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 اراد ار یللملانیب و یاهقطنم حطس رد روشک نآ تیقفوم و لالقتسا رد ییازسب شقن روشک کی یشزومآ راتخاس
 دشاب دنمهرهب رتینغ یملع و یسرد یاوتحم و نیون یاهدرکیور زا روشک کی یشزومآ راتخاس هزادنا ره .دشابیم
 رد نیاربانب .تفرگ دنهاوخ رارق ناهج رد یرتالاب هاگیاج رد یگنهرف و یشزومآ ،یملع رظن زا روشک نآ نامدرم
 ات داد شزومآ نازومآ شناد هب ار ییاه سرد هک درک شالت دیاب یم سرادم صوصخ هب ناریا یشزومآ متسیس
 تیمها زا نازومآ شناد هب یجراخ یاهنابز شزومآ اتسار نیا رد .دبای شیازفا اهنآ یتایلمع و یگنهرف یملع حطس
 للملا نیب یایند اب دارفا طابترا یگدرتسگ ثعاب ناریا سرادم رد یجراخ یاهنابز نتسناد تسا رادروخرب ییالاب
 برع ناریا هیاسمه یاهروشک هکنیا و دشاب یم یبرع نآرق نابز هکنیا هب هجوت اب ،لاثم ناونعب . دیدرگ دهاوخ
 تسا هتشگ بجوم اهروشک نیا اب یگنهرف و یعامتجا رتشیب لماعت نینچمه و نارق رتهب کرد یارب نیربانب دنشابیم
 .ددرگ سیردت ناریا سرادم رد یبرع نابز ات
 
 نابز هکنیا هب هجوت اب هک ددرگ یم یللملانیب تاطابترا شرتسگ بجوم یسیلگنا نابز هلمج زا یللملا نیب یاهنابز
 ییالاب تیمها هجرد زا ناریا سرادم رد یسیلگنا نابز سیردت ،دشابیم یسیلگنا ایند رضاح لاح یناهج و یملع
 .دشاب یم رادروخرب
 
 سرادم دندوب هدومرف هک یجراخ یاه نابز رگید یریگارف رب یربهر مظعم ماقم تاشیامرف هب هجوت اب یفرط زا
 ،یوسنارف ،یناملآ هلمج زا یجراخ یاهنابز زا یکی ناوتیم دنوش جراخ یسیلگنا نابز راصحنا زا دیاب یم ناریا

دومن یس  ردت نار  ی ای شزومآ ماظن  رد  ار  ی و چینی   سور
 
 رد و ددرگ سیردت ییادتبا مراهچ ای موس سالک زا دیاب یم یسیلگنا نابز هک درک میهاوخ تابثا اتسار نیا رد 
 زا دناوت یم ،ناریا یشزومآ متسیس رد موس نابز دیدناک اهنت ناونع هب یناملآ نابز هک داد میهاوخ ناشن همادا
 .ددرگ سیردت ناریا سرادم رد مهد سالک
 
 

 



  :ییادتبا مراهچ ای  موس  زا یسیلگنا نابز سیردت
 
 
 دروم یعامتجا و یملع رظن زا ایند یاهروشک نیب یطابترا جیار نابز ناونع هب یسیلگنا نابز هکنیا هب هجوت اب
 تیمها .ددرگ سیردت متفه سالک زا ناریا یشزومآ متسیس رد یسیلگنا نابز سیردت ،دریگ یم رارق هدافتسا
 هجوت اب ،اهرهش رد نکاس یاههداوناخ صوصخب ،اههداوناخ رتشیب هک تسا هدیدرگ ببس یسیلگنا نابز یریگدای
 شیپ یتح ای و ییادتبا نارود زا هک دنیامن شالت یسیلگنا نابز تاسسوم هب یسرتسد نازیم ای و یلام ناوت هب
  .دنتسرفب یسیلگنا نابز شزومآ تاسسوم هب یسیلگنا نابز یریگارف تهج ار دوخ نادنزرف یناتسبد
 
 :دشاب یم رادروخرب ییالاب تیمها زا تاکن نیا نایب اتسار نیا رد
 

 رب یلام هنیزه فرص ثعاب ،تاسسوم رد یسیلگنا نابز یاهسالک هب ناشنادنزرف نداتسرف اب اه هداوناخ - 
 ددرگ یم اه هداوناخ
 
 ماجنا هب تبسن یشزومآ تقو نداد تسد زا ثعاب ،اهرهظزادعب رد نابز تاسسوم رد نازوما شناد روضح - 
 ددرگیم هسردم فیلاکت
 
 ،اهاتسور رد صوصخب ،یسیلگنا نابز شزومآ تاسسوم هب اههداوناخ یسرتسد مدع ای و یلام ییاناوت مدع - 
 بجوم همادا رد هک  ددرگ هرهبیب  یسیلگنا نابز شزومآ رد تباقر زا نازومآشناد زا یدایز هدع هک ددرگیمرب ثعاب
 نابز تست رد ،نابز تاسسوم رد هدننک تکرش نازومآ شناد رگید هب تبسن نازومآ شناد  زا هتسد نیا هک ددرگ یم
 .ددرگ یم بوسحم یشزومآ ضیعبت عون کی هک دنیامن بسک ار یرتمک دصرد یرسارس روکنک رد یسیلگنا
 

 یناریا نازومآشناد هنافساتم ،ددرگیم عورش متفه سالک زا ناریا سرادم رد نابز سیردت هکنیا هب هجوت اب - 
 حوطس رد نازومآ شناد لیصحت همادا تروص رد هک ;تشاد دنهاوخن ار یسیلگنا نابز هب طلست یارب یفاک تصرف
 تروص نیا رد .دیدرگ دهاوخ راکشآ نانآ یارب یرتزراب روطب ار یسیلگنا نابز هب طلست موزل ،یهاگشناد رتالاب
 نابز شزومآ یارب تقو فرص هب روبجم دوخ یشهوژپ و یملع تاطابترا همادا یارب نارگشهوژپ و نایوجشناد
 یعون هب .ددرگ یم نارگشهوژپ و نایوجشناد یارب یفعاضم ینامز و یلام یاههنیزه ثعاب هک ددرگ یم یسیلگنا
 رد یراک هرابود عون کی ،یسیلگنا نابز یریگدای یارب دارفا زا هتسد نیا تقو نداد صاصتخا اب هک تفگ ناوتیم
 هب یشزومآ و ینامز ،یلام تفگنه یاهررض ثعاب هک دشابیم ناریا یشزوما متسیس رد یسیلگنا نابز شزومآ
 .ددرگیم روشک
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 نایب هیرظن نیا .دنیامنیم حرطم ار Critical Period یتایح هرود هیرظن ،نابز یریگدای هزوح رد نادنمشیدنا
 نتشون هنیمز رد نینچمه و یردام نابز رمارگ هب یگلاس١٠-٨ نینس رد هکنیا هب هجوت اب کدوک کی هک دراد یم
 (Hamidi, najafi, 2012:2) .دشابیم مود نابز یریگدای یارب نامز نیرتهب نینس نیا ،دنک یم ادیپ طلست
 

 
 

   
 
 ییاھروشک رد .دریگیم تروص یگلاس ١٠ زا لبق ات یجراخ نابز یریگدای ییاپورا یاھروشک رتشیب رد

 سرادم رد یگلاس ١٠ ات ٨ ینس ودح نیب یسیلگنا نابز لاقترپ ،ناتسھل ،سیئوس ،دنالنف ،ناملآ ھلمج زا
 نابز یگلاس ٧ نس زا ھیکرت و ایلاتیا ،ھسنارف ،ژورن ،دیوس ھلمج زا ییاھروشک یتح و ،ددرگیم سیردت نیا

 نابز ٢٠١١ لاس زا نپاژ رد و   ،(Eurydice 2017 :2) دنھدیم شزومآ دوخ نازوما شناد ھب ار یجراخ
 (Ng 2016:215) . ددرگیم سیردت سرادم رد ییادتبا مراھچ ھیاپ زا یسیلگنا
 
 یریگدای یارب ١٠-٨ نینس رد یجراخ نابز سیردت عورش رب دیکات و ”یتایح هرود“ یملع هیرظن هب هجوت اب نیربانب
 ناریا یشزومآ ماظن رد هتفرشیپ و نردم تروصب ییادتبا مراهچ ای موس سالک زا یسیلگنا نابز دیاب یم ،مود نابز
 زا ،همادا رد . دندرگ طلسم یسیلگنا نابز نایب و مهف هب دنناوتب نازومآ شناد مهن سالک نایاپ رد ات ددرگ سیردت
 شناد ،ملپید نتفای نایاپ اب ات ددرگ سیردت نازومآ شناد هب هرواحم تروصب یسیلگنا نابز ناریا سرادم رد مهد
 ییادتبا مراهچ ای موس سالک زا یسیلگنا نابز سیردت اب یفرط زا .دیامن ادیپ طلست یسیلگنا نابز هب یناریا نازومآ
ی ثعاب ناریا یشزومآ ماظن رد مامت تفر و  دهاوخ  زا بین  هطبار  رد این  ی  شزومآ یض  عبت هنوگ  ره  ید  درگ دهاوخ   

، دنزوما ار بی یسی  لگنا نابز  گنهامه  ی و  واسم روطب  نار  نازوما ای شناد  ی  نامز ی و  لام ی  فاضا هن  ی زه بجوم   و اینکه 
ددرگن نانآ  ی  اه هداوناخ  نازوما و  شناد  هب    . 

 
 طلست یسیلگنا نابز هب ،دندرگ یم لیصحتلا غراف ناریا سرادم زا یدارفا زا کی ره ،حرط نیا یارجا تروص رد
 مه و دش دهاوخ نازوما شناد و اه هداوناخ ینامز و یلام یاه هنیزه شهاک ثعاب مه هک دوب دنهاوخ اراد یفاک
 نادنمشیدنا اب یشهوژپ و یملع تاطابترا دنناوتیم یتحارب یناریا نارگشهوژپ و نایوجشناد ،نازوما شناد هکنیا
 و یراجت تاطابترا نازیم شیازفا ثعاب یسیلگنا نابز هب دارفا طلست اب .دنیامن رارقرب یللملا نیب نارگشهوژپ و
 کمک متح روطب هک دیدرگ دهاوخ زین اهروشک رگید یداصتقا نادنمشیدنا و عیانص نابحاص اب نایناریا یداصتقا
 .تشاد دهاوخ رب رد زین ار یشزومآ و یراجت ، یداصتقا یاه هطیح رد ناریا ییافکدوخ و لالقتسا هب ینایاش
 
 



 
 
  :دومن میهاوخ ادیپ تسد ریز فادها هب ییادتبا مراهچ ای موس سالک رد یسیلگنا نابز سیردت اب
 
 رد یسیلگنا نابز یریگدای رد Critical Period یتایح هرود هیرظن هلمج زا یملع نیون یاهدتم زا هدافتسا -
 یگلاس ١٠-٨ یتایح نارود نینس
 
 یسیلگنا نابز شزومآ تاسسوم هب نازوما شناد نداتسرف رد اه هداوناخ یاه هنیزه شهاک  -
 
  یسیلگنا نابز تاسسوم رد نازوما شناد تقو نتفر ردهب زا یریگولج -
 
 شناد یمامت یارب ییادتبا مراهچ ای موس سالک زا یسیلگنا نابز یریگدای ندش گنهامه و ندش کیتامتسیس  -
  ناریا نازومآ
 
 ناتسریبد نایاپ ات یسیلگنا نابز هب نازوما شناد مامت طلست -
 
  ناریا فتخم طاقن نازوما شناد نیب یسیلگنا نابز یریگدای رد ضیعبت زا یریگولج -
 
 ناهج طاقن ریاس نادنمشناد و نارگشهوژپ ،نادنمشیدنا اب یناریا نارگشهوژپ و نایوجشناد رتشیب طابترا- 
 
 رگید نانادداصتقا و راجت ،عیانص نابحاص اب یناریا نانادداصتقا و راجت ،نیصصختم تاطابترا شیازفا-
  اهروشک
 
  دماراک و نیون یاهدرکیور اب یناهج حطس رد یشزومآ ماظن داجیا -
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  :ناتسریبد رد یناملآ نابز سیردت
 
 هقطنم نیا رد ار دوخ ذوفن دنک ظفح هنایمرواخ رد زیمآ حلص روشک کی ناونع هب ار دوخ هاگیاج دراد لیامت ناریا
 یاه هزوح تیمها هب هجوت اب .دیامن بذج یداصتقا شخب رد ار یجراخ یراذگ هیامرس نینچمه و دشاب تیوقت
 یاهراتخاس ریز هعسوت رد یرثوم و یدج شالت دیاب یناریا ،یناهج و یلم حطس رد اهروشک ییافکدوخ رد یداصتقا
 ،یسایس فلتخم یاه هزوح رد یروابدوخ و یلم داصتقا تیوقت ثعاب اه شالت نیا .دهد ماجنا یتعنص و یداصتقا
  .دیدرگ دهاوخ بجوم ناریا یارب ار یناهج و یا هقطنم حطس رد یشزومآ و یداصتقا ،یتینما
 و یزاس نیشام یتعنص یزرواشک فلتخم یاه هزوح رد دوخ یهاگشناد و یملع نیصصختم زا هدافتسا اب ناریا
 دیلوت یارب مزال یاهراتخاسریز دناوتیم ،ناملآ هلمج زا اه هنیمز نیا رد ورشیپ یاهروشک یراکمه اب و یژرنا
 تروص یارب .دشخب هعسوت ار یاهقطنم و یلخاد یاهرازاب فلتخم یاههزوح رد تیفیکاب و یساسا یاهالاک
 اب یاهدرتسگ تالماعت ،یراجت و یداصتقا ،یملع فلتخم یاههنیمز رد دناوتیم ناریا ،مهم رما نیا هب ندیشخب
 یدایز رایسب ریثات ثعاب دوخ نیا هک دهد شرتسگ و هعسوت ار روشک یداصتقا یاهراتخاس ریز ات دیامن رارقرب ناملآ
 رد ایوپ و نما داصتقا ندمآ دوجو هب ثعاب ناملآ اب هدرتسگ یاه یراکمه هعسوت .تشاد دهاوخ ناریا ییافکدوخ رد
 دندرگ بیغرت ییاپورا یاهروشک صوصخب و ایند رگید یاهروشک هک دیدرگ دهاوخ بجوم نیا هک دش دهاوخ ناریا
 رایسب ریثات یراکمه نیا رمتسم همادا هک دنشاب هتشاد یراذگهیامرس ناریا رد یداصتقا فلتخم یاهشخب رد
 .تشاد دهاوخ رب رد ار اپورا هیداحتا و ناریا نیب یداصتقا و یسایس یکیدزن رد یدایز
  
 رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا یللملا نیب و یناهج حطس رد یداصتقا و یتینما ،یسایس تیعقوم رظن زا اپورا ۀیداحتا
 یراذگریثات رایسب شقن ،نئمطم یداصتقا یاه تخاسریز زا رادروخرب و یتعنص نردم روشک ناونع هب ناملآ .تسا
 تردقب بجوم ،ناهج و اپورا داصتقا رب ناملآ تعنص و داصتقا یراذگریثأت .دراد اپورا ۀیداحتا نالک یاه تسایس رد
  حالطصا رد +١ اسب هچ .تسا هدیدرگ یناهج یاه یریگ میمصت رد راذگ ریثات روشک کی ناونع هب ناملآ ندیسر

 .دشاب ناملآ هب قلعتم ،ایند یتعنص یاهروشک 5+1
 
 نیا روما یلصا ۀدننادرگ هزورما و ییاپورا ۀیداحتا سسؤم یاهروشک زا زا ناملآ ،تخیرتسام نامیپ بجوم هب 
 ناملآ تروفکنارف رهش رد ،وروی نداتفا نایرج هب یرجم ،اپورا هیداحتا یزکرم کناب رقم هکنیا و ،تسا هّیداحتا
 حطس رد یداصتقا و یسایس یاه هطیح رد ناملآ یتایلمع تردق هدنهد ناشن هدش نایب تاکن نیا یمامت .دشابیم
  .دشابیم یناهج و ی هقطنم
 
 یدایز رایسب شالت دوخ تابسانم هعسوت و تیوقت لابند هب ناملآ و ناریا ،ماجرب زا سپ صوصخب ،ینونک یاهلاس رد
 ناملآ درکیور رگنایب ناریا رد ناملآ یراجت و یداصتقا ،یسایس فلتخم یاه تایه و تاماقم روضح دنا هداد ماجنا
 ماگ ناملآ دـنهد یـم حیجرـت ناریا اب هطبار رد اـپورا ۀیداحتا وضع یاه تلود .دشابیم ناریا اب طباور هعسوت یارب
 .)١٤٤ :١٣٨٤ ،ینامحر( دنراد دامتعا ناریا زا ناملآ تخانش هب اهنآ اریز ،دنیامن دانتسا نادب اهنآ ات درادرب ار لوا
 شرتسگ ثعاب یگنهرف و یملع ،یداصتقا ،یسایس یاه هنیمز رد ناملآ اب ناریا طباور رمتسم ۀعسوت و شرتسگ
 رد ناریا یتایلمع ۀطیح نتفر الاب ثعاب دناوت یم نیا دیدرگ دهاوخ اه هزوح یمامت رد اپورا ۀیداحتا و ناریا طباور
  .)١٧١ :١٣٩٢ ،تعاطا( ددرگ للملا نیب ماظن رد ناریا یداصتقا و یسایس هاگیاج شیازفا و هقطنم
 
 
 
 
 



 هک دشابیم دوجوم اهنآ نیب یدایز رایسب یداژن و یگنهرف و ینابز تاکارتشا شیرتا و سییوس ،ناملآ  یاهروشک
 نیا تهج نیدب و .ددرگیم ناملآ هب سیوس و شیرتا یاهروشک یداصتقا و یسایس یاه شیارگ یکیدزن بجوم نیا
 و A=Austria ،D=Deutschland زادنترابع نآ یراصتخا فورح هک دنمان یم DACH-Region ار هقطنم

CH=Confoederatio Helvetica  دشاب یم سیئوس نیتال مان .(Thill	2014)  
         
 هلمج زا هک .دنشابیم اراد ناریا اب یدایز رایسب یگنهرف و یداصتقا تالدابت یاراد سیئوس و شیرتا یاهروشک
 هیداحتا تیوضع هب ۱۹۹۵ لاس زا شیرتا روشک .درک هراشا اهروشک نیا هب ناریا زاگ لاقتنا زادنا مشچ هب ناوتیم
 هیداحتا یاهروشک رگید اب ییالاب تابسانم زا یعامتجا و یگنهرف یوق یاه راتخاس هب هجوت اب هک تسا هدش اپورا
 .دشاب یم رادروخرب اپورا هیداحتا یراکمه یاروش اب یکیدزن طباور زا زین سیئوس روشک .دشابیم رادروخرب اپورا
 ساسا رب ار اپورا هیداحتا اب هدش میظنت هطبار کی ات درد شالت سیئوس هبناجود درکیور دیدجت و دیکات ساسا رب
  (FADF:15)      دیامن مهارف هعسوت هنیمز ات دهد هزاجا تکرش یعامتجا تکراشم
 
 ناشن یللملا نیب یاهنارحب و لئاسم رد تلاخد مدع ای و یفرطیب ،سیئوس و شیرتا یاههروشک یجراخ تسایس رد
 یاهروشک اسب هچ و )   FADF:6)  Meyer 2007:11 دشاب یم للملا نیب حطس رد اهروشک نآ یلم درکیور زا
 دوخ نیا هک ،دنیامنیم ذاختا تلاخد مدع ای و یفرطیب درکیور ناریا یلخاد لئاسم درومرد شیرتا و سیوس ،ناملآ
 .ددرگ رادروخرب یرتمک شکمشک زا اهروشک  نیا اب ناریا یسایس و یداصتقا طباور تسا هدیدرگ ثعاب
  
 زا رتشیب و ،دننکیم لمع اپورا بونج و لامش نیب یلپ ناونع هب و دنراد رارق اپورا زکرم رد سییوس و شیرتا ،ناملآ
 ،یداصتقا یاه تفرشیپ هب هجوت اب  .دنشاب یم هتخیمآ مه رد رگیدکی اب ،اپورا هیداحتا رد وضع یاهروشک ریاس
 ییاپورا یاهروشک رگید تسا هدیدرگ بجوم ،یناهج حطس رد سیوس و شیرتا ،ناملآ یعامتجا و یگنهرف ،یملع
 هب هجوت اب نیربانب .دنهد شرتسگ دوخ یشزومآ و یداصتقا تیفیک یاقترا تهج رد اهروشک نیا اب ار دوخ طباور
 رد اهروشک نیا تلاخد مدع ای و یفرطیب درکیور هب هجوت اب یفرط زا و اپورا رد سیوس و شیرتا ،ناملآ هاگیاج
 و یداصتقا ،یراجت تالماعم مجح شیازفا تهج رد یدج شالت دیاب یم ناریا تلود ،ناریا نالک یاه تسایس
  . دهد ماجنا سییوس و شیرتا ،ناملآ یاهروشک اب یگنهرف و یملع طباور
 
 و یسایس یاهیراکمه شیازفا بجوم سیئوس و شیرتا ،ناملآ اب ناریا یشزومآ و یگنهرف یاهیراکمه شرتسگ
 یسایس طباور شرتسگ ،اپورا هیداحتا رب ناملآ راذگ ریثات هاگیاج هب هجوت اب هک دیدرگ دهاوخ ناملآ و ناریا یداصتقا
 اپورا هیداحتا و ناملآ یراذگ ریثات هب هجوت اب همادا رد هک ; تشاد دهاوخ یپ رد ار اپورا هیداحتا و ناریا یداصتقا و
  .دیدرگ دهاوخ ناهج و هقطنم رد ناریا یداصتقا و یسایس تردق شیازفا ثعاب للملا نیب ماظن رد
 
 ،اتسار نیا رد .دشابیم یشزومآ هنیمز رد سیوس و شیرتا ،ناملآ یاهروشک اب ناریا طباور هعسوت یاه هار زا یکی
 داجیا شیرتا و سیئوس ،ناملآ و ناریا طباور شرتسگ رب یدایز رایسب ریثات ،ناریا سرادم رد یناملآ نابز سیردت
  .دیدرگ دهاوخ
 
 یم ،دوش هتشادرب دیابیم ناریا سرادم زا یسیلگنا نابز راصحنا هکنیا رب یربهر مظعم ماقم تاشیامرف هب هجوت اب
 رد یجراخ موس نابز ناونعب ار ینیچ و یسور ،یوسنارف ،یناملآ هلمج زا یجراخ یاه نابز زا رگید یکی ناوت
 و یسور نابز و تسا کیدزن ناتساب مور نابز هب هسنارف تسا نابز رکذب مزال  .دومن سیردت ناریا یشزومآ ماظن
 ثعاب اه نابز نیا مهف رد لکشم هک دنیامنیم یوریپ یسیلگنا نابز زا توافتم یرمارگ نیناوق و طخلا مسر زا ینیچ
  .دشابیمن ریذپ ناکما ناتسریبد نارود رد هک ددرگیم اهنابز نیا یریگدای ندوب ربنامز
 



 
   دنشاب یم هدوناخ مه یراتخاس و یرمارگ ،یوغل رظن زا یسیلگنا و یناملآ یاه نابز ،یسانش نابز رظن زا

Momma)، 2008، (Chapter 13  کی زا و دنشاب یم رگیدمه هیبش یسیلگنا و یناملآ تاملک %30 دودح هک 
   (listenandlearn.com) دریگیم تاشن هشیر
 ات یناریا نازوما شناد هکنیا هب هجوت اب نینچمه و یسیلگنا و یناملآ یاه نابز ندوب هداوناخ مه هب هجوت اب نیربانب
 شناد یارب یناملآ نابز مهف و شزومآ  ددرگیم ببس ،تشاد دنهاوخ یفاک تییانشآ یسیلگنا نابز هب مهد سالک
 .ددرگ رگید یاه نابز زا رتناسآ و رت هداس رایسب ناریا نازومآ
 تادوارم یالاب مجح نینچمه و ناملآ اب ناریا یعامتجا و یگنهرف ،یخیرات یکیدزن هب هجوت اب ،یفرط زا
 یرتالاب تیمها هجرد زا ناریا سرادم رد یناملآ نابز سیردت  ددرگیم بجوم ناملآ اب  یملع و یراجت،یداصتقا
 نابز سیردت یارب دیدناک اهنت ناونعب یناملآ نابز هک تشاد ناوتیم ار یریگ هجیتن نیا نیربانب .ددرگ رادروخرب
 .ددرگ یم یقلت ناریا سرادم رد موس یجراخ
 
 
 یسیلگنا نابز راصحنا فذح و ناریا سرادم رد یللملا نیب یاه نابز سیردت رب یربهر تاشیامرف هب هجوت اب نیربانب
 ،یناهج سایقم رد ناریا یشزومآ متسیس حطس یاقترا تیمها هب هجوت اب نینچمه و ،ناریا یشزومآ متسیس زا
 زا همادا رد و ،دومن سیردت ییادتبا مراهچ ای موس سالک زا ناریا یشزومآ متسیس رد رد ار یسیلگنا نابز ناوتیم
   .دومن سیردت ناریا سرادم رد ار یناملآ نابز مهد سالک
 نابز ردام یناملآ نابز یعون هب و دنشابیم هداوناخ مه ناملآ و یسیلگنا یاه نابز یا هب هجوت اب  دشابیم رکذ هب مزال
 سالک زا ناملآ نابز مهف هب ینایاش  کمک ییادتبا مراهچ ای موس سالک زا یسیلگنا نابز سیردت ،دشابیم یسیلگنا
  .دومن دهاوخ افیا نازومآ شناد یارب ار مهد
 
 یللملا نیب یاه نابز زا هک یناملآ و یسیلگنا یاه نابز یریگدای بجوم ،ناریا یشزومآ متسیس رد حرط نیا ماجنا
 رایسب یشزومآ حطس زا یناریا نازوما شناد ات دیدرگ دهاوخ ثعاب نیا هک ،دیدرگ دهاوخ دنتسه ایند یملع و
 تادوارم شیازفا بجوم ناریا یشزومآ متسیس رد یناملآ نابز سیردت اب یفرطزا .دندرگ رادروخرب ناهج رد ییالاب
 اب هک ،دیدرگ دهاوخ بجوم ار شیرتا و سیوس ،ناملآ یاهروشک اب ناریا یسایس و یداصتقا ،یگنهرف ،یشزومآ
 یسایس هاگیاج شیازفا بجوم ،للملا نیب ماظن و اپورا هیداحتا رد ناملآ یداصتقا و یسایس یالاب هاگیاج هب هجوت
  .دیدرگ دهاوخ ناهج و هقطنم رد ناریا یداصتقا و
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 :عجارم
 
 و تاعلاطم یگنهرف هـسسوم :نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج تینما و یلم عفانم :ناملآ )١٣٨٤( .یلع ،ینامحر -
  نارهت رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت
 ،ناملآ اب ناریا یداصتقا و یسایس تاطابترا تالوحت یلیلحت یسررب )١٣٩١ ( دوعسم ،ییاضر ;داوج ،تعاطا -
  ١٦٣—١٩٢ ،)٢٠( هرامش یسایس مولع یصصخت همانلصف
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