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    2سحر غفبریبى ، 1رعٌب اٍرک ضیراًی

 :دهیچک

 کی قجَل هَرد یرفتبر یالگَّب ٍ یفرٌّگ تیَّ در یدگرگًَ ثبعث کِ است یاقذاهبت هجوَعِ ًرم جٌگ

ِ  اثعابد  در سلطِ یًَع "ًرم جٌگ" گرید عجبرت ثِ.  گردد یه یبسیس ًظبم ِ  سا  ٍ اقتصابد  ؛حکَهات،  گبًا

 ًظابم  یالگَّاب  ٍ ًوبدّاب  ٍ ضاذُ  جبدیا ّب حَزُ يیا در یرفتبر یالگَّب استحبلِ قیطر از ٍ است فرٌّگ

ًرم عجبرت است از هجوَعِ تذاثیر ٍ اقذاهبت از پیص جٌگ ثِ عجبرت دیگر  . گردد یه آًْب يیگسیجب سلطِ

ّبی هخبطجبى آهبج  ّب، اًگیسش ٍ ارزش اًذیطیذٓ فرٌّگی، سیبسی ٍ اجتوبعی کطَرّب کِ ثر ًظرات، ًگرش

گااارد ٍ در ثلٌذهاذت هَجات     تأثیر های  (کطَرّبی خبرجیّب ٍ هردم  ّب، گرٍُ ّب، دٍلت اعن از حکَهت)

 جٌاگ ًارم از طریاق     از حبصا    ذیا تْذ. گاردد  ی فردی ٍ اجتوبعی آًابى های  ّب تغییر هٌص، رفتبر ٍ کٌص

 ردیپاا  یها  اًجابم  اقٌاب   ٍ القبء َُیض ثِ یقطر ٍ یصٌعت یّب تطک  ٍ احساة ّب، رسبًِ غبتیتجل یاثسارّب

ِ  ًارم،  ًجارد  تٌگبتٌاگ  در دضوي هطخص اّذاف از یکی. ٍثِ تذریج ثِ ّژهًَی فرٌّگی تجذی  هی ضَد  ثا

ِ  در ّاب سُیا اًگ سابختي  هتسلسل ٍ سبختِخَد یاثسارّب ثب یعوَه افکبر یداهٌِ گرفتي اسبرت . اسات  جبهعا

 از سُیا اًگ ٍ ارادُ سلت دارد، ذیتأک کطَر یهل قذرت ٍ یهرده عٌصر ثر یبًیه سطَح در ًرم قذرت چِاگر

 از سیا ً ًظابم  دار هسئلِ ٍ هخبلف هعبرض، یّب تیجوع ثِ ّب آى  یتجذ سپس ٍ آًبى ًوَدى تفبٍتیث ٍ هردم

 جبهعاِ،  کیا  در یبدیا ثٌ راتییا تغ یاصل یّبآهبج، گراىید ٍ هلتَىثٌبثر ًظر.  است ًرم جٌگ اّذاف جولِ

ثِ ًظر هقبم هعظن رّجری ًیس داًطگبُ ّب ثاِ عٌاَاى کابًَى     .ّستٌذ جبهعِ آى کردگبى یتحص ٍ رٍضٌفکراى

ًخجگبى فکری ٍ جَاًبى ٍ داًطجَیبى ثِ عٌَاى افسراى جَاى ججِْ هقبثلِ ثب جٌگ ًرم هی تَاًٌذ ثاِ عٌاَاى   

در . یکی از جبیگبُ ّبی استحبلِ فرٌّگی ٍ الگَّبی رفتبری رٍضٌفکراى ٍ تحصی  کردگبى آى جبهعِ ثبضٌذ

ًطگبُ ّب ٍ داًطگبّیبى ثبیذ تذاثیری ثیٌذیطٌذ تب ثِ گًَاِ ای از اثارات هخارة جٌاگ ًارم ثار       ایي راستب دا

ِ  ًخست تب است آى ثر ًَضتبر يیا. ثٌبثرایي ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتِ ضذ. جبهعِ ی فرٌّگی ثکبٌّذ  فیا تعر ثا

 ٍ ّاب  رٍش، ًارم  جٌاگ  ریتاأث  یّب عرصِآى،  اثعبد ًرم، جٌگ اّذاف سپس ٍ ثپردازد ًرم جٌگ ٍ فرٌّگ

  داًطگبُ رسبلت ٍ ًرم جٌگ ثب هقبثلِ یراّکبرّب تیًْب در ٍ ًرم جٌگ ثب هقبثلِ اّذاف ًرم، جٌگ یاثسارّب

 .  کٌذ بىیثرا ازدیذگبُ هقبم هعظن رّجری 
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