
 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مدار قدرتكرد  روي

از اين  .نياز به قدرت، نيرو و توان داردبقاء و حفظ آن، . دانش استراتژي، دانش چگونگي حفظ بقاء جامعه است
به  .كردها در دانش استراتژي است ترين روي يكي از مهمقدرت  توجه به استراتژي از حيث مسائل مربوط به رو،

ي  حوزه. تواند صورت بگيرد ي قدرت نمي سازي، بدون اشراف بر حوزه استراتژي در فرايند تصميمعالوه، اتخاذ 
ي مستقل و لزوماً قدرت  سازي منوط به داشتن اراده حفظ استقالل در تصميم. هاست ي تحميل اراده قدرت، حوزه
مدار  كرد قدرت ي اصلي در روي مسئله ،باطل از اراده و قدرت ،حق تبيين و تمايز اراده و قدرت .مناسب است

  .است

ي  حوزه مسائل مربوط به بر پيچيدگي ،سخت، و نرم سخت، تا نيمه در طيفقدرت  شناسي از سوي ديگر، گونه
به ويژه امروزه،  .تركيب انواع قدرت در اين طيف و مديريت آن، هنر يك استراتژيست است. قدرت افزوده است

ها در  هاي اقناع و ارضاي انسان ها و تاكتيك بنابراين، بررسي استراتژي. ها است قدرت قدرت نرم، محور ساير انواع
شناسي و براورد قدرت  دشمن ضرورت چنين، هم .مدار است كرد قدرت قدرت نرم، يكي از موضوعات محوري روي

ان به عنوان دشمن شيط .كرد است روياين مسائل اصلي در ديگر هاي وي از  ها و تاكتيك او و بررسي استراتژي
مدار  كرد قدرت ترين مورد مطالعاتي در روي هاي وي براي اغواي انسان، مهم ها و تاكتيك آشكار بشر و استراتژي

  .است

تالش او براي . كودك، سراسر نياز است .شود هاي قدرت و اراده در انسان از كودكي آغاز مي گيري پايه شكل
يابي از ديگران،  كودك در فرايند رشد خود، و استقالل. كند ي ديگران مي ارضاي اين نيازها، وي را مقهور اراده

يك استراتژيست، توانايي تنظيم . بر ديگران و افزايش قدرت خويش داردي خود  تحميل اراده تالش براي
ين امدار در استراتژي براي كودكان در صدد تبيين  كرد قدرت روي .مناسبات قدرت بين خويش و ديگران را دارد

  .استمسائل 


