قدرت چیست ؟ و منابع آن کدام است؟
قذست یؼٌی تَاًایی دس اػوال ًفَر بش سایش افشاد ،قذست هی تَاًذ دس ّش ًَع سابطِ ای ٍجَد داضتِ باضذ .دس ساصهاى
هذیشاى اػوال قذست هی کٌٌذ هذیشاى تٌْا کساًی ًیستٌذ کِ هی تَاًٌذ دس ساصهاى اػوال ًفَر ًوایٌذ .کاسکٌاى
جْت اػوال ًفَر بش هذیشاى چیضّایی سا هی گَیٌذ کِ هی تَاًٌذ بش هذیشاى ٍ کاسکٌاى اػوال ًفَر کٌٌذ .بٌابشایي
ٌّگاهی کِ پای بحث قذست بِ هیاى آیذّ ،ش ساصهاى ( هاًٌذ ّش ًَع سٍابط دیگشی) یک سیستن باص است .قذست تٌْا
دس سایِ هقاهی کِ ضخص دس سلسلِ هشات ب ساصهاًی احشاص کشدُ است بِ دست ًوی آیذ .بطَس کلی هی تَاًذ پٌج
هٌبغ یا پایگاُ قذست هؼشفی کشد.
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قذست هبتٌی بش پاداش  :بش ایي اساس قشاس داسد کِ یک ًفش (اػوال کٌٌذُ ًفَر) داسای تَاًایی است کِ بِ
فشد دیگشی ( کسی کِ تحت اػوال ًفَر قشاس هی گیشد) بِ سبب اجشای دستَسات یا اًجام دادى کاسّا
پاداضی بذّذ.
قذست قاًًَی :صهاًی ٍجَد داسد کِ صیش دست بشای سئیس یا هقام باالتش خَد ایي حق سا قائل هی ضَد کِ
دستَس بذّذ یا ایي کِ اص ًظش قاًًَی ٍی سا هستحق دادى چٌیي دستَس یا اػوال ًفَری هی داًذ.
قذست هبتٌی بش تخصص  :بشاساس ایي پٌذاضت یا باٍس قشاس داسد کِ اػوال کٌٌذُ ًفَر داسای داًص ٍیژُ یا
تخصص هشبَطِ است ٍ ایي ّواى چیضی است کِ ضخص ٍ گشٍّی کِ تحت اػوال ًفَر قشاس هی گشد فاقذ
آى هی باضذ.
قذست هشجغ  :بشایي اساس قشاسداسد کِ یک ًفش با یک گشٍُ توایل داسد کِ کسی یا صاحب قذستی سا هؼشف
خَد بذاًذ یا کاسّای اٍ سا تقلیذ کٌذ.
قذست فشّوٌذی :گاّی بشخی افشاد داسای ًَػی جزابیت یا فشّوٌذی ّستٌذ کِ دیگشاى سا ٍاداس هی کٌٌذ
اص آًْا تقلیذ ًوایٌذ .چٌیي قذستی هستقیوا بِ ػَاهلی بستگی داسد کِ افشاد ضخصیت دیگشی سا هَسد
ستایص قشاس دٌّذ ٍ بخَاٌّذ دس ّش صهیٌِ ای اص اٍ تبؼیت کٌٌذ.

هؼوَال ّش یک اص ایي پٌج قذست دس پست یا هقاهی کِ هذیش احشاص هی کٌذًْ ،فتِ استّ .ویطِ هیضاى هطخصی
اص قذست قاًَ ًی دس ضغلی قشاس داسد کِ فشد آى سا احشاص هی کٌذ ٍ اص آى جْت قذست حائض اّویت است کِ تؼییي
کٌٌذُ بخطی اص سابطِ هَجَد دس سلسلِ هشاتب اختیاسات یا هذیشیت دس ساصهاى است ٍ فشدی کِ چٌیي پست یا
هقاهی سا احشاص کٌذ هی تَاًذ اػوال ًفَر ًوایذ .فشض بش ایي است کِ صیش دستاى دستَسات سسوی (اختیاسات
سسوی) هذیش سا هی پزیشًذ ٍ هؼوَال اگش دستَسات دس هحذٍدُ هؼقَل دادُ ضَد ،آًْا سا اطاػت ًوایٌذ .هذیش
هؼوَال ایي قذست سا داسد کِ با پَل ،دادى پست یا هقام ٍ استفاػی افشاد ،بِ صیش دستاى پاداش دّذ ٍ اص طشیق
ًذادى پست یا اخشاج آًاى ٍ بشداضتي افشاد اص پست ّای باال ٍ ًضٍل هقام ،آًْا سا تٌبیِ ًوایذّ .وچٌیي فشض بش
ایي است کِ هذیش دس پست یا هقاهی کِ قشاس هی گیشد داسای هقذاس هؼیٌی تجشبِ دس آى صهیٌِ است ( ٍ اگش غیش
اص ایي باضذ بایذ ػکس قضیِ ثابت ضَد) اص آًجا کِ قذست هَجغ بِ ضیَُ هذیشیت ٍ ضخصیت صاحب قذست
بستگی داسد کوتش احتوال داسد ٍ اًتظاس هی سٍد کِ چٌیي قذستی هتؼلق بِ پست یا هقاهی باضذ کِ ضخص آى
سا احشاص هی کٌذ ٍلی دس ساصها ى ّا ًوًَِ ّای صیادی ٍجَد داسد کِ صیش دستاى هی کَضٌذ اص هذیشاى اسضذ ٍ
هَفق خَد تقلیذ ًوایٌذ ٍ آًْا سا الگَی خَد قشاس دٌّذ.
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