صاحبان قدرت است. قدرت سازماني در پست سازماني 

  حساس کرد.توان اثرات ان را اتوان آن را ديد ولي ميوجود دارد نه در شخص. قدرت يك نیروي نا محسوس و نا مشهود است. نمي

هاي بین ي رابطههاي مختلفي وجود دارد.بعضي عقیده دارند که همهي چگونگي گسترش قدرت در داخل سازمان ها ،عقیدهدر زمینه

دانند. بدون شك قدرت هاي خاص ميگیرند،حال آنکه بعضي ديگر اثر آن را تنها محدود به موقعیتاشخاص تحت تأثیر قدرت قرار مي

گذارد. هاي سازماني از انتخاب روش برخورد تا انتخاب رنگ قالي اتاق کار اثر مياز زندگي سازماني است.قدرت بر تصمیماي بخش گسترده

شود. ضمن اينکه قدرت موجب افزايش و يا محدود شدن اثربخشي سازمان نیز قدرت موجب به دست آوردن مقام يا از دست دادن آن مي

 شود.مي

 

 

 

 سياست قدرت و 

 قانونی 

 پاداش 

 زور و اجبار 

 تخصصی 

 مرجع بودن 

 تعهد و عملكرد

 مستمر 

 عاطفی 

 تكليفی 

حس اشتياق به 

 شغل

ارتمایل به ادامه ك  

حس تعلق به 

 سازمان

 احساس اعتماد به

 مدیریت

 فداكاري
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 انواع قدرت سازمانی:

توان بر حسب مباني قدرت به قدرت سازماني گنجد. قدرت را ميي وسیع تعريفي که از قدرت ارائه شد، انواع مختلفي از قدرت ميدر دامنه

ترين تحلیل در ارتباط با انواع قدرت سازماني توسط فرنچ و راون ارائه شده است. اين دو محقا، و قدرت شخصي تقسیم بندي کرد. مهم

 اند.هاي سازماني به صورت زير بیان کردهرت را در محیطپنج مبناي قد

شود؛ بنابراين منشأ ايجاد اين قدرت سازمان است. مدير اعطا مي به شخص به واسطه واتِّکاي مقام سازماني قدرت قانونی : -1

خاصي را انتخاب و  سازمان در مقابل زيردستان خود و همچنین زيردستان آنها از قدرت قانوني برخوردار است. سازمان اشخاص

ي ماهیت رسمي هاي ديگران را هدايت کنند. حدود اين حا قانوني هم به وسیلهدهد به طور قانوني فعالیتبه آنها اجازه مي

 شود.ي هنجارها و سنت هاي غیر رسمي مشخص ميمقام سازماني و هم به وسیله

قدرت برحسب درجه ي کنترل يك شخص بر پاداش هايي  يکي ديگر از انواع قدرت، قدرت پاداش است. اين قدرت پاداش :  -:

شود. اگر مديري بتواند بر حقوق دريافتي کارکنانش کنترل داشته باشد، در مورد باشند، سنجیده ميکه براي ديگران بارزش مي

بااليي برخوردار ارتقاي آنها اظهار نظر کند و در واگذاري شغل، صاحب رأي و داراي نظر قابل توجهي باشد، از قدرت پاداش 

 است.

تواند منبع ايجاد قدرت باشد. هر تر اعمال کنترل بر اطالعات مينظارت بر کار متخصصان و به عبارت دقیا قدرت تخصصی: -:

تر و منابع جايگزين براي کسب آن اطالعات محدودتر باشند؛ قدرت تخصصي بیشتر خواهد بود. قدرت قدر اطالعات با اهمیت

هاي مختلف سازماني ظاهر شود. قدرت تخصصي با اختیار رسمي رابطه کمتري دارد. مديران سطح جايگاهتواند در تخصصي مي

گیرند اما کارکنان سطح پايین تر سازمان ممکن است داراي باالي سازمان در مورد يك موضوع مهم وحیاتي سازمان تصمیم مي

ص نیاز داشته باشند. در اين مواقع با قدرت دادن به گیري به آن تخصتخصصي باشند که مديران سطح باال براي تصمیم

 کنند که از تخصص آنها استفاده نمايند.کارکنان، مديران سعي مي

شود. در بعضي موارد قدرت مرجعیت با مفهوم کاريزما قدرت مرجعیت به طور عمده از شخص ناشي مي قدرت مرجعيت :  -1

تواند به او اعمال قدرت کند. قدرت مرجعیت گري باشد، آنگاه شخص مي)فرهمندي( شباهت دارد. اگر شخصي مورد احترام دي

 باشد.هاي روحي همراه ميبیشتر با اعتماد، تشابه، پذيرش، محبّت میل به تقلید و تعلا

آيد که شخصي از توانايي تنبیه يا وارد آوردن لطمه جسمي يا رواني به شخص ديگر قدرت اجبار زماني پديد مي قدرت اجبار : -0

شمارند و تحقیرشان کنند، آنها را کوچك ميبرخوردار باشد. بعضي از مديران، کارکنان خود را در حضور ديگران سرزنش مي

 ها تناسب دارد.کند با میزان کوشش آنها براي پرهیز از اين مجازاتکنند. قدرت اجباري که مدير بر آنها اعمال ميمي

 

 سياست سازمانی :

هاي درون سازماني يي که به عنوان بخشي از نقش رسمي در سازمان ضرورت ندارد ولي در امر توزيع مزايا و کاستيهان دسته از فعالیتآ

 باشد.اعمال نفوذ مي نمايد. به طور کلي رفتار سیاسي حول محور کاربردي کردن قدرت در جهت اثر گذاري بر فرايند تصمیم گیري مي

گیري قدرت و ساير منابع، کند2 به فعالیت هاي درون سازمانها براي اکتساب، گسترش و به کارميپفر سیاست سازماني را اين گونه تعريف 

براي به دست آوردن رهاوردهايي ترجیح داده شده در يك وضعیتي که در آن عدم اطمینان يا عدم توافا در ارتباط با انتخابها )گزينه ها( 

 .گرددوجود دارد، اطالق مي
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 تعهد سازمانی :

ي وفاداري کارمندان به سازمان است و يك فرايند مستمري است که از طريا آن اعضاي سازمان عالقه عهد سازماني يك نگرش دربارهت

 روي بر که بود خواهد ارزشمند زماني کارکنان سازماني تعهد است دهند. بديهيخود را به سازمان و موفقیت و کارايي پیوسته آن نشان مي

 گردد. سازمان بهره وري ارتقاء موجب و داشته مثبت ثیرتأ عملکرد سازمان

 ابعاد و شاخصهاي تعهد

 شاخص ابعاد عنوان

 تعهد

 به رواني و عاطفي وابستگي عنوان تعهد به عاطفی:

که  فردي اساس براين شود.مي گرفته نظر در سازمان،

مي هويت تعیین سازمان با را خود است، متعهد شديداً

 از و شودمي درآن درگیر و رکتمشا سازمان در کند،

 برد.مي لذت سازمان در عضويت

 حس اشتیاق به شغل •

 حس تعلا به سازمان •

 احساس اعتماد به مديريت•

 تمايل به ادامه کار•

 فداکاري •

 هستند عقیده اين بر نظران صاحب از برخي مستمر:

 تعهد نقش مفهوم در رواني و عاطفي وابستگي که

 عنوان به تعهد عوض در ندارد، اي برجسته چندان

 تشخیص اساس بر مستمر هاي فعالیت انجام به تمايل

 سازمان ترك از ناشي هزينه هاي به نسبت فرد درك و

 تصور که فرد هرقدر گردد. بر اين اساس،مي تعريف

 متوجه زيادي هزينه هاي خدمت ترك صورت در کند

 احساس و سازمان در ماندن به شد، تمايل خواهد او

 .شد خواهد بیشتر او در تعهد،

 تمايل به ادامه کار •

 حس تعلا به سازمان•

 

 تعهد تکلیفي )هنجاري( جزء تكليفی)هنجاري(:

 به ازورود قبل فردي تجربیات تأثیر سازماني، تحت

دارد.  سازمان قرار به ورود از پس چنین هم و سازمان

 که است معني اين به سازماني، شدن اجتماعي

 رهنمون سازماني مختلف هاي شیوه طريا زا کارکنان

 خوبي به را سازمان باشند قادر تا شوند مي يتقسم به

 در کارکنان از دسته اين لذا باور نمايند، و کرده درك

 سازمان به تعهد، تکلیف بیشتري و وفاداري ادامه

 حس تعلا به سازمان•

 احساس اعتماد به مديريت•

 لحس اشتیاق به شغ•

 تمايل به ادامه کار •

 فداکاري •
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 خواهندداشت.

 

 

 گيري و پيشنهاد:نتيجه

تحقیقات متعدد موجود دربحث قدرت، سیاست، تعهد و عملکرد سازماني حاکي از اهمیت و ضرورت بیش از پیش اين موضوع به ويژه 

ختلفي در هدايت و اجبار کارکنان به انجام دهد که به طور کلي مديران از ابزار و منابع مهاي دولتي است. نتايج تحقیا نشان ميدرسازمان

کنند تا رفتار و اعمال آنها را مطابا با خواسته و کار و وظايف برخوردارند و با بکارگیري اين ابزار و منابع بر کارمندان)زيردستان ( نفوذ مي

 نظر خويش تغییر دهند.

 رواني، پیچیده متغیرهاي تأثیر تحت انسان ند و از آنجا که رفتارتوانند بر اساس هر موقعیتي رفتار خاصي از خود نشان دهمديران مي

 ديگر به که نسبت  گیرند کار به را قدرتي منابع ذکرشده، مسائل به علم بايد با مديران گیرد،مي شکل اقتصادي و اجتماعي بیولوژيکي،

توانند با باالبردن حس اشتیاق به شغل، حس تعلا به ارند ميومؤثرترند. مديران با استفاده از منابع قدرتي که در اختیار د کارساز منابع،

سازمان، احساس اعتماد به مديريت، تمايل به ادامه کار و فداکاري بر تعهد عاطفي، مستمر و يا تکلیفي کارکنان تأثیري مثبت بگذارند و 

دست آمده پیشنهادات زير براي استفاده بهتر از اين نتايج  با توجه به نتايج به میزان عملکرد کارکنان را در سازمان به سطح بااليي برسانند.

 گردد2ارائه مي

 توانند اطالعات ، بیولوژيکي، اجتماعي و اقتصادي زيردستان خود ميمديران سازماني با بررسي اولیه از وضعیت رواني

با درنظر گرفتن موقعیت  الزم را در رابطه با وضعیت روحي و روانیشان بدست آورند و باتوجه به اين يافته ها و

سازماني خود و همچنین استفاده ازانواع قدرت و سیاستي مناسب و اهداف عالي سازمان بر تعهد و عملکرد کارکنان 

 تأثیر مثبت داشته باشند و باعث نگهداشت افراد باتهعد در سازمان شوند.

 

 ه وجود آمدن شاخصهاي بسیار مهم در شخص با توجه به نتايج تحقیا از آنجا که تعهد عاطفي در کارمندان باعث ب

گردد که مديران در اين راستا با استفاده از قدرت قانوني، تخصصي، مرجع بودن و پاداش با شود پیشنهاد ميمي

کارکنان واستفاده کمتر از قدرت زور و اجبار در باالبردن اين نوع تعهد اقدام نمايند چرا  نیازهاي و هاتوجه به خواسته

 باشد.ن اشخاصي وجودشان در سازمان به دلیل اينکه داراي سطح عملکرد بااليي هستند، ضروري ميکه چنی

 

 گردد جهت حفظ و نگهداري کارمندان داراي تعهد مستمر به دلیل اينکه اين افراد با توجه به نیازشان پیشنهاد مي

ن از انواع قدرت در اختیار خود مناسب با اين مانند، نیز باتوجه به اين حالت روحي ورواني آنها مديرادر سازمان مي

اشخاص در اجراي اهداف سازمان و باالبردن عملکرد اينگونه افراد اقدام نمايند.به عنوان مثال از قدرت قانوني، مرجع 

 بودن و يا پاداش )باتوجه به عملکرد( بیشتر استفاده نمايند.

 

 هاي بسیار مهم سازماني هستند و وجودشان ن افراد داراي شاخصکارمندان داراي تعهد تکلیفي نیز به دلیل اينکه اي

گردد مديران سازماني با در سازمان با توجه به میزان عملکرد بااليي که دارند، بسیار ضروري است لذا پیشنهاد مي

ن و توجه به اين مسئله و با درنظرگرفتن وضعیت روحي و رواني اين افراد از قدرت قانوني، تخصصي، مرجع بود

پاداش استفاده نمايند و باعث باالرفتن تعهدشان شوند و از اين طريا به جهت رسیدن به اهداف عالي سازمان، در 

 حفظ و نگهداشت اينگونه اشخاص اقدام نمايند
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 منابع و مآخذ

هم سهیزد  چها   – سهازمان  طراحهي  و تئهوري  – محمهد  سهید  اعرابهي،  – علهي  پارسهايان،  ترجمهه  - ريچهارد  .دفهت  ال -

1:30. 

 .ني، تهران ، نشر "مديريت عمومي "( 1:10سید مهدي)الواني، -

 سهوم،  چها   مهديريت،  آمهوزش  تحقیقهات  مؤسسهه  ، "مهديريت ذفتهار سهازماني     "( 1:11مههدي )  پهاريزي،  نهژاد  ايهران  -

 .تهران

 .رانته نگاه دانش، اول، چا  سازماني، رفتار و مديريت و سازمان رويکردهاي (1:10) علیرضا امیرکبیري، -

(، مهديريت و رفتهار سهازماني، ترجمهه دکتهر مههدي ايهران نهژاد پهاريزي، چها  دوم، تههران، انتشهارات             1:17آرشرمرهورن ) -

 .مديران

مرکههز پژوهشهههاي  تهههران، پارسههائیان و اعرابههي، ،محمههد علههي و سههید (،مههديريت رفتههار سههازماني،1:51) اسههتیفن، رابینههز، -

 .نوبت اول بازرگاني،

 اعرابهي،  محمهد  سهید  و علهي پارسهائیان   مترجمهان  کهاربرده،  و نظريهه هها   مفهاهیم،  سهازماني،  رفتهار  ،(1:10استیفن)رابینز، -

 .فرهنگي هاي پژوهش دفتر تهران، نهم، چا 

 تهران. چهارم، چا  سمت، انتشارات ، "مباني مديريت رفتار سازماني "( 1:10علي) رضائیان، -

 .رامیرکبی انتشارات ، معین محمد ،(1:50معین ) فرهنگ -

 فهرد،  دانهايي  حسهن  و  الهواني  سهیدمهدي  ترجمهه  ،"مهديريت تحهول در سهازمان    "(1:53اچ. بهل ) سیسهیل،  و وندال فرنچ، -

 اشراقي. انتشارات تهران،

 مهديريت  آمهوزش  مرکهز  طوسهي،  محمهدعلي  : ترجمهه  ،"رفتهار سهازماني در کهار    "( 1:50نیواسهتورم ) جان و ديهويس  کیت -

 .تهران دولتي،

ي دکتهر سههیدمهدي الههواني و دکتهر غالمرضهها معمهارزاده، چهها  بیسههت و    ( رفتارسهازماني، ترجمههه 1:51مورههد و گههريفین )  -

 يکم، تهران2 انتشارات مرواريد.

 آزاد دانشهگاه  انتشهارات  کبیهري،  قاسهم  ترجمهه  ،  "مهديريت رفتهار سهازماني     "( 1:10کنهت )  بالنچهارد،  و پهال  هرسهي،  -

 .تهران هفتم، چا  اسالمي،

 چها   وثقهي،  العقاليهي، انتشهارات   اشهرف  : ترجمهه  ،"نکتهه ههاي ضهروري مهديران     "(1:51مرل )پ،يوسه  و پهروس  هايلند، -

 .تهران اول،
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