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 :چكيده 

ايي در . حذٍد دٍ دِّ است کِ ٍاصُ جٌگ ًزم ٍارد ادتیات ػلَم سیاسی،اجتواػی ٍ رفتاری ضذُ است

حالی است کِ  يکی اس ٍجَُ هتوايش دًیای اهزٍسقذرت ًزم کطَر ّا ٍتَاًايی آى ّا در ايجادتغییزات صرف، 

هٌظَر اس . تذريجی ٍ ًاهحسَط در ًظام تاٍر ّا، سثک سًذگی، هَاضغ سیاسی تا اػوال تْذيذات ًزم است

ٌگی است کِ کطَرّای تزخَردار تْذيذات ًزم طیفی ٍسیغ اس کٌص ّا ٍاقذاهات اجتواػی، سیاسی ٍ فزّ

ًگاّی تا . اس فٌاٍری ارتثاطی تزتز اس آى ّا تزای تحویل غیز هستقین ارادُ خَيص تز ديگزاى استفادُ هی کٌٌذ

تِ جزياى ضٌاسی جٌگ ًزم هی تَاى گفت کِ ايي ضیَُ جٌگی، اس ديزتاس هَرد استفادُ قزار گزفتِ ٍ ّوَارُ 

تٌْا تفاٍتی کِ هی تَاى . ثز هَرد تَجِ تَدُ استؤَاى يک ساس ٍ کار هاس سَی اًساى ّا در جٌگ ّا تِ ػٌ

ّای آى است ٍ  در هیاى جٌگ ّای ًزم در دٍراى گذضتِ ٍ ػصز هؼاصز يافت، تفاٍت در اتشارّا ٍ رٍش

تْزُ گیزی اس ّز ًَع اتشاری در جٌگ ًزم تز ايي پايِ ٍ هحَر قزار هی گیزد کِ تز اًذيطِ ٍ  اصَالً

احساسات هخاطة تاثیزگذاضتِ ٍ اٍ را هزػَب خَد ساسد ٍ تی آى کِ ٍاکٌطی اس خَد ًطاى دّذ، تسلین 

گذضتِ تا تِ  در ايي هقالِ تِ تزرسی جٌگ ًزم اس .دضوي ضذُ ٍ يا در هسیز خَاستِ ّای اٍ گام تزدارد

ٍيضگی ّا ٍ اّذاف قذرت ًزم   هٌاتغ اصلی قذرت ًزم،  رٍش ّای هَرد استفادُ،  چیستی،  تؼاريف، اهزٍس، 

 .پزداختِ ضذُ است
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