دیدگاه شما درباره قدرت کدام است ؟ مثبت یا منفی؟

تشای قذست دٍ سٍ یکی هثثت ٍ دیگشی هٌفی دس ًظش هی گیشًذ .هعوَال سٍی هٌفی دس قالة فشهاًذّی ٍ فشهاًثشداسی
ظاّش هی ضَد .اگش هي تثشم ،ضوا هی تاصیذ .اص ایي دیذگاُ  ،داضتي قذست تذاى هعٌی است کِ فشد هی تَاًذ قذست
خَد سا تش دیگشی اعوال یا تحویل کٌذ ٍ ایي تحویل قذست ًوی تَاًذ هَجة تْثَدی طشف دیگش ضَد.
هذیشیتی کِ تشاساس سٍی هٌفی قذست گزاسدُ ضَد ،افشاد سا چیضی جض آلت دست خَد ًوی داًذ کِ تِ ٌّگام
ضشٍست آًْا سا استثواس یا فذای هقاصذ خَد هی ًوایذ  .ا یي یکی اص جٌثِ ّای قذست است کِ اص ًظش هعٌا یا هفَْم ،
ضذ اصل خَد کاس هی کٌذ ،صیشا اگش افشاد چٌیي احساس کٌٌذ کِ تاصیچِ دست دیگشاى قشاس گشفتِ اًذ دس تشاتش آًاى
هقاٍهت خَاٌّذ کشد یا ًقطی خٌثی ٍ تی تفاٍت تش عْذُ هی گیشًذ دس ّش یک اص ایي دٍ حالت  ،اسصضی کِ آًْا تشای
هذیشیت داسًذ ،تسیاس هحذٍد هی ضَد .سٍی دیگش سکِ یا جٌثِ هثثت قذست سا هی تَاى دس تَجْی کِ تِ ّذفْای
گشٍُ هی ضَد ،تَجیِ کشد .صیشا ،فشد تا استفادُ اص قذست دسصذد تعییي ّذف ٍ تاهیي آى تشهی آیذ .چَى اص ایي
دیذگاُ تِ قذست ًگاُ کٌین داسای هفَْهی هتفاٍت هی ضَد ،یعٌی اعوال قذست اص جاًة دیگشاى ٍ ًِ تش آًاى .هذیشاًی
کِ هی خَاٌّذ قذست خَد سا تِ صَست هثثت اعوال کٌٌذ ،اعضای گشٍُ سا تطَیق ٍ تقَیت هی ًوایٌذ تا تش
صالحیت ٍ ضایستگی خَد تیفضایٌذ ٍ دس ًتیجِ تتَاًٌذ تِ عٌَاى فشد ٍ عضَ ساصهاى دس کاسّا هَفق ضًَذ .تعضی اص
پژٍ ّطگشاى ایي سضتِ تِ جٌثِ هثثت قذست تَجِ هی کٌٌذ ٍ هی گَیٌذ  :هذیشاى تِ ّیچ ٍجِ دس ضشکت هذیشیت
ًوی کٌٌذ ،تلکِ آًْا تِ ًَعی فعالیت آهَصضی ٍ یاد دادى هی پشداصًذّ .ش فلسفِ ً ،گشش ٍ فعالیت تجاسی کِ ضشکت
تا اعضا تِ کاس تثشد ،افشاد تِ ّواى گًَِ تا هطتشیاى تشخَسد هی کٌٌذ .قذست هی تَاًذ تِ ساحتی جٌثِ ًْادی تِ خَد
تگیشد  .کساًی کِ دیگشاى تِ قذستطاى ایواى ٍ اعتقاد داسًذ ٍ پزیشفتِ اًذ کِ آًاى داسای قذست ّستٌذ ساحت تش هی
تَاًٌذ تِ هشدم اطشاف خَد اعوال ًفَر ًوایٌذ ٍ تذیي طشیق صاحة قذست اصیل تشی هی گشدًذ .اص ّویي دیذگاُ،
فقذاى قذست اص جولِ ضشایطی است کِ تِ صحوت هی تَاى تشآى فائق آهذ.
قذست تِ هذیشاى هحذٍد ًوی ضَدّ .وِ اعضای ساصهاى تِ سثة داضتي ًَعی داًص ،هْاست یا اعوال کٌتشل تش هٌاتع
هی تَاًٌذ هقذاسی قذست اعوال ًوایٌذ .دس یک ضشکت ّ ،وکاساى فشٍضٌذُ ،قذست داسًذ ،صیشا آًْا دس پست ّایی
ّستٌذ کِ هیخَاٌّذ سضایت هطتشیاى سا تِ دست آٍسًذ .دس یک تیواسستاى پشستاساى تا تجشتِ هی تَاًٌذ تش پضضکاى
تاصُ ٍاسد ٌّگاهی کِ تخَاٌّذ هَجَدیت خَد سا تشآًاى تحویل کٌٌذ قذست ّایی اعوال ًوایٌذ ٍ حتی هتصذی
دستگاُ تکثیش داسای هقذاسی قذست است ،صیشا هی تَاًذ هسیش کاسّایی هذیش سا سذ ًوایذ یا آى سا تْثَد تخطذ.
اص ایي سٍ ،قذست یکی اص ٍاقعیت ّای هْن حیات ساصهاًی است.هذیشاى ًِ تٌْا تایذ آى سا تِ عٌَاى جضء جذا ًطذًی
ضغل ٍ ٍظیفِ خَد تِ حساب آٍسًذ ،تلکِ تایذ تا ضیَُ کاسکشد آى آضٌا تاضٌذ ٍ اص آى سَء استفادُ ًکٌٌذ تا سشیع تش
تتَاًٌذ ّذفْای خَد ٍ ساصهاى سا تاهیي ًوایٌذ.
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