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 چکیده

ــرما ه» ــم« س ــاهیم م  ــی از مه ــیجامعه  ک ــان می شناس ــه نش ــک   ــه اس ــد ونون ده

ــا، ن   ــاعی، هن اره ــد اجتم ــه )اواع ــی جامع ــا، ن ســااتارهاع عین ــاع ه ــا و ابراره اده

ــی(  ــان میفرهنن ــاعی  ن ــاع اجتم ــراد و رفتاره ــی اف ــااتارهاع فهن ــر س ــد ب ــیریرتوانن  ت

ــدم م مبن ــرما هذارن ــر س س ــر ت ــدع عرارتهاع مط ــداش ــرما ه ن ــادع، از س هاع ااتص

ــی، ــاعی فرهنن ــی  اجتم ــه و طریع ــد می  ــار، توانن ــه، رفت ــرع، توج ــر اننی ــرب ش و نن

ــان ــادات زب ــنذارب تــیریر موز اعت  ــا یدم از  نن ــواد دروازع ورود بــه در   ــج ه ح

 موز، زبانی اسـک و بـا توجـه بـه ارترـاا تنناتنـ  حـواد و میـران هی ـان زبـان جامعة

 سـرما ةد نـر افـرود،  هاعتـوان بـه سـرما هها ی  ـه میرسـد  کـی از سـرما هنظر میبه

ــانی ــدم-هی  ــی باش ــر  حس ــتار حا  ــدا از جس ــی ه ــرما ةمعرف ــانی س ــی-هی  و  حس

ــی  ــةبررس ــا  رابط ــرما ه ن ب ــواس س ــیان ــاعی، فرهنن ــادع، اجتم ــی  هاع ااتص در و طریع

ــان ــکم زب ــا اس ــا    موزع موف ــاننت ــرمی نش ــتر از ه ــوردارع بیش ــد برا ــ   دهن از  

ــادع، اجتمــاعی،ســرما ه  ســرما ةمن ــر بــه افــرا    و طریعــی فرهننــی هاع ااتص

ــان-هی ــانی ــر باعــ    ــه موز شــدع حســی در زب ــس ام ــی ف ــما  ــان فهن تســ ی  و  می

ــدرد می ــد شــدم م ــادریرع اواه ــا   ــد ب ــهتوان ــرما ه ارریرع ب ــس س ــدر  ، ها ا  در ت

ــان ــواد زب ــاندن وع ح ــا رس ــردع و ب ــر   ــتر درری ــه  موز را بیش ــةب ــاهی  درون مرحل ر

رسـد بـا اسـتهادع نظـر مـیبـهدر او افـرا   دهـدم را یران هی ان مثرک، توجه و اننیـرع م
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بیشــترع بــه تما ــ   و او ن اد نــه اواهــد شــد  موزمطالــد در فهــس زبــان ،ا ـس شــیوع از

 م  اواهد داشکارتراا و مشار ک فعال 

ــواد، ها: کلیدددوا ه ــان، ح ــرما ه، هی  ــرما ةس ــانی س ــی-هی  ــدحس ــم ، ، هَیَ امَ ف 

 فهنینمیا

 مقدمه. ۱

ــک  ــی اهمی ــادع و سیاس ــانی، ااتص ــات ج  ــه ارتراط ــرون ب ــاز روزاف ــروزع نی ــةلةام  مس

ــان ــس میزب ــان زبان موزع را روش ــا مدرس ــس نیازه ــازدم ا  ــه س ــارجی را وادار ب ــاع ا ه

اشــد  ــه مــدرد با ــد  رــاع بروز تــدر    ــردع اســکم هاع نــو س و بــهجســت وع شــیوع

بلکــه ونــوننی  موز نیســک، اناطلاعــات بــراع زبــ نمــودنهــدا از  مــوزش ًــرفام فــراهم

ــانی ررــک اطلاعــات ــر  زب ــه ســ سدر مغــر اهمیــک بســیارنی ــد  ،د نــر ع داردم ب مــدرد با 

هـا ی  ــه ا هــا نحـوع انت ــان  نــد  ـه دانــ  زبـانی را بــا ن  بــه تــدر   اـود را شـیوة

ــانمی ــس زب ــد، وارد فه ــد و م ن ــد وز  ن ــادریرع در  فرا ن ــة  ــدت وع ت حافظ ــک بلندم ثری

 شودم 

ــا  ــه ترفیــک محــدود مغــر انســان در پــردازش اطلاعــات، سیســتم توجــهب وع  7توجــه ب

  ـادریرع اتهـاب بیهتـد، فرا نـد هـا انت ـان  نـد و بـراع ا نکـهم رور اسـک از میـان محر 

ــادع توجــه مــورد ــاز اســک ) م ــدار ز  ــالمر، و نیســسنی ــابرا س م (7331اشــمیک، ؛ 7391 ب بن

ــان ــه زب ــد توج ــدر     موزجل ــه در ت ــک   ــواردع اس ــه م ــدرد و در از جمل ــةم  هم

ــادریرع  لاد ــان دوم هــاع   ــک اســکمزب ــه ممکــس اســک  حــا ر اهمی ــواملی    کــی از ع

ــان ــر  نــدتوجــه زب ــران توجــه او در   موز را دســت وش تغیی ــان دوم و می ــادریرع زب ــر   و ب

ــاد درد  ــذارد ل ــیریر بن ــ  پی ت ــته و دان ــات رذش ــه، ت ربی ــد او 2اعزمین ــان مر  أدر زب

ــد س ؛اســک ــه م موعــة ــه  معناب ــات و  موات ــدریهاع ت ربی دانــ   ،انســان در طــول زن

 موز بـا زبـانی زبـان اول زبـان جامعـةاطلاعـاتی در  شـرکةم ا ـس دهـدرا تشکی  می پیشیس او

ــان دوم می ــوزد نچــه در زب ــد هــممی ، م ــاوت باشــدم توان ــا مته ــانســاز   ــر زب در  ان موزار

                                                           
1. Attention 

2. Background Knowledge 
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ــاد درد،  ــ ل ــااتمان فهن ــر یس ــد   ینامناس ــد، س ــد نن ــک   فرا ن ــی ش ــادریرع عمی   

ــد را مطــر  می 7«ســرما ه»مه ــوم ( 7981) مــار  از ســو ی د نــر، م ن واهــد ررفــک و  ن

ــو  ــرما ه( 7398)بورد  ــ  دادع و س ــوم را بس ــس مه  ــرکه ا  ــد ش ــد اع میرا مانن ــهبین ــر    ب

در  ســرما ه نظر ــة»الرتــه  مرــذاردمــی تــیریرو اعت ــادات فــرد اننیــرع، توجــه، رفتــار، ننــرش 

و مشـکلات  ااتصـادع اسـک اعنظر ـه ـه مـار    ة ـنظر، شک   املـام متهـاوتی بـا وعنرد 

بـــه ســـرما ه بورد ـــو » م(19 ، صم7999 )فکـــوهی، «، دارددانـــدبشـــرع را در ااتصـــاد می

 « شــاند مـوزش و فرهنــ  نیـر مـی حـوزةدهـد و  ن را بــه مـیاجتمــاعی -ج ـک فرهننـی

 ــه توســ  مــار    2«ااتصــادع ســرما ة»بــر افرون ،بنــابرا س(م 3، صم 7997 )با ــا ،

ــد، ــر  ش ــو ) مط ــرما ة» (7398بورد  ــی س ــرما ة»و  9«فرهنن ــاعی س ــر  4«اجتم ــیرا نی  معرف

ا ـس اسـک  ـه نشـان دهـد ونونـه هاع مـذ ور سـرما ه ـردن هـدا وع از مطـر   ندممی

و ســااتارهاع هــا و ن ادهــا( ن  ســااتارهاع عینــی جامعــه )اواعــد اجتمــاعی، هن ارهــا، 

ــرع(  ــان و  ی ــد رســانه،  ت ــرار فرهننــی مانن ــی میفرهننــی )اب ــر ســااتارهاع فهن ــد ب توانن

ــان  ــاعی  ن ــاع اجتم ــراد و رفتاره ــیریراف ــدم ت ــه بنذارن ــازم ب ــک  ل ــر اس ــه ف  ــرما ه  هاع س

توانـد در  ـادریرع ن ـ  مطـر  شـدع اسـک  ـه می 1طریعـی سـرما ةد نرع هـم از جملـه 

 ندم ا ها  

اع بــراع ورود بــه در  ج ــان دانســک و تــوان دروازعرا می حــواد ا نکــه بــه توجــه بــا

نظر شــدع وجــود دارد، بــهادع از حــواد و میــران هی ــان ت ربــهارترــاا نرد کــی میــان اســته

ــه ها ی  ــه میرســد  کــی د نــر از ســرما همی ــوان ب ــواس ســرما هدبنهتســدت ــرود، ع ان ها اف

ــدم، شــکیرا ی و شا ســته،پی )  8حســی-هی ــانی  ةســرما  ــه  از  ن ــا یم اســک( 2179 ا

ــی  ــود بررس ــة مر ــرما ه رابط ــواس س ــد نران ــا  ک ــان  ها ب ــوزش زب ــر  م ــاد دوم در ام احس

ــود، می ــی دش ــ  از بررس ــتار پ ــس جس ــ  ر ا  ــواسن  ــرما ه ان ــادع، س ــی، هاع ااتص فرهنن

                                                           
1. Capital 

2. Economic Capital 

3. Cultural Capital 

4. Social Capital 

5. Natural Capital 

6. Emo-sensory Capital 
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 رــاهی از ا ــس  مشــودمیمعرفــی  حســی-هی ــانی ســرما ة ،در  مــوزش و طریعــی اجتمــاعی

ــوس ســرما ه ــان، باعــ  شــنااک ن ــادریرع زب ــانها در   ــد س  موزو در  زب ترتید شــدع و ب

ــحی   ــات ً ــدرد تعامل ــرا   میم ــان اف ــا  ن ــ ی ب ــ  تس ــر باع ــس ام ــه ا  ــد   ــد  اب  فرا ن

توجـه بـه ا نکـه حـواد بـه پـردازش اطلاعـات در  بـااز سـوع د نـر،  ادریرع اواهد شدم 

ــردع  ــ    ــس  م ــه فه ــرکةو ب ــاتی ا ش ــیس(طلاع ــ  پیش ــان )دان ــد،  موز میزب ــدا افرا ن ه

هاع پیشــیس ســرما ه بندعبـه دســته «حســی-هی ــانی سـرما ة»ننارنـدران از افــرودن مه ــوم 

ــد ــه نشــان دهن ــک   ــس اس ــه  ا  ــدرد میونون ــا م ــد ب ــرما هتوان ــادع،  مــ  س هاع ااتص

ــاعی فرهننــی، ــی اجتم ــان ع ازبیشــترحــواد  و طریع ــ   ن   موززب ــه تر ــد و ب ــر  ن را درری

 دهدماو را افرا    اننیرةو توجه هی ان مثرک، میران 

 انواع سرمایه معرفی. ۲

ــ   ــافتس عوام ــراع   ــاش ب ــانی، جامعهتیریرتل ــن  انس ــر   ــذار ب ــر  ر ــه ط ــان را ب شناس

 دسـتة(م مه ـوم سـرما ه از 7999مینـه سـوب دادع اسـک )اـدا ی، ا ـس زمهاهیم جد ـدع در 

ــاهیم وندبُ ــیارع از حوزعمه ــه در بس ــک   ــدع اس ــه ع ــاع جامع ــذار تیریره ــک و از ر اس

ــه ن ا ی ــه ب ــد نظر می  ــد میرس ــةدر توان ــادریرع زمین ــوزش و   ــان   م ــ  دوم زب ــر ن  نی

ــدع ــا عم ــداع را ا ه ــردر  ، ن ــوم و  ز  ــس مه  ــی ا  ــه معرف ــواس  ن م مب ــر س ان ــه ت پرداات

 شود:می

ــرما ه ــتیسرا  س ــار ن س ــار   ب ــارل م ــر   (7979-7999)  ــردمط ــیتی  م  وع ش ص

سیاسـک  دربـارةو اجتمـاعی بـود  ـه بـه بحـ   فلسـهی، ااتصـادع اند شـة بررگ در تـار  

 بـودع ها ن ـ  بنیـاد س اا ـ مـادع انسـان شـرا   زنـدریبـراع  او»و ااتصاد پردااته اسکم 

ــد اســک  ــةو معت  ــاع پیشــ پا  ــر مرن ــاعی ب ــات اجتم ــه در فکرتحول ــی اســک   ها و تغییرات

ــاتولیــد پد ــد می شــیوة ــد بــهن می  ــد و روابــ  انســانی و ت ربیــات  ن  طر ــةًــورت توان

 و م ـارت اابلیـک، نـوس هـر سـرما ه بـه»(م 73 ، صم7919انصـارع، ) «اجتماعی ت لـی  نـد

 دسـک ا تسـابی  ـا انتسـابی ًـورتبـه جامعـه توانـد درشـود  ـه فـرد میمی اطلاب توانا ی

 ب ـرع اـود مواعیـک بـردپـی  عبـرا هـارروع و افـراد سـا ر بـا رواب  اود در ها ن از و  ابد

نظـــر  اجتمـــاعی درتـــوان امتیـــازات را میها (م ســـرما ه741، صم 7994)فکـــوهی،  «بـــرد
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اجتمــاعی، جا نــاع و  رترــة ســد  افــراد نســرک بــه  کــد نر در ردن ررفــک  ــه در متمــا ر

مرنـاع ا ـس امتیـازات  د نـر، بـر عرارتبـه ننـدم منرلک و میران در مد ن ـ  م مـی ا هـا می

ا ـس اسـاد تهکیـ   ریرنـد و بـرع ـدع می اجتماعی افراد در جامعـه وتـا گ رونـارونی بـر

دلیـ  مواعیـک بـهافـراد  ،تعریـر مـار  بـهدهـدم اجتماعی افراد در طر ـات م تلـگ روع می

ـــاوت ـــاعی مته ـــا از ننرش ،اجتم ـــیوعه ـــرو ش ـــاوت هاع تهک ـــدم مته ـــر براوردارن  نی

ــرما ه ــر وع دارع س ــک از نظ ــامی اس ــه دو نظ ــة  ــاعی  طر  ــرما هاجتم ــارررس داردم  دار و  

 با ـد اـود و  ـاررران بـراع امـرار معـاش د هسـتندداران، مالـ  زمـیس و ابـرار تولیـهسرما 

و  شـودمطـر  می توسـ  مـار   ااتصـادع سـرما ةمه ـوم » بنـابرا س ـار  ننـدم  براع  نان

  بـه پـول ا ـس سـرما ه مسـت یمام اابـ  ترـد مالی، میراث و دارا ـی اسـکم  هاعشام  سرما ه

مالکیـک ن اد نـه  شـک  ح ـوبسـک  ـه بـهلی ااس منـاب  مـاانـو ب یـةاسک و شام  در مد و 

 (م 1، صم 7994)توسلی و موسوع،  «دشومی

ــو ــی ( 2112-7391) بورد  ــهتیریراز  ک ــذارتر س جامع ــانر ــوع شناس ــتم  فرانس ــرن بیس ا

ــیریرتحک ــه  اســک ــار  ، ت ــرون م ــر اف ــه ســرما ة ب ــواس وجــود  ااتصــادع ب از  عد نــران

تــوان تن ــا شــرفته را نمیپی ةمعت ــد اســک ســااتار اجتمــاعی جامعــوع م ســرما ه اعت ــاد دارد

ماننـد سـااتار اجتمـاعی ونـیس جـوامعی بلکـه  ااتصـادع تحلیـ   ـرد، سـرما ةا تهـا بـه با 

هاع فرهننــی و اجتمــاعی نیــر در  ن ســرما ه ــه اســک  اعپیچیــدعفضــاع اجتمــاعی 

هاع و توز ــ  بیشــتر ســرما ه اندهــاع اجتمــاعی افــراد توز ــ  شــدعبراســاد مواعیک

تهـاوت طر ـاتی ا  ـاد توانـد اجتمـاعی اـاص می طر ـةاجتماعی و فرهننی در میـان افـراد 

باشــند را ع ارزش هــر نــوس دارا ــی، منــاب   ــا  الاهــا ی  ــه در جامعــه دارا از نظــر اوم  نــد

هاع ســرما هتــر س م مترتید بــد س(م 7398)بورد ــو،  دانســک« ســرما ه»تــوان بــه نــوعی می

 ند از:اعرارت توس  بورد وشدع مطر 

ن تـواااتصـادع اسـک و می سـرما ةمعـیس اابـ  ترـد   بـه  در شـرا   :فرهنگدی سرمایة

فرهننــی و هنــرع،  هــاعاابلیــک ســد تحصــیلات و )هــاع  موزشــی شــک   یهیک ن را بــه

در  ســد توانــد میفرهننــی  هاعســرما هاســتهادع از ( ن اد نــه  ــردم بیــانی و  لــامی

رمنرلــک اجتمــاعی، مشــا   برتــر و در مــد بیشــتر ن ــ  م مــی را ا هــا  نــد هــاع پُمواعیک
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 نحــوة و رهتـار رفتـار، شــیوةتواننـد فرهننــی میسـرما ة (م افـراد از طر ــا 7992 )فا ـلی،

فرهننـی از د ـدراع سـرما ة م ابعـاد  ننـد جـدا طر ـات د نـر از را اـود اجتمـاعی عمـ 

 عرارتند از:( 7398)بورد و 

ماننـد  ی هـاو م ارتاصوًـیات ه : ا ـس نـوس سـرما ه بـ7یافتهفرهنگدی تجسد  سرمایة

 ن  تــواننمیاشــارع دارد  ــه  هــاع ت ربــی و رفتــارعشــدع، م ارتحافظــه، معلومــات  سد

عنــوان ًــورت پیوســته وجــود دارنــد و بــهها بــها ــس ســرما ها بــه د نــران وارــذار  ــردم ر

 عنـی تن ـا ًـاحد ا ـس اصـا ک مالـ  ا ـس نـوس  ؛اندهاع ال ی فرد ترـد   شـدعو ژری

ــواننمیشــود و فرهننــی محســون می ســرما ة ــروش  ت ــد و ف  ن را از طر ــا ورارــک، ار 

 (م  7331و، و  یرع به افراد د نر انت ال داد )بورد 

 ـه بیشـتر  فرهننـی سـرما ةاز پـ   نـوس سـرما ه ا ـس: ۲یافتدهفرهنگدی عینید  سرمایة

 سـرما ةر س و  شـکارتر س نـوس تاز بـد  ی ، ابـدمـادع ت سـم می  الاهـا و اشـیاع شـک به

و  الاهــاع فرهننــی  بــه د نــران اســک و شــام  تمــام اشــیا انت ــالاســک  ــه اابــ  فرهننــی

شــودم ا ــس نــوس ســرما ه ارــر  موزشــی بــر دارنــدران  ن و  یــرع می هاماننــد  تــان، رســانه

 (م7997 فر،پور و اوشرذارد و در امر  موزش و  ادریرع بسیار م م اسک )شارسمی

ًــلاحیک و  ا ـس نــوس ســرما ه، وجــود افــراد بــا لازمــة: 3شدددهفرهنگددی نهادینه سددرمایة

ز ـرا بـه  مـ   ـواب   نـواس مـدر  تحصـیلی و دانشـناهی اسـک؛مسـتعد ج ـک  سـد ا

ــردع و دســکاجتمــاعی و به ــک   ــراد  ســد مواعی ــراع اف ــاو س ب ــی به وردن عن ًــورت پل

ــ   ــاد و فرهن ــان ااتص ــ  میمی ــی میعم ــدم  عن ــد  ن ــرما ةتوان ــه  س ــی را ب ــرما ةفرهنن  س

فرهننـی اابـ  انت ـال بـه  یـر نرـودع و بـا  مـ   سـرما ةعـد از ا ـس بُااتصادع ترد    نـدم 

ــاعی ــررات اجتم ــکو به م  ــراد وردن مواعیکدس ــراع اف ــیلی ب ــدار  تحص ــد م ــا ی مانن  ه

 (م7999 ند )نو انی، د مواعیک می س ، ن دارندة

                                                           
1. Embodied Cultural Capital 

2. Objective Cultural Capital 

3. Institutionalized Cultural Capital 
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ااتصــادع اابــ  ترــد    ســرما ةســرما ه در شــرا طی معــیس بــه  ا ــس :اجتمدداعی سددرمایة

ــاســک و می ــه دتوان وجــود داشــته باشــد )توســلی و شــک  اًــالک و شــ رت در جامعــه ب

اع اســک  ــه منــاب  وااعــی و بــال وع»اجتمــاعی  ســرما ة، رعرارت د نــبــه (م7994موســوع، 

(م ا ـس 7398 )بورد ـو،« د  ـدسـک مـیهـا بـهاجتمـاعی  ـا سـازمان شرکةدر ارر عضو ک در 

 نــدم ارترــاا میــان افــراد را ت و ــک می ،امنیــک اجتمــاعی جامعــهبــر  تــیریربــا نــوس ســرما ه 

ــراد می ــداف ــا ســرما ه توانن ــ  رروهــی و رذارعب ــر رواب ــک ســد  ب ، هــاع اجتمــاعیمواعی

اع از روابــ ، دوســتان و هاع رســتردعبراــوردارع از شــرکهبــا و ــعیک ااتصــادع اــود را 

 لـی،  طوربـه م(7992)توسـلی،  اجتمـاعی دسـک  ابنـد سـرما ةو بـه  ب رـود ب شـند  شنا ان

 نشان داد: 7نمودار  توان دررا می( 7398از د دراع بورد و )ارتراا میان انواس سرما ه 
 

 
 (۱891از دیدگاه بوردیو )ها . پیوند میان انواع سرمایه۱نمودار 

 

نـد و اابلیـک ترـد   بـه  کـد نر اها بـا  کـد نر در ارترااسـرما هبراساد ا ـس نمـودار، 

 الاهـاع مـادع  در االـدتوانـد ااتصـادع، شـکلی از سـرما ه اسـک  ـه می سـرما ةرا دارندم 

ــد  ــی  اب ــهیرع و  ت ل ــته، )س ــتس (م 7998راس ــا داش ــراد ب ــرما ةاف ــادع می س ــد ااتص توانن

 الاهــاع فرهننــی بیشــترع را در ااتیــار داشــته باشــند و از امکانــات تحصــیلی و  موزشــی 

ــترع بر ــا بیش ــس طر  ــوند و از ا  ــوردار ش ــرما ةا ــد  س ــرا   دهن ــود را اف ــی ا فرهنن

ـــرا    م(7999)اـــدا ی،  ـــ  از اف ـــد رهننـــی و اســـتهف ســـرما ةپ ادع از ابرارهـــا ی مانن

م تر یـد شـوند هـ بـا دنـتوانفرهننـی مـی سـرما ةااتصـادع و  سـرما ة ممم تاب انه، رسانه و

ــهرروع و ــاوتی را ب ــاعی مته ــاع اجتم ــود ه ــدوج ــدد  ورن ــر م  ــس ام ــد  امو ا  ــرما ةتولی  س

ــرد و ــد   ــادع اواه ــد ااتص ــدمبه فرا ن ــد ش ــرار اواه ــه تک ــورت ورا ــ ً  ترتیدد سب
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شــود و جا نــاع  نــان را هــا مشــ ک می ن ســرما ةمواعیــک افــراد برحســد ح ــم و نــوس 

ــدا در اــانواد ــ ک میابت ــه مش ــازد )ع و ســ   در جامع ــامردعس ــابرا س، (7991، ه م بن

دایــ  افــراد  یــکموف در میــران هاع ااتصــادع، اجتمــاعی و فرهننــی هتر یــد انــواس ســرما 

ــک ــرونم اس ــر اف ــرما ه ب ــواس  هاعس ــر از ان ــی د ن ــو،  ک ــ  بورد  ــدع توس ــارع ش ــم اش م 

طریعـی اسـکم منظـور از ا ـس نـوس سـرما ه،  سـرما ةنظـر ررفـک  توان درها ی  ه میسرما ه

ا لـمتع ة، اـا ، دراـک،  ن، تمـام موجـودات زنـدزمـیسهاع طریعـی ماننـد فاـا ر دارا ی

ریــردم جود  مــدع در برمیوعنوان منرــ  تولید ننــدع در طریعـک بــهبـهرا و  نچــه اســک بـه  ن 

ــرو  ــود ج ــان ا ــابرا س انس ــرما ةبن ــون می س ــدرر انــواس طریعــی محس ــه تولی ــود   ش

ــرما ه را میسرما ه ــس س ــکم ا  ــههاس ــوان ب ــرما ةعنوان ت ــادر در س ــه  م ــه ب ــک   ــر ررف نظ

ــواس ســرما ه ــک ان ــردع و میت و  ــک هــرها  مــ    ــا ت و  ــد ب ــ  از  ن توان  ســرما ة ،هــا 

جغرافیـا ی  ـه وجـود داشـته باشـد،  منط ـةز ـرا ا ـس سـرما ه در هـر  نـد؛ تولیـد اتصادع ا

ــه را از  ــردم  ن منط  ــرما ةم ــوردار می س ــادع برا ــرما هااتص ــ  از  ن س ــازد و پ هاع س

اول اــرن  نیمــةهــاع ز ــادع در اــرن نــوزدهم و د ررفــکم پژوه نــد نــر نیــر شــک  اواه

ــر ــتم ب ــحه می بیس ــر ً ــس ام ــرما ها  ــد و س ــد  هاعرذارن ــور رش ــی را موت ــرما ةطریع  س

(م 2111رررور ـــو،  واورتنـــا -بـــراوو؛ 2112ریلهاســـون،  ورنـــد )شـــمار میااتصـــادع به

توجــه  عنـوان محر ــی بـراع  ـادریرعر بـهبنـابرا س در پـژوه  حا ـر بــه ا ـس سـرما ه نیــ

 شدع اسکم 

 سرمایه در آموزش زبان و تدریس. 3

ــی، جامعه ــات  موزش ــی و رواندر تح ی  ــنشناس ــور، )ااتی ش ــ  و دوف ــیم 2117پارس ؛  

ــنا در،  ــ ، ؛ 2111و اش ــرادو، ؛ 2113ان ــرما ه( 2113پ ــ  انــواس س ها در  مــوزش بــه ن 

ت ـارن اجتمـاعی هـا اعت ـاد بـر ا ـس اسـک  ـه م در ا ـس پژوه پردااته شـدع اسـکبسیار 

و در امــر  مــوزش و  درــذارمــی تــیریرهــا د بــر نتــا    موزشــی  نو فرهننــی م تلــگ افــرا

 و لیــامر رهتــة طرــام داداهمیــک بســیار  با ــد هاع اجتمــاعی و فرهننــیپــرورش بــه ســرما ه

ــردن و ــی ( 7331) ب ــادریرع مح ــی   ــان دارد و دسترس ــادریرع  ن ــی در   ــ  م م ــراد ن   اف

ــی ــه  موزش ــرما ه ب ــیس ــگ هاع فرهنن ــد م تل ــک، مانن ــام یوتر، ا نترن ــاو ر،   ــی، تص  ن اش
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 والــد س، مدرســان، بــا  موزانزبــان هاع اجتمــاعی ماننــد روابــ ســرما ه و نامــهواژع و  تــان

سـلامه   نـدمدر ا ـس محـی  بـه  ـادریرع  نـان  مـ  ز ـادع می همسـالان و برادر و اواهر

هاع ااتصـادع و اجتمـاعی بـر میـران موف یـک و عملکـرد نشـان داد  ـه سـرما هنیر ( 2172)

ــان ــیریر موزان زب ــواملی ت ــرا ی دارد و ع ــران  بس ــد س، می ــیلات وال ــران تحص ــون می همچ

بررسـی در مد و نوس شـغ   نـان بـر عملکـرد تحصـیلی فرزنـدان  نـان اابـ  بررسـی اسـکم 

 سـرما ةمیـران اشـتیاب بـه فراریـرع زبـان دوم در دانشـ و ان برحسـد دسترسـی بـه  رابطة

ــا 2111فرهننــی توســ   لمنــک ) ااتصــادع فرهننــی ســرما ة( نشــان داد  ــه دانشــ و ان ب

ترع براـوردار بودنـد، ااتصـادع و فرهننـی پـا یس سـرما ةتوس  نسرک بـه افـرادع  ـه از م

ــه تکــالیگ اــود توجــه بیشــترع نشــان بیشــتر در فعالیک ــد و ب هــاع  لاســی شــر ک  ردن

ــابرا س ن ــ  ســرما ه ــدم بن ــه دادن ــران اشــتیاب ب ــر می هاع فرهننــی، ااتصــادع و اجتمــاعی ب

ــان  ــرع زب ــیریرفراری ــا  در بســرا ی داردم ت ــی، ســیلانه و پ ــس راســتا،  رم ــه( 7937ر )م ا   ب

ــــان موسســــة موز زبــــان 99 و ارز ــــابی بررســــی  ســــرما ةاز منظــــر اننلیســــی  زب

ها  ــادریرع زبــان را تریــیس ها نشــان داد  ــه ا ــس ســرما ه افتــه پردااتنــدماجتمــاعی فرهننــی

ــدمی ــاردانی از   نن ــه دانشــ و ان  ارشناســی و   و دانشــ و ان  ارشناســی ارشــد نســرک ب

ـــرما ة ـــی س ـــاعی  نیفرهنن ـــدم اجتم ـــرع براوردارن ـــی پی ت ـــانی و فبیح ـــدم، نو  ا

فرهننــی در  ســرما ةاجتمــاعی و  ســرما ةاع بــراع بررســی ن ــ  نامــهپرســ الــگ( 2177)

 همچــون تــوان ر ا ــس پــژوه  عــواملی زبــان اــارجی طراحــی  ردنــد و د زمینــة

مــدنظر اــرار  1ررا ــیو بــرون 4فرهننــی ، تــوان 9، ســواد2، همرســتنی اجتمــاعی7اجتمــاعی

ــدم  ــرع )ررفتن ــژوه  د ن ــان در پ ــرما هن( 2177 ن ــراردادن س ــا ا ــا مرن ــدع هاع مطر ب ش

 ـه در   موززبـان 729اجتمـاعی و فرهننـی را بـر روع  سـرما ة نامـةپرسـ توس  بورد ـو 

حــال  ــادریرع زبــان اــارجی بودنــد، ان ــام دادع و بــه ا ــس نتی ــه دســک  افتنــد  ــه ا ــس 

ــرما ه ــر م اس ــاع رتها ب ــةه ــی و ارران ــان اننلیس ــن زب ــحرک)ش ــدن و  ریدن، ً دن، اوان

                                                           
1. Social competence 

2. Social solidarity 

3. Literacy 

4. Cultural competence 

5. Extraversion 
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ــال بــراع داردم تــیریرنوشــتس(  ــی شــنیدارع در  لاد ،مث ــاع فرهنن هــا ی  ــه از ابراره

 موزان در م ـارت ، زبـاننسـرت و  یـرع اسـتهادع شـدع بـودبیشترع ماننـد موسـی ی، تةـاتر،  

هاع اع بـه سـرما هبنـابرا س مـدرد با ـد توجـه و ـژع تر عمـ   ردنـدماود موفـاشنیدارع 

عنوان ابـرار در تـدر   اـود ب ـرع هـا بـهو از  ن داشـته باشـدفرهننی ًـوتی و تصـو رع 

هاع اجتمـاعی ک سـرما ه( نیـر اهمیـ2174اشـرا و ابطحـی ) ،م همسو بـا ا ـس پـژوه بررد

 موزان  ردن( در زبــانهــاع شــهاهی )شــنیدن و ًــحرکو فرهننــی را بــر روع م ارت

 تیریرعنــوان زبــان دوم بودنــد، نشــان دادنــدما رانــی  ــه مشــغول  ــادریرع زبــان اننلیســی بــه

توسـ    موزانتوجـه مشـتر  و  ـادریرع زبـان فرا نـد فرهننـی بـر هاع اجتمـاعی وسرما ه

ــرع ) ــه و 2178پی ــرار ررفت ــدنظر ا ــه توجــه( م ــژوه  وع نشــان داد   ــا   حاًــ  از پ  نت

ــان ــیریرتحــک  موزانزب ــس ســرما ه ت ــر تحــکا  ــان دوم نی ــادریرع زب ــرار دارد و   ــیریرها ا  ت

هــاع م تلــگ ن زبــان از روش مــوزان اســکم  عنــی ارــر مدرســاهاع زبــانتوجــه و ســرما ه

 ابـدم هـا افـرا   میننـد، میـران توجـه  ن موزان اسـتهادع  ا  اد توجـه مشـتر  زبـان براع

ـــان دوم  ـــرع زب ـــابرا س پیشـــرفک فراری ـــابن ـــاع بیسروش ب ـــانی، ه ـــی، زب ـــردع، منط  ف

ــدارع، شــنیدرون ــفــردع، د  ــرونپی  دارع و جنرشــی ااب ــر توجــه، بینــی اســکم اف ــیریرب  ت

ــرما ه ــانس ــک زب ــر الاای ــذ ور ب ــیارع در پژوه  موزان هاع م ــاع بس ــی  و )ه ــد بن مانن

ــ ــه، ؛ 2111جــان اســتینر، ؛ 7331درمس، بی ، اــدم و فبیحــی؛ ؛ پی 2114فیشــر، اســچارا و  

ــر 2177 ــدع یت( نی ــد ش ــکم  ی ــراعاس ــه ب ــی ) ،نمون ــازع( ن7931فبیح ــه س ــان داد   هاع ش

ــکی  ــرما ه دهندةتش ــی س ــاعی و فرهنن ــةهاع اجتم ــک  رابط ــا الاای ــادارع ب ــک و معن مثر

ــان ــان   موزانزب ــا معــدل  ــ   ن ــد  ــه ا ــس الاایــک ب ــادارع داردم  رابطــةدارن مثرــک و معن

، زبــان  مــوزش زمینــةدر  شــدعهــاع ان املــد پژوه شــود ا رونــه  ــه مشــاهدع میهمــان

ــیریر ــ  پا نــاع ااتصــادع، اجت ت ــا ی از اری ــاعی و متغیره ــر عملکــرد  ســرما ةم فرهننــی را ب

ف یـک و عملکــرد تحصــیلی فــرد، ی مواند و پروا ــ  اسـک  ــه در بررســتحصـیلی ســن یدع

امــ  فــردع ماننــد هی انــات و بــر عوامــ  اجتمــاعی، ااتصــادع و فرهننــی، ن ــ  عوافــرون

 الـیبـا توجـه بـه ا ـس اسـاد،  نیر از اهمیـک ز ـادع براـوردار اسـکم بـر  موزحواد زبان

، در ادامــه بــه معرفــی عنوان ســرما ه ــ  هی ــان و حــواد بــهبررســی ن زمینــةر پژوهشــی د
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ــار ســا ر ا ــس ســرما ه  ــان هاســرما هو ن ــ   ن در  ن ــران  ــادریرع زب ــر می ــه  موز ب پرداات

 شودممی

   حسی-هیجانیسرمایة . معرفی 4

ــوم  ــرما ةمه  ــانی س ــی-هی  ــتیس حس ــهن س ــار در م ال ــوان ب ــا عن ــی وزن»اع ب « 7فرهنن

ــ  پی  ــته )توس ــکیرا ی و شا س ــدم، ش ــکم 2179ا ــدع اس ــی ش ــذ ور، ( معرف ــژوه  م در پ

ااتصـادع، اجتمـاعی و فرهننـی متهـاوتی  پیشـینةافـرادع  ـه داراع  ننارندران نشـان دادنـد

 271دانشــ و ) 922ا ــس اســاد،  نــان از   ننــدم بــرهســتند، ج ــان را نیــر متهــاوت در  می

هی ــان تند تــا اجتمــاعی، ااتصــادع و فرهننــی متهــاوت اواســ طر ــاتمــرد( بــا  711زن و 

مو ــوس فرهننــی  1در مــورد اــود را و نــوس حــ   هبراســاد میــران مواج ــ شــدعت ربــه

بیــان  ننــدم ر ــا)س(( د، جمکــران، نمــاز و حــرم مط ــر امــام) ــادریرع زبــان عربــی، مســ 

ــا  ــراد ب ــه اف ــان داد   ــا   نش ــاتنت ــران  طر  ــاوت، می ــی مته ــاعی و فرهنن ــادع، اجتم ااتص

ــان مت ــههی  ــران مواج  ــاد می ــاوتی را براس ــ  درریر ه ــوس ح ــه  ردعو ن ــدع ت رب ــدش م ان

و  ا ــس اســک  ــه میــران هی انــات و حــواد« حســی-هی ــانی ســرما ة»بنــابرا س منظــور از 

 ت ربـةبراسـاد دنیـاع پیرامـون بـراع اشـیا و مهـاهیم متهـاوت حسـی -هی ـانی ت ربـةنوس 

ــک  ــاوت اس ــراد مته ــی اف ــی محیط ــا حت ــی و   ــادع، فرهنن ــکیرا ی و )پی ااتص ــدم، ش ا

ــته ــرات روان(م 27، صم 2179 ،شا س ــه در تهک ــوم ر ش ــس مه  ــنااتی ا  ــد»ش دارد « 2هَیَ امَ

ــه می ــت  از مه  ــد من ــوم جامعهتوان ــنااتی   ــرما ه»ش ــة»باشــدم « س ــانی درج ــومی « هی  مه 

اـــدم، توســـ  پی  7932بار در ســـال ن ســـتیس جد ـــد در مراحـــ  زبـــانی اســـک  ـــه

ــ  از  ن پی  ــد و پ ــر  ش ــاورع مط ــان و ن ــدم )طراطرا ی ــوم2171ا ــس مه  ــدد مرا  ( ا   

اًــطلا  هَیَ امــد را بــراع  ن بررر ــدم « 9بســامد»و « هی ــان» واژةبســ  دادع و بــا اد ــام دو 

ر ا ـس بـودع و بـ 4فـردع مرتنـی بـر ارترـاا هـاعتهاوت-تحـولیالنـوع  مرتنی بـر ا س مه وم

                                                           
1. Introducing cultural weight as a tool of comparative analysis: An emotioncy-based study 

of social class 

2. Emotioncy 

3. Frequency 

4. Developmental Individual- Differences Relationship-based (DIR) 
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شــی از نا هــاعهی ان  عنــی مانــداســاد  ادریرعپا ــه و  هــافــرا اســتوار اســک  ــه هی ان

ــد اســتهادع از حــواد می ــان توانن ــران در  او از ج  ــر می ــرد را نســری  ــردع و ب شــنااک ف

بــراع ر زبــان واژرــان هــبنــابرا س، (م 2178اــدم، جــاجرمی و شا ســته، بنذارنــد )پی  تــیریر

 ن واژع « هَیَ امَـد» ـه انـد زبـانی داراع درجـاتی از حـ  هی انی جامعـةافراد م تلـگ هـر 

سـته و به بـا  ن براسـاد میـران مواجـتـوان میهـر واژع را در ا ـس د ـدراع، م شـودمینامیدع 

نــد از: اترتیــد عرارتدر شــ  جا نــاع در نظــر ررفـک  ــه بــهشـدع بـه نــوس هی ــان ت ربــه

ــی ــد ت  ــنیدارع1) 7هَیَ امَ ــد ش ــدارع7) 2(، هَیَ امَ ــد د  ــی2) 9(، هَیَ امَ ــد لمس -(، هَیَ امَ

ــی ــی9) 4حر ت ــد درون ــام  ( و4) 1(، هَیَ امَ ــد ج ــه واژع»م (1) 8هَیَ امَ ــةاع داراع هرو  درج

ــک ــادریرع  ن راح ــد،   ــرد باش ــراع ف ــانی ب ــ  هی  ــاترع از ح ــک و دبال ــک تر اس ر ح ی 

ــان  ــت یمی می ــاا مس ــةارتر ــان درج ــان و زب ــانی واژر ــود داردهی  ــدم)پی «  موزع وج  ،ا

ــاورع،  ــان و ن ــودار  (م743، صم 7932طراطرا ی ــطو 2نم ــة ، س ــه  وندران ــرک ب ــد نس هَیَ امَ

  شدمتصو ر می به زبان واژع را در  ادریرع

 
 (۲1۱2، 7دمقهَیَجامَد )پیش چندگانةسطوح  .۲ نمودار

                                                           
1. Null emotioncy 

2. Auditory emotioncy 

3 .Visual emotioncy 

4. Kinesthetic emotioncy 

5. Inner emotioncy 

6. Arch emotioncy 

7. Adapted from “Emotioncy in Language Education: From Exvolvement to Involvement”, 

By R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of Interdisciplinary 

Approaches to Language teaching, Literature, and Translation Studies. Iran, Mashhad. 
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توســ   نــان،  شــدعحســی و اطلاعــات در افــکهــاع نالبســته بــه  ا، 2براســاد نمــودار 

ــو ــرد وج ــس ف ــوم در فه ــ  مه  ــاوتی از   ــیرهاع مته ــاجرمید دارد )پی تهس ــدم، ج و  ا

ــته ــذ رد، 2178، شا س ــورت پ ــامعی ً ــادریرع ج ــه   ــراع ا نک ــد از (م ب ــد بتوان ــرد با  ف

حر تـی، درونــی -شـدع بـراع هَیَ امَـد )ت ـی، شـنیدارع، د ـدارع، لمسـیمراتد ارا هسلسـله

فــرد مو ــوعی را هررــر   ــههننــامی  نــدم ًــورت افرا شــی عرــور ترتید بهبــهو جــام ( 

ــوس فا ــه  ن مو  ــرک ب ــد، نس ــنیدع باش ــودع و درنش ــاطهی ب ــ  ع ــه ح ــد هررون ــه،  ا نتی 

ــد مو ــوس ــراع وع در ســط  ت ــی اســک هَیَ امَ ــوردنظر ب ــه م لحاظ در ،  ن مو ــوس و ب

 ر ا ــس مرحلــه، فــرد هــیچ اطلــاعی راجــ  بــهاو اــرار داردم  عنــی د 7« رــاهیهیچ» حــوزةدر 

  موزع، فـردبـه محـش شـروس زبـانسـکم و مو ـوس بـراع وع  املـام نا شنا مو وس نـدارد

 شـنا ی هـیچ متهـاوت،  فیر کـی محـی ، اجتمـاعی و حتـی فرهننـی سـرما ةدلی  داشـتس به

 ـه فرهنــ ، محصـول ت ربیـات حسـی اســک و از  ن ـا یزبـان م صــد نـداردم فرهنـ  بـا 

ــواد  ن ــ  ح ــدودع توس ــان تاح ــراد از ج  ــات اف ــرطی میادرا  ــا ش ــس، ه ــود ) لاس ش

دانــ  وع نســرک بــه مو ــوس را  تــوان(، بــراع  مــوزش مهــاهیم جد ــد فرهننــی می7331

ــدارع، ــنیدارع، د  ــ  ش ــه مراح ــهر ب ــط  ً ــی از س ــی -لمس ــا دادم حر ت ــه او هننامیارت   

ــد  ن واژع از ســط  ت ــی  درجــة، شــنودمیبار بــراع ن ســتیسنظــر را  مو ــوس مــورد هَیَ امَ

 مرحلـة ابـدم در حسـی او  ـ  پلـه ارت ـا می ت ربـةو  رسـدبه سط  هَیَ امَـد شـنیدارع می

یـرع، نسـرک بـه  ـارت، انیمیشـس و  بـا اسـتهادع از ابـرار فرهننـی ماننـد فـیلم، فلـ  ع،بعد

ــه میفرهننــی عینیک ســرما ةمو ــوس داراع  ــدارع(  شــود افت ــد د  مو ــوس ارــر و )هَی امَ

ــورد ــردع  م ــاهدع   ــ  مش ــر را از نرد  ــنظ ــ  نما  ــی لم ــا حت ــط    ــد  ن از س د، هَیَ امَ

مرحلــه،   نــد و در ا ــسحر تــی ًــعود می-لمســی دارع بــه ســط  هَیَ امَــدد ــشــنیدارع و 

شـنااتی  ،مـورد نظـر واژةم بنـابرا س دربـارة  شـودمـی 2رـاهیبرونا حـوزةهَیَ امَد فـرد وارد 

ررددم لازم به ف ـر اسـک  ـه در ا ـس مرحلـه فـرد تن ـا از بیـرون بـا مو ـوس  لی حاً  می

                                                           
1. Avolvement 

2 .Exvolvement 
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ــنا ی دارد ــک  ن  ش ــس وع ش ــوس در فه ــی از مو  ــوز در  عمی  ــنو هن ــکرفت ــرا  ؛ه اس ز 

 مهستند 7وع هی انات دور شدةت ربههی انات 

مسـت یمی از  ت ربـةدلیـ  ا نکـه ت دور، ت ربیـاتی اسـک  ـه افـراد بـهمنظور از هی انـا 

ــد،  ن را در فهــس اــود الــا  ــا وااعیــک فاًــله داردم  ننــدمیواژع ندارن  و ا ــس فهنیــات ب

واد بیشــتر درریــرع حــبراــرارع ارترــاا لمســی بــا مو ــوس،  تی بــا حرلمســی مرحلــةدر 

 موزان اجــراع مو ــوس را از نرد ــ  ا ــس اســک  ــه زبــان شــودم در ا ــس مرحلــه هــدامی

بنـابرا س فرًـک تعامـ  و مشـار ک مشاهدع  ننـد و بـا  ن ارترـاا بیشـترع براـرار نما نـدم 

ترع پذ رفتـه  ـ  فعـال موز ندرونـی، زبـان مرحلـةشـودم در بیشترع بـراع  نـان فـراهم می

ــا ا هــاع ن ــ  به ــابرا س رًــوو با ــد مو ــوس را ب حــواد  همــةت عملــی ان ــام دهــدم بن

ترــ  افــرا   بســامد ت ربــه، بــهفعــال اســک و  دارع، د ــدارع، لمســی و حر تــی در اوشــنی

ــاد می ــی از  ن واژع ا   ــد درون ــودهَیَ امَ ــا ی از م ش ــان ن  ــه زب ــازة موز   ــک و  اج حر 

مناســد و راحتــی اــرار دارد و از  ن ــا ی ، و ــعیک بــدن وع در حالــک ا هــاع ن ــ  دارد

د در  لـااو  موز بـا راحتـی و ـعیک بـدن رـذارد، حـواد زبـان ه بدن بر حـواد ارـر می

ظـر اسـک و ن مـد حـواد حـدا ثر درریـرع جـام  نیـر مرحلـةشـودم در اوبی ت و ک میبه

ــان ــدرد، زب ــام م ــه ان  ــک  موز را ب ــژوه  و تهح ــارةپ ــوس  درب ــد مو  ــدم ازمیتر ی   ن

حــواد اــود بــراع در  تمــام تن ــا ی درریــر تح یــا اســک، از  موز بــه ــه زبــان ن ــا ی 

ــرد و می  مــ مو ــوس  ــد در فهــس او تثریــک و ری ــدم )پی  شــودمی ســازعدرونیمطال ا

 (م  7938و ابراهیمی، 

ــابرا س  ــی در  بن ــادریرع عمی  ــکو   ــد ررف ــک  اواه ــر ش ــورد نظ ــوس م  و او از مو 

ــه ــة ب ــاهی درون مرحل ــةو  2ر ــ  ت رب ــات نرد  ــک هی ان ــه وااعی ــه 9ب ــک  افت ــک  دس اس

توانــد بــا بنــابرا س مــدرد می (م7938 ــردع، و امــیساــدم پی  ،، اســتاجیابراهیمــی)

هـــاع تـــدر   هاع  موزشــی، روشعنوان ســـرما هدرنظررــرفتس حـــواد و هی ــان بـــه

ــد ــود بررر ن ــراع ا ــواد ب ــد ح ــران تر ی ــاد می ــارونی براس ــود را  رون ــدر   ا و ت
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2. Involvement 

3. Proximal emotions 
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جــام  و  حر تــی، درونــی،-دارع، د ــدارع، لمســیهــاع شــنی ــ  از روش ًــورت هــربــه

تـدر  ، ارـر حـ   شـیوةم در ا ـس هـا بـا  کـد نر ان ـام دهـد   از ا ـس روش تلهیا هر

 ـا منهـی( و  وع نیـر تغییـر  افتـه )مثرـک هی ـاندنرال تغییـر حـ ، ز تغییر  ابد، بـه موزبان

عنوان مثـال، ونانچـه دنرـال اواهـد داشـکم بـها س امر نناع متهـاوت در در  وااعیـک را بـه

شـنیدارع داشـته باشـد،  ت ربـةف ـ   ،عنوان  ـذا ی ا رانـیبـه« فسـن ان» موز در مـورد زبان

مسـت یم  ًـورتتن ا ح  شنوا ی او تحر ـ  شـدع اسـکم ممکـس اسـک ا ـس ت ربـه  ـه به

ــورت ــه و در محــی  ً ــه ن ذ رفت ــذ ور ب ــذاع م ــردع و   ــاد   ــی ا   ، در وع احســاد منه

 موز وارد شـنیدارع، بـار ز ـادع بـر شـنااک زبـان مرحلـةز ـرا در  ؛نظر او نااوشا ند باشـد

رمررـذارع اًـوات و توجـه بـه مش صـات دسـتورع و پـردازش  فرا نـد شود و او با ـدمی

ــرعک  ــهس ــه را ب ــدم رهت ــام ده ــان ان  ــابرا سطور همرم ــا ی ، ابن ــدن ز  ن  ــه د  ــادر ب ــه ا  

ــر نمی ــ س نی ــی س ــک وااع ــ ننو و باف ــالک در وع س ــتنی و  س ــاد اس ــد، احس باش

ارـر تصـاو ر و فـیلم مربـوا  ،م ابـ  وجود  مـدع و هی ـان منهـی تولیـد اواهـد شـدم دربه

دلیـ  ا نکـه د ـدارع بـراع او ًـورت پـذ رد، بـه شـیوةبه ا س  ـذا را برینـد و  مـوزش بـه 

نهـ  بیشـترع بـهبـا تصـو ر فـراهم شـدع اسـک، اعتماد بـافتی و محیطـی براع وع اطلاعات

ــنید ــ سرا در در  ش ــردمارع و س ــد   ــک اواه ــابرا س، رهتس ت و  ــاد لــذت و  بن احس

بعـدع تـدر  ، ونانچـه مـدرد ا ـس  ـذا  مرحلـة رور بیشترع را ت ربه اواهـد  ـردم در 

اجــراع طــر   ن و محصــول ن ــا ی تر یــد ا ــس اجــرا را از   موزرا بــه  لــاد  وردع و زبــان

ــد، تشــو ا اواهــد شــد ب شــتر در مــورد احساســات اــود در  لــاد ینرد ــ  مشــاهدع  ن

ــه  ــرک ب ــی نس ــانی منه ــدارع هی  ــنیدارع و د  ــ  ش ــر در مراح ــد و ار ــحرک  ن درد ً

درونــی،  مرحلــةدهــدم در مــیمو ــوس داشــته اســک، بــا لمــ   ن از نرد ــ  تغییــر هی ــان 

ا ـس  شـدع طـر   نـدم بـراواسک اـود ا ـس  ـذا را طرـا دسـتور ارا ـه موز توان از زبانمی

ترع ز ــرا وع ن ــ  فعــال ؛شــودتر می موز راحــکاســاد، هــدا ک و  نتــرل عواطــگ زبــان

ــه و ــاد پذ رفت ــد را در  ل ــر ًــورت می فرا ن ــاــودابرازررع ب ت ــر موجــد ذپ ــس ام  ردم ا 

ب تـر در  ،و مـدرد شـدع و  نـان بـا ا هـاع ن ـ   موزان بـا  کـد نرزبـان سـو ةدرریرع دو

ــ ــد  ــردم در مــورد هی ان ــا ان ــام تکلیــگ و  مرحلــةات اــود ًــحرک اواهن ــر ب جــام  نی
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ن اد نــه شــدع و هی انــات او   موزشــتر در مــورد مو ــوس، مطالــد بــراع زبــانبی عجســت و

 ،دشـود، هی انـات و حـوارونـه  ـه مشـاهدع میبه حدا ثر اواهد رسـیدم در نتی ـه همـان

ــانســرما ه  موزان دارنــد و مــدرد هاع  موزشــی هســتند  ــه ن ــ  م مــی در  ــادریرع زب

 ـارع  ـردع و ًـورت منهـی  ـا مثرـک دسـکهی انـات  نـان را به ،با تغییر حـوادتواند می

  یهیک  موزش اود را به حدا ثر برساندم 

ــان ــتس هم ــد، داش ــاهدع ش ــد مش ــدر   هَیَ امَ ــوع ت ــه در الن ــه   ــةرون ــی ت رب -حس

 اننیـرةتوانـد بـر تهکـر، هی ـان و هاع دنیـاع پیرامـون میاز مهـاهیم، اشـیا و پد ـدع هی انی

ــر بنــذاردم  ــادریرع ار ــراع   ــرد ب ــوع د نــر میف ــراد از س ــک حــ  و هی ــان اف ــوان ره ت

 نـان اـرار ریـردم  و طریعـی اجتمـاعیرهننـی، هاع ااتصـادع، فسـرما ه تـیریرتواند تحـکمی

ــدرد می ــتهادع م ــا اس ــد ب ــرما هتوان ــی هاع فرهاز س ــو  عینیکنن ــد ل ــه )مانن ــردة افت  فش

ــو  ًــوتی،  ــر  فشــردةل ــرع( ب ــان ســرما ةتصــو رع، ما ــک و  ی ــیریر موزان  موزشــی زب  ت

ــا ب شــد؛   افتةت ســمفرهننــی  ســرما ةرذاشــته و  ــر ارت  ــ  حافظــه را نی ــان مث ــا  ن ــرا ب ز 

ــرار،  ــس اب ــتهادع از ا  ــواد اس ــدع و ح ــر ش ــادریرع درری ــترع در   ــ  میبیش ــود باع ش

ترع زمــان طولــانیبــراع مــدت  موزنــدتر وارد تعامــ  شــوند و  نچــه می موزان مشــتابزبــان

ــر، در فهس ــد )بین ــاای بمان ــوع د نــر، هننــامی  (م2119شــان ب ــه از س ــانی ســرما ة  -هی 

ــرود، در اًــ  ف ــ حســی ــا ب ــانبال ــان 7فهنــیم می ــان مــدرد و زب ــانمی ــا زب ــا  موز    موز ب

 ــه بــراع نمونــه، هننــامی شــودم  ــادریرع تســ ی  می فرا نــد  ابــد ومی موز افــرا   زبــان

حسـی  ـم و ز ـاد نسـرک بـه  ـ  مه ـوم هسـتند، بـه همـان -هی ـانی ت ربةدو فرد داراع 

ــع ــاوت   ــران داراع در  مته ــوس میمی ــه مو  ــرک ب ــوع نس ــا یگ و ا ــر ب ــه ار ــند   باش

ت ســیم  ــردع و بــر  تواننــد ت ربیــات اــود را بــا  کــد نر کــد نر وارد ًــحرک شــوند می

ــران در  و هی ــان  کــد نر  ــیریرمی ــدم ت ــس امــر را می بنذارن ــوان در نمــودار ا  نمــا    9ت

 داد:

 

                                                           
1. Inter-subjectivity 
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 در یادگیری ذهنی افرادمیان فه  رابطة. 3 نمودار

 

 رـاهی اـرار داشـته و هنـوز مطلـد را برون مرحلـةشـ ک الـگ در  9براساد نمـودار 

اســک و   رــاهیدرون مرحلــةکــردع اســکم امــا شــ ک ن در نًــورت شــنیدارع ت ربــه به

ــا  ت ربــةمطالــد بــراع وع درونــی شــدع اســکم  عنــی  شــنیدارع،  ت ربــةوع از مو ــوس ب

ــی ــدارع، لمس ــ-د  ــامی   ــکم هنن ــراع اس ــی هم ــی و درون ــ حر ت ــرد در ن  ــس دو ف  ه ا 

ر میـران انـد بـتو موز وارد ارترـاا شـوند، فـرد ن میزبـان- موز موز و مدرد  ـا زبـانزبان

  راهی برساندما نیر به سط  درونارر رذاشته و وع ر در  و  ادریرع فرد الگ

ــر،  ــوع د ن ــاناز س ــزب ــا س ــی،رما ه موزان ب ــادع، فرهنن ــ هاع ااتص ــی اعیاجتم  و طریع

طریعـی دسترسـی بـه منـاب  جغرافیـا ی را  سـرما ةم  ننـدمتهاوتی اادام به  ـادریرع زبـان می

ها باعـ  تولیـد هی ـان و تر بـه ا ـس سـرما هو دسترسـی راحـک سـازدبراع فـرد فـراهم می

عنوان مثـال فـردع  ـه بـه لحـاظ جغرافیـا ی در مکـانی ح  بیشتر در وع اواهـد شـدم بـه

ــدری می ــک زعزن ــه در  ن  ش ــد   ــورت می ن ــران ً ــهه ــر مواج ــرد، در ار ــا  ری ــتر ب بیش

بیشـترع  حسـی-هی ـانی ت ربـة رـاهی بالـاترع نسـرک بـه  ن داردم بنـابرا س زعهران، درون

ــه می ــه  ن فــردع ت رب ــد  ــه را نســرک ب ــا نون زعهــران را از نرد ــ  مشــاهدع نکــردع  ن ت

ــس امــر در تــدر   مــدرد نیــر ن ــ  بســرا ی دارد و مــدرد می اســکم ــواس ا  ــد از ان توان
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ــرما ه ــانس ــان زب ــابردن هی  ــتاع بال ــی در راس ــة موز در هاع طریع ــی مرحل ــی -لمس و حر ت

 موز نیــر در بالــابردن میــران هی ــان و حــواد زبــانااتصــادع  رما ةســ درونــی ب ــرع ریــردم

 ااتصــادع بالــاترع براــوردار اســک، ســرما ةع  ــه از  موززبــان نــدم ن ــ  م مــی ا هــا می

ــه  ــرع( دارد فرهننــی ســرما ةدسترســی بیشــترع ب ــاتر و  ی ــوزع، تة ــان، رســانه، م ــا  ) ت و ب

، تعاملـات اجتمـاعی ز ـادترع پیـدا اواهـد  ـرد و بـا بیشتر از ا س ابـرار فرهننـیریرع ب رع

دسترسـی  ، مـوزش زبـان پیشـرفتةاز سـوع د نـر، مرا ـر  شـنا اواهـد شـدم بیشـترع افراد 

ــه ــترع ب ــه بیش ــد  تاب ان ــی مانن ــرار فرهنن ــانهها، موزعاب ــا، رس ــو رع ه ــوتی و تص هاع ً

 موزان تولیــد زبــان در ز ــادترع دارنـدم بــا اســتهادع از ابـرار فرهننــی بیشــتر حــ  و هی ـان

بنـابرا س  دارنـدماـود  موزان و مـدرد زبـانسـا ر شدع و  نان تما   بیشـترع بـه تعامـ  بـا 

اجتمــاعی حــ  اعتمــاد،  ســرما ةاجتمــاعی  نــان نیــر ارت ــا اواهــد  افـکم افــرا    سـرما ة

ن  نـــان را تـــوادهـــد  ـــه میهاع رروهـــی را نیـــر افـــرا   میهمکـــارع و همرســـتنی

ــر اســتهادع از  ســرما ة نتی ــةتر س شــااک شــمار  وردم فرهننــی به ســرما ةاجتمــاعی در ار

  موزانزبــان طریعــی  فرهننــی اجتمــاعی  ااتصــادع  ســرما ةمیــران تــوان رهــک بنــابرا س می

ــد  ن طوربــه ــا افــرا   م  نــدمیهــا را تعیــیس معنــادارع میــران هَیَ امَ ااتصــادع و ســرما ة ب

ورا ــه براــوردارع از  ؛رــرددتر میبــه ســطو  درونــی و جــام  نرد ــ  فرهننــی، هَیَ امَــد

طور بــهبنــابرا س،  نــدم را بــراع افــراد فــراهم می هاع بیشــتر، امکــان ت ــارن ز ــادتررما هســ

ــی می ــ   ل ــرا   مت اب ــا اف ــک ب ــوان ره ــةت ــرما ه هم ــة درها س ــواد  نتی  ــتهادع از ح اس

یـد اواهـد شـد  ـه در م ا سـه بـا سـا ر حسـی بیشـترع نیـر تول-هی ـانی سرما ة ، موززبان

هــاع هاع پژوه براســاد  افتــهم ترع اواهــد ان امیــد ــادریرع عمیــا هــا بــهروش

بـا درریـرع هی ـان و حـواد  ـه شـدع اسـک  مشـاهدع نیـر  موزش زبان، زمینةمتعددع در 

ــران هَ ــه می ــانیَهرو ــد زب ــاهیان امَ ــد )ش ــران در  مطل ــاتر رود، می ــدم و ، پی  موز بال ا

ــ ــ  )پی ، (2171 ،وعاواج ــه تعام ــتیاب ب ــدم، اش ــی2178ا ــدن )برس ( 2178پور، ( و اوان

ــرا  ــا اف ــه و ب ــا  افت ــر ارت  ــرانوع نی ــدم، اســتاجی و هی ــان مثرــک )ابراهیمــی، پی    می ا

ــردعامیس ــا،(،   ــرب در اح، ز رو ــی، پی   ــدع )ابراهیم ــذت ش ــاد ل ــتاجی و س ــدم، اس ا

ــردعامیس ــه 7938،   ــة(   ــ   هم ــان ن  ــادریرع زب ــ  در   ــس عوام ــی ا  ــا میم م ــدم ا ه  نن
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ــ  ــاا ااب ــان، ارتر ــوزش زب ــر  م ــابرا س در ام ــواس ســرما هبن ــان ان ــوج ی می هاع ااتصــادع، ت

وجــود دارد  ــه ا ــس  حســی-هی ــانی ســرما ةاجتمــاعی، فرهننــی و حتــی طریعــی  نــان بــا 

 الاًه  رد: 4توان در نمودار رابطه را می

 

 
 میان انواع سرمایه در یادگیری زبان دوم رابطة. 4نمودار

 گیرینتیجهبحث و . 2

ــر س واروونمه ــوم ســرما ه  کــی از  نی ــی درت  شــنااتیملاحظــات جامعه هــاع تریین

ظــر اــرار ن اســک  ــه ســااتارهاع ااتصــادع، اجتمــاعی، سیاســی و فرهننــی جامعــه را مــد

ــد می ــک وده ــان  ن در اهمی ــوزش زب ــاد می دوم  م ــر احس ــودم نی ــش ــرما ها  ــر س س ها ب

ریرع دارد و من ــر بــه شــک  تــیریر توجــه، رفتــار، ننــرش و اعت ــادات فــرداننیــرع، 

ــانوارعطــر  ــان اواهــد شــدم  جامعــة موز از هــاع فهنــی زب براســاد م صــد و فرهنــ   ن

 موز در ن( هــوش و اســتعداد فاتــی تن ــا دلیــ  موف یــک  ــا نا ــامی زبــا7398نظــر بورد ــو )

 موزان بلکـه عوامـ  م ـم د نـرع در موف یـک  ـا نا ـامی زبـان ،مرا ر  موزش زبـان نیسـک

ــ  اســکم  ــال،دای ــراع مث ــد  ی از  ن ــا ب ــادریرع فرهنــ  جد  ــان دوم،   ــادریرع زب ــه    

حسـی جد ـد از بافـک جامعـه م صـد اسـک،  ت ربـةشـود و فرهنـ  محصـول محسون می

ا هـا  فرهننـی در  ـادریرع زبـان دوم ن ـ  م مـی هاعرـذارعرواب  حسـی بـر ارزش تیریر

 موزان تما ـــ  دارنــد بــا همـــان ز ــرا در ابتــداع  ـــادریرع زبــان دوم، زبــان ؛ نــدمی

هاع پیشـیس اـود در زبـان مـادرع بـه  ـادریرع زبـان دوم ب ردازنـد و  نـان را تغییـر سرما ه
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ارلـی  شـدةواته مو ـعیک  (2119نینـد ) ا س امر در حـالی اسـک  ـه براسـاد نظـرندهندم 

( بــر بافــک  موزشــی زبــان و طریعــی اجتمــاعی، فرهننــی، ااتصــادع هاعســرما ه موز )زبــان

 رذار اسکم تیریردوم 

و  هاع ااتصــادع، اجتمــاعی، فرهننــیبــر اهمیــک انــواس ســرما هاز ســوع د نــر، افــرون 

هی انـات ناشـی از ت ربیـات حسـی بـه شـنااک در امـر  ـادریرع زبـان دوم،  حتی طریعـی

ــه  دهنــدمینســان ج ــک ا ــه اطلاعــات در   هــاع انالو بســته ب مطلــد و حســی نســرک ب

ــوانمیشــدع در افــک ــه دادم تهســیر ت  همــة ــه از  ن ــا ی هاع م تلــگ از  ــ  مه ــوم ارا 

ــ ــه اف ــةراد جامع ــ   ت رب ــی ف  ــد )برا ــوم ندارن ــ  مه  ــانی از   ــنیدع و  اعواژع کس را ش

حســی و  ت ربــةمتهــاوتی بــر مرنــاع  ســازعمه وم (انــدد دعتن ــا تصــو ر  ن واژع را براــی 

ــد ) ــان دارن ــود از واژر ــانی ا ــدمپی هی  ــته، ا ــاجرمی و شا س ــد 2178، ج (م در هَیَ امَ

ــر  ــامد ب ــات و بس ــواد، هی ان ــام ح ــی اد  ــمیمحس ــاوت ریرعتص ــراد و اض ــیریرهاع اف  ت

اــدم، جــاجرمی و )پــی  دهــدمیرا از ج ــان اــارل شــک  هــا بســرا ی دارد و شــنااک  ن

ـــته،  ـــا (م2178شا س ـــه   ـــااک   ـــان س ـــد ااطرنش ـــرعریدربا  ـــتردع ةک، ش از  عارس

ــاا ــپن ــان  ن مســتلرم وا عا ــگ زواشــ ه  ــهاســک ارتر ــه عاو   هی ــانی متهــاوتِهاع لا 

 عازبــان را بــه اــاطرع عریادر ــ فرا نــد تــوانیس راع مــ ــاســک و تن ــا از ا ی   موزشــیمحــ

 ردم     ب   تردلذت

ــان ــه هم ــه   ــ  رررون ــی( 2117) سنس ــااک  ک ــااز ش ــل عه ــان یاً ــوز زب را  عم

دع  ـناد  موزانزبـانشـرفک یرا در پ و حـواد  انـاتیهتـوان ن ـ  ینمـ ،دانـدیم  اناتیه

ــک ــیه میم ررف ــابرا س، توً ــرما هبن ــواس س ــه ان ــدرد ب ــود م ــاعیش ــی، اجتم و  هاع فرهنن

ــی ــرا    طریع ــه اف ــود ب ــدر   ا ــداع ت ــردع و در ابت ــه   ــرما ةتوج ــانی س ــی-هی   حس

 ان موز اَمـد زبـانبـه ابـرارع باشـد  ـه هَیَ م  ـروع با ـد منظور  موزان ب ـردازدم بـد سزبان

ــدم  ــی  ن ــان درون ــادریرع را در  ن ــاند و   ــط  برس ــاتر س س ــه بال ــوس ب ــه مو  ــرک ب را نس

 ،د  یتـالاع رسـانه، اسـتهادع از ابـرار و رروهـی فـردعت و ـک روابـ  بـیس شیوةتدر   به 

هــا و بازد ــد از موزع ی،  تــد  مــ  درســی و جــروات  موزشــی، موزشــ فشــردةهــاع لو 

ــان عررال ــاص مک ــرع و ااتص ــاع هن ــةه ــان مطالع ــه زب ــد ب ــواردع  موز مناس ــه م از جمل
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ــان ــترع را در زب ــواد بیش ــه ح ــتند   ــی موزع بههس ــدارع، لمس ــنیدارع، د  ــورت ش ً-

یـران هـا بـراع  سـد متوانـد از ا ـس روش ننـد و مـدرد میحر تی و درونی تحر ـ  می

ــان ــه زب ــدتوج ــتهادع  ن ــرما هم  موز اس ــر میس ــی نی ــتوانهاع طریع ــابردن ن ــتاع بال د در راس

ــه ــدرد ب ــدر   م ــان در ت ــنااک  ن ــاع ش ــات و ارت  ــرما ههی ان ــمند درعنوان س  اع ارزش

ــه شــو ــهننظــر ررفت ــا ب ــدر  دم ب ــی در ت ــاب  طریع ــان ، ارریرع من ــدرد زب ــه م  موزان را ب

ــة ــدرون مرحل ــاندع و  ر ــا ی  ازاهی رس ــان ن  ــه زب ــه   ــ  را ت رب ــات نرد   موزان هی ان

هی انی و حسـی بیشـترع نسـرک بـه عوامـ  محیطـی بیـرون در  نـان تولیـد  ت ربة نند، می

ــا عمــا بیشــترع ًــورت می ــادریرع ب ــذ ردم اواهــد شــد و   ــه ف ــر اســک پ ــازم ب ــس ال  

ــان ــنااتی زب ــد ش ــاع رش ــا در ارت  ــیریر موز ابراره ــ  ت ــکی، ااب ــد )و نوتس ــوج ی دارن ت

عنوان سـرما ه شـود  ـه بـا اسـتهادع از ابـرار فرهننـی متعـدد بـهبنابرا س مشـاهدع می(م 7319

 موزان افــرا   دادع تــوان حــ  تعامــ  بیشــتر و میــ  بــه همرســتنی رروهــی را در زبــانمی

ــا ارت ــاع  ــه میــران  ــادریرع  مــ   ــرد؛ا ســرما ةو ب ه  رع ز ــرا طرــا پــژو جتمــاعی ب

ــه2114) ــاعی ب ــتنی اجتم ــادریرع ( همرس ــران   ــر می ــودع و ب ــ  ب ــی فرهن ــ   ن ــوان منر عن

 موزان بـا  کـد نر من ـر بـه روا ـ  اسـک  ـه ارتراطـات بیشـتر زبـانارررذار اواهد بودم پُ

ــو ه می ــ  دوس ــوعی تعام ــ  ن ــود و تعام ــرما ةش ــادریرع  س ــر   ــی ب ــاعی و فرهنن اجتم

رر یاع متــًــورت ســرما هتــوان بهرا می ااتصــادع ســرما ة»از ســوع د نــر رــذار اســکم تیریر

ــرما ةاز  ــاعی در س ــک اجتم ــر ررف ــه در  نظ ــة  ــ   نتی  ــرما ةتعام ــی  س ــاعی و فرهنن اجتم

 (م  91، صم 7992)فا لی،  «ًورت پذ رفته اسک

ـــه ـــرون )زعم پالیب ـــر و ب ـــة( 7394نکس ـــان رابط ـــیس زب ـــ  ب ـــدرد و مت اب  موز و م

ــان ــان زب ــاررروهی می ــادریرع می  موزان  ــران   ــرا   می ــه اف ــر ب ــیوع من  ــس ش ــود و ا  ش

ــا نتــا   پــژوه  رابینســون، ( اســک  ــه معت دنــد 2172و اشــمیک ) مکــی، رــاد همســو ب

با ـد  وردن میـران توجـه اسـتهادع  ننـد و دسـکهمدرسان نرا د از  ـ  روش رابـک بـراع بـ

رع زبــان دوم ب ــرع فرهننــی در  ــادری ســرما ةاز ابرارهــاع رونــارون بــراع بالــابردن میــران 

ها ی اســتهادع  نــد  ــه هی انــات منهــی ماننــد مــدرد با ــد همــوارع از روش تــدر  برنــدم 

ننرانی، تـرد، ا ـطران را بـه حـداا  رسـاندع و در م ابـ  هی انـات مثرـک ماننـد شـادع، 
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ز ــرا تح ی ــات شــنااتی نشــان  ت و ــک  نــد؛  موزانامیــدوارع، لــذت و  رامــ  را در زبــان

 موز پـذ ر اواهـد شـد و زبـانحساسـات اوشـا ند من ـر بـه تهکـرات انعطااانـد  ـه ادادع

ا ـس، هی انـات  بـر افـرونهاع اـود را تشـر    نـدم ب تر اادر اواهد بـود تهکـرات و ا ـدع

 حافظــةرــذارد و مطالــد می تــیریر موز در پــردازش اطلاعــات نیــر مثرــک بــر عملکــرد زبــان

 موزان تســ ی  باز ــابی اواهنــد شــدم بنــابرا س تعامــ  میــان مــدرد و زبــانب تــر بلندمــدت 

 مشدع و  ادریرع ب ترع ًورت اواهد پذ رفک

 فرا نـد د ا ـس اسـک  ـه مدرسـان درشـوهاع پـژوه  پیشـن اد میع  افتـهمرنـا  نچه بـر

اع بررر ننــد  ــه پاســ نوع نیــاز رونــهتــدر   اــود را به شــیوةبا ــد   مــوزش زبــان دوم،

ــ ــانفرهنن ــاعی زب ــر،ی و اجتم ــوع د ن ــدم از س ــافرون  موزان باش ــر ان ــرما هواس ب هاع س

ــد  ،و طریعــی یفرهننــااتصــادع، اجتمــاعی،  ــانبا  ــات و حــواد زب نظــر   موز را مــدهی ان

بنـابرا س توجـه بــه  ؛هـاع  نــان نیـر توجـه  ـافی مرــذول دارنـدا و نیازعلـا  اـرار دادع و بـه

 ـه از  ن ـا ی ز ـادع اواهـد  ـردم ها  مـ  سـرما هحسی در  نـار سـا ر -هی انی سرما ة

ــه  ــا ب ــر تن  ــژوه  حا  ــن اد میدر پ ــدع، پیش ــه ش ــرما ه پرداات ــس س ــی ا  ــومعرف در د ش

  موزع مــدزبــان ررانــةهــاع و ان ــ  ا ــس ســرما ه در  ــادریرع م ارتهــاع  تــی پژوه 

 نظر ارار ریردم

 کتابنامه

ـــی تـیریر(م 7938ابراهیمی، شم ) بر  ادریرع نکات فرهننی، « هَیَ امَد»بر النوع تدر   مرتنی  بررس

ان زب موزان  یرفارسیهاع  ادریرع و ننرش زبانفرهننی، سر هَیَ امَد، هی انات،  رانی، هوش
شناسی همنانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشناع فردوسی م رسـالة د ترع زبانزن در ا ران

 مش دم

(م بررسی تیریر استهادع از النوع هَیَ اَمد 7938 ردع، ام )ادم، رم، و امیس ابراهیمی، شم، استاجی، ام، پی

 م97-7(، 2)11، نامة مطالعات زبان و ترجمهفص نم  موزازبانبر ننرش به  ادریرع 

(م معرفی النوع هَیَ امَد و بررسی تیریر 7938 ردع، ام )ادم، رم، اسـتاجی، ام، و امیسابراهیمی، شم، پی 

ــر  ن در  ــی به رانی و س امة نپژوه عنوان زبان اارجیم هاع  ادریرع  ادریرندران زبان فارس

 م92-11(، 7)8زبانان،  موزش زبان فارسی به  یرفارسی



 29             ممم    راتیتیر یو بررس «یحس-ی انیه ة سرما»مه وم  یمعرف             و  کم    سال پن اع 

 

ــتاجی، ،مر ادم،پی  ،مش ابراهیمی، ــیم )ا  ردع،امیس و ،ما اس  بر مرتنی تدر   تیریر ز روا،(، بررس

 مجستارهاع زبانیا رانم  در زن زبان یرفارسی زان موزبان هی انات بر هَیَ امَد النوع

  رلم م ت ران:ا ران در  ن تار  ی سااتار و اجتماعی اشربندع هاعنظر ه(م 7919ام ) انصارع،

 م ترجمة اسرو ًرورعم ت ران: شیرازعم مصرا(م 7997با ا ، رم )

هام ت ران: ن   و مرتضی مردع م ترجمةنظر ة  ن : دلا   علی و انت ان ع لانی(م 7991بورد و، ،م )

 ننارم 

 زبان فراریرع هاعنظر ه  اربردع و انت ادع تحلی  (م7932م )ص ناورع، مم، و طراطرا یان، ،مر ادم،پی 
 ممش د فردوسی دانشناع: مش دم تکو س تا پیدا   از اول

ــیوع« هَی امَد»النوع  (م معرفی7938ادم، رم، و ابراهیمی، شم )پی   زبان  موزش در  ن افرا   هاعش

اع ، دانشندومیس هما   ملی  موزش زبان و ادبیات فارسیزبانم  یرفارسـی  موزانبه زبان فارسـی

 فردوسی مش دم 

 هاع(م مه وم سرما ه در نظر ات  لاسی  و جد د با تی ید بر نظر ه7994توسـلی، .م، و موسـوع، مم )

 م 92-7، 28، نامه علوم اجتماعیسرما ة اجتماعیم 

ها  موزان با احتمال ارولی  ن(م بررسی رابطة سرما ة ااتصادع و فرهننی والد س دان 7999ادا ی، ام )

 م94-81(، 4)7، نامة ان مس  موزش عالی ا رانفص م 7991در  زمون سراسرع سال تحصیلی 

 موف یک و لابا اند شه هاعتوانمندع در بورد و فرهننی و اجتماعی سرما ة ن  (م 7931فبیحی، رم )

نامة  ارشـناسـی ارشد، دانشناع م پا اناارجی زبان عنوان به اننلیسـی  موزش  اوع مورد: درسـی

 فردوسی مش دم 

(م بررســی رابطة ســرما ة ااتصــادع زنان با نوس رواب  همســران در 7998ســهیرع، ،م، و  راســتهم رم )

 م 741-774(، 7)2، م لة تح ی ات زنان اانوادعم

(م رابطة سرما ة فرهننی با هو ک اجتماعی جوانان )مطالعة موردع: 7997فر، .م )، مم، و اوشپورشارس

 م 741-799، 21، نامة علوم اجتماعیش ر ت ران(م 

 .ًادب ام: ًر  مزندری سر  و مصرا(م 7992مم ) فا لی،

علوم اجتماعی دانشــناع  نامةفصــ (م پیر بورد و: پرســمان دان  و روشــنهکرعم 7994فکوهی، نم )
 م787-747(، 27)1، فردوسی مش د

نامة فصــ  (م فرهن  و برنامه درســی  موزش زبان اننلیســیم7937م ر،  م ) رمی، مم، ســیلانه،  م، پا 
 م749-721(، 28)1مطالعات برنامة درسی ا ران، 
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