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 چکیده

ــم « ســرما ه» ــاهیم م  ــه  کــی از مه ــی شناســی جامع ــه نشــان م ــه اســک   ــد ونون ده

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

ــان   مــیفرهننــی(  ــراد و رفتارهــاع اجتمــاعی  ن ــی اف ــر ســااتارهاع فهن ــد ب ــیریرتوانن  ت

هــاع ااتصــادع، از ســرما ه نــداشــدع عرــارتهــاع مطــر تــر س ســرما هذارنــدم م ــمبن

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

ــان  ــادات زب ــوز اعت  ــیریر م ــنذارب ت ــا یدم از  نن ــج ــه در     ــواد دروازع ورود ب ه ح

 مـوز،  زبانی اسک و با توجـه بـه ارترـان تنناتنـا حـواد و میـران هی ـان زبـان         جامعة

 سـرما ة هـاع د نـر افـرود،    تـوان بـه سـرما ه   ها ی  ـه مـی  رسد  کی از سرما هنظر میبه

ــدا از جســتار حا ــر   حســی باشــدم-هی ــانی ــی ه و  حســی-هی ــانی ســرما ةمعرف

ــا  رابطــةبررســی  ــواس ســرما ه ن ب در و طریعــی  ی، فرهننــیهــاع ااتصــادع، اجتمــاعان

ــان ــت اســکم زب ــا    مــوزع موف ــد براــوردارع بیشــتر از هــرمــی نشــاننت از  ــ   دهن

ــرما ه ــاعی، س ــادع، اجتم ــاع ااتص ــی ه ــی فرهنن ــرا     و طریع ــه اف ــر ب ــرما ةمن   س

تســ ی  و  میــان فهنــی ف ــما ــس امــر باعــ    ــه مــوز شــدع حســی در زبــان-هی ــانی

در تــدر  ، هــا ا ــس ســرما ه ــارریرع بــهتوانــد بــا  ــادریرع اواهــد شــدم مــدرد مــی

ــان ــا رســاندن وع  حــواد زب ــر  ــردع و ب ــه  مــوز را بیشــتر درری رــاهی  درون مرحلــةب

رسـد بـا اسـتهادع    نظـر مـی  بـه در او افـرا   دهـدم   را یران هی ان مثرک، توجه و اننیـرع  م
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بیشـترع بـه   تما ـ    و او ن اد نـه اواهـد شـد     مـوز مطالـ  در فهـس زبـان    ،ا س شیوع از

 م اواهد داشکارتران و مشار ک فعال 

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

 فهنیمیان

 مقدمه. ۱

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

ــان ــی زب ــوزع را روشــس م ــان  م ــا مدرســان زب ــس نیازه ــه  ســازدم ا  ــاع اــارجی را وادار ب ه

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

ـ    هدا از  مـوزش رـرفاف فـراهم    بلکـه ونـوننی    مـوز نیسـک،   اننمـودن اطععـات بـراع زب

مــدرد با ــد  ،د نــر داردم بــه ســ س عدر مغــر اهمیــک بســیارنیــر  زبــانی ررــک اطععــات

هـا ی  ـه ا هـا    نحـوع انت ـاک  نـد  ـه دانـ  زبـانی را بـا ن ـ         بـه  تدر   اـود را  شیوة

ــانمــی ــد، وارد فهــس زب ــادریرع در  فرا نــد وز  نــد و مــ ن بلندمــدت وع تثریــک  حافظــة 

 شودم 

وع  1توجــه بــه ترفیــک محــدود مغــر انســان در پــردازش اطععــات، سیســتم توجــه بــا 

  ـادریرع اتهـاب بیهتـد،    فرا نـد  هـا انت ـاک  نـد و بـراع ا نکـه     م رور اسک از میـان محـر   

ــادع توجــه مــورد ــالمر، و نیســسنیــاز اســک ) م ــدار ز  ــابرا س م (1995اشــمیک، ؛ 1987 ب بن

ــان  ــه زب ــ  توج ــدر      جل ــه در ت ــک   ــواردع اس ــه م ــوز از جمل ــدرد و در  م ــةم  هم

 کــی از عــواملی  ــه ممکــس اســک  ک اســکمحــا ر اهمیــزبــان دوم هــاع  ــادریرع  ــعد

و بــر  ــادریرع زبــان دوم و میــران توجــه او در   مــوز را دســت وش تغییــر  نــدتوجــه زبــان

ــیریر بنــذارد ــعد درد  ــی  ت ــ  پ ــات رذشــته و دان ــه، ت ربی ــد او 2اعزمین ــان مر  أدر زب

دانــ   ،انســان در طــول زنــدریهــاع ت ربیــات و  مواتــه م موعــة ــه  معنــابــد س ؛اســک

 مـوز بـا   زبـانی زبـان اول زبـان    جامعـة اطععـاتی در   شـرکة م ا ـس  دهدرا تشکی  می پیشیس او

در  ان مــوزارــر زبــانســاز  ــا متهــاوت باشــدم توانــد هــممــی ، مــوزد نچــه در زبــان دوم مــی

                                                            
1. Attention 

2. Background Knowledge 



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

 

ــعد درد،  ــ  ــااتمان فهن ــر یس ــد، ســ    ینامناس ــد نن ــک    فرا ن ــی ش ــادریرع عمی   

و  نــد را مطــر  مــی 1«ســرما ه»مه ــوم ( 1867) مــار  از ســو ی د نــر، م ن واهــد ررفــک

ــو  ــرما ه ( 1986)بورد  ــوم را بســ  دادع و س ــس مه  ــرکه ا  ــد ش ــیرا مانن ــد اع م ــهبین ــر    ب

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

ـ نظر، شک   امعف متهـاوتی بـا   وعنرد  و مشـکعت   ااتصـادع اسـک   اعنظر ـه  ـه  مـار     ة 

ــی   ــاد م ــرع را در ااتص ــدبش ــوهی، «، دارددان ــو » م(53 ، صم1388 )فک ــرما ه  بورد  ــه س ب

 « شـاند  مـوزش و فرهنـا نیـر مـی     حـوزة دهـد و  ن را بـه   مـی اجتمـاعی  -ج ک فرهننـی 

ــا ، ــابرا س(م 9، صم 1381 )با  ــرون ،بن ــر اف ــرما ة»ب ــادع س ــار     2«ااتص ــ  م ــه توس  

ــد، ــر  ش ــو ) مط ــرما ة» (1986بورد  ــی س ــرما ة»و  3«فرهنن ــاعی س ــر  4«اجتم ــیرا نی  معرف

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

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

تواننــد بــر ســااتارهاع فهنــی مــیفرهننــی )ابــرار فرهننــی ماننــد رســانه،  تــاک و  یــرع( 

ــان   ــراد و رفتارهــاع اجتمــاعی  ن ــیریراف ــدم ت ــه بنذارن ــر اســک  الزم ب ــه ف  ــاع ســرما ه  ه

توانـد در  ـادریرع ن ـ     مطـر  شـدع اسـک  ـه مـی      5طریعـی  سـرما ة د نرع هم از جملـه  

 ا ها  ندم 

اع بـراع ورود بـه در  ج ـان دانسـک و     تـوان دروازع را مـی  حـواد   نکـه ا بـه  توجـه  با

نظـر  شـدع وجـود دارد، بـه   ادع از حـواد و میـران هی ـان ت ربـه    ارتران نرد کـی میـان اسـته   

هـا افـرود،   ع انـواس سـرما ه  دبنـ هتسـ دتـوان بـه   هـا ی  ـه مـی   رسد  کی د نـر از سـرما ه  می

 ــه  از  ن ــا یم اســک( 2018 شا ســته،اــدم، شــکیرا ی و )پــی   6حســی-هی ــانی  ةســرما

ــواس ســرما ه رابطــة مرــود بررســی  ــا  کــد نران ــان  هــا ب احســاد دوم در امــر  مــوزش زب

فرهننــی، هــاع ااتصــادع، ســرما ه انــواسن ــ  ر ا ــس جســتار پــ  از بررســی دشــود، مــی

                                                            
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  مشــودمــیمعرفــی  حسـی -هی ــانی ســرما ة ،در  مــوزش و طریعــی اجتمـاعی 

ترتیـ   شـدع و بـد س    مـوز و در  زبـان هـا در  ـادریرع زبـان، باعـ  شـنااک      نوس سـرما ه 

ــان افــرا   مــیمــدرد تعــامعت رــحی    فرا نــد  ابــد  ــه ا ــس امــر باعــ  تســ ی  بــا  ن

توجـه بـه ا نکـه حـواد بـه پـردازش اطععـات در         بـا از سوع د نـر،   ادریرع اواهد شدم 

هــدا افرا نــد،  مــوز مــیزبــان پیشــیس( )دانــ اطععــاتی  شــرکةو بــه فهــس  مــ   ــردع 

هـاع پیشـیس سـرما ه    بنـدع بـه دسـته   «حسـی -هی ـانی  سـرما ة »ننارندران از افرودن مه وم 

هــاع ااتصــادع،  مــ  ســرما هتوانــد بــا مــدرد مــیونونــه  ا ــس اســک  ــه نشــان دهنــد

ــان ع ازبیشــترحــواد  و طریعــی اجتمــاعی فرهننــی، ــه ترــ   ن   مــوززب را درریــر  نــد و ب

 دهدماو را افرا    اننیرةو توجه هی ان مثرک، میران 

 انواع سرمایه معرفی. ۲

ــافتس عوامــ   ــراع   ــر  ــن  انســانی، جامعــه تیریرتــعش ب ــه طــر  رــذار ب شناســان را ب

 دسـتة (م مه ـوم سـرما ه از   1388مینـه سـوب دادع اسـک )اـدا ی،     ا ـس ز مهاهیم جد ـدع در  

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

نیــر ن ــ  دوم زبــان   مــوزش و  ـادریرع  زمینــةدر توانـد  مــیرســد نظـر مــی  ــه بــه ن ـا ی 

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

 شود:می

ــرما ه ــتیسرا  س ــار ن س ــار    ب ــارل م ــر   (1883-1818)  ــردمط ــیتی  م  وع ش ص

سیاسـک   دربـارة و اجتمـاعی بـود  ـه بـه بحـ        فلسـهی، ااتصـادع   اند شـة  بررگ در تار خ

 بـودع  هـا ن ـ  بنیـاد س اا ـ     مـادع انسـان   شـرا   زنـدری  براع  او»و ااتصاد پردااته اسکم 

هــا و تغییراتــی اســک  ــه در فکرتحــوالت اجتمــاعی بــر مرنــاع پیشــ پا ــةو معت ــد اســک 

 طر ــةرــورت توانــد بـه ن مــی  ــد و روابـ  انســانی و ت ربیــات  نـا  تولیــد پد ـد مــی  شـیوة 

 و م ـارت  اابلیـک،  نـوس  هـر  سـرما ه بـه  »(م 19 ، صم1378انصـارع،  ) «اجتماعی ت لی  نـد 

 دسـک  ا تسـابی   ـا  انتسـابی  رـورت بـه  جامعـه  توانـد در شود  ه فـرد مـی  می اطعب توانا ی

 ب ـرع  اـود  مواعیـک  بـرد پـی   عبـرا  هـا رـروع  و افـراد  سـا ر  با رواب  اود در ها ن از و  ابد

ــرد ــوهی،  «ب ــرما ه145، صم 1384)فک ــا (م س ــیه ــازات  را م ــوان امتی ــاعی درت ــر  اجتم نظ
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اجتمــاعی، جا نــاع و  رترــة ســ   افــراد نســرک بــه  کــد نر در ردن ررفــک  ــه در متمــا ر

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

ا ـس اسـاد تهکیـ      ریرنـد و بـر  ع ـدع مـی   اجتماعی افراد در جامعه وتا ف رونـارونی بـر  

دلیـ  مواعیـک   بـه افـراد   ،تعریـر مـار    بـه دهـدم  اجتماعی افراد در طر ات م تلف روع مـی 

 نیـــر براوردارنـــدم متهـــاوت هـــاع تهکـــرو شـــیوعهـــا از ننـــرش ،اجتمـــاعی متهـــاوت

ــه دو نظــامی اســک از نظــر وع دارع ســرما ه ــة  ــارررســرما هاجتمــاعی  طر  داردم  دار و  

ـ   هسرما   با ـد  اـود  و  ـاررران بـراع امـرار معـاش     د هسـتند داران، مال  زمـیس و ابـرار تولی

و  شـود مطـر  مـی   توسـ  مـار     ااتصـادع  سـرما ة مه ـوم  » بنـابرا س  ار  ننـدم   براع  نان

  بـه پـول   ا ـس سـرما ه مسـت یماف اابـ  ترـد      هاع مالی، میراث و دارا ـی اسـکم   شام  سرما ه

مالکیـک ن اد نـه    شـک  ح ـوب  سـک  ـه بـه   لی ااس منـاب  مـا  انـو  ب یـة اسک و شام  در مد و 

 (م 7، صم 1384)توسلی و موسوع،  «دشومی

ــو ــهتیریراز  کــی ( 1930-2002) بورد  ــذارتر س جامع ــرن بیســتم  فرانســوع شناســانر ا

از  عد نــرانــواس وجــود  ااتصــادع بــه ســرما ة بــر افــرون مــار  ، تــیریرتحــک ــه  اســک

تـوان تن ـا   شـرفته را نمـی  پی ةمعت ـد اسـک سـااتار اجتمـاعی جامعـ     وع م سرما ه اعت اد دارد

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

ــاعی   ــاع اجتم ــدعفض ــک  اعپیچی ــرما ه اس ــه س ــر در  ن     ــاعی نی ــی و اجتم ــاع فرهنن ه

ــک ــاد مواعی ــدع  براس ــ  ش ــراد توز  ــاعی اف ــاع اجتم ــده ــرما ه  ان ــتر س ــ  بیش ــاع و توز  ه

تهـاوت طر ـاتی ا  ـاد    توانـد  اجتمـاعی اـاص مـی    طر ـة اجتماعی و فرهننی در میان افـراد  

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

هـاع  سـرما ه تـر س  م ـم ترتیـ   بـد س (م 1986)بورد ـو،   دانسـک « سـرما ه »توان به نوعی می

 ند از:اعرارت توس  بورد وشدع مطر 

ن تـوا ااتصـادع اسـک و مـی    سـرما ة معـیس اابـ  ترـد   بـه      در شـرا    :فرهنگی سرمایة

هـاع فرهننـی و هنـرع،    اابلیـک  سـ   تحصـیعت و  )هـاع  موزشـی   شـک   یهیـک   ن را به

ــی  ــانی و  عم ــردم  بی ــه   ــتهادع از ( ن اد ن ــرما هاس ــاعس ــی  ه ــیفرهنن ــد م ــ  توان در  س

رمنرلـک اجتمـاعی، مشـا   برتــر و در مـد بیشـتر ن ـ  م مـی را ا هـا  نــد         هـاع پُ مواعیـک 
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 نحـوة  و رهتـار  رفتـار،  شـیوة تواننـد  فرهننـی مـی  سـرما ة  (م افـراد از طر ـت   1382 )فا ـلی، 

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

 عرارتند از:( 1986)بورد و 

ـ    1یافتهفرهنگی تجسم سرمایة ماننـد   ی هـا و م ـارت اصورـیات  ه : ا ـس نـوس سـرما ه ب

 ن  تـوان نمـی اشـارع دارد  ـه    هـاع ت ربـی و رفتـارع   شـدع، م ـارت  حافظه، معلومات  س 

عنــوان رــورت پیوســته وجــود دارنــد و بــههــا بــها ــس ســرما ها بــه د نــران وارــذار  ــردم ر

 عنـی تن ـا رـاح  ا ـس اصـا ک مالـ  ا ـس نـوس          ؛انـد هاع ال ی فرد ترد   شـدع و ژری

 ن را از طر ـت ورارـک، ار ـد و فـروش      تـوان نمـی شـود و  فرهننـی محسـوک مـی    سرما ة

 (م 1997و، و  یرع به افراد د نر انت ال داد )بورد 

 ـه بیشـتر    فرهننـی  سـرما ة از پـ    نـوس سـرما ه   ا ـس : ۲یافتده فرهنگی عینید   سرمایة

ـ از بـد  ی  ، ابـد مـادع ت سـم مـی     االها و اشیاع شک به  سـرما ة ر س و  شـکارتر س نـوس   ت

و  االهـاع فرهننـی    بـه د نـران اسـک و شـام  تمـام اشـیا       انت ـال اسـک  ـه اابـ     فرهننی

شـودم ا ـس نـوس سـرما ه ارـر  موزشـی بـر دارنـدران  ن         هـا و  یـرع مـی   مانند  تـاک، رسـانه  

 (م1381 فر،پور و اوشرذارد و در امر  موزش و  ادریرع بسیار م م اسک )شارسمی

رـعحیک و   ا ـس نـوس سـرما ه، وجـود افـراد بـا       الزمـة   3شدده فرهنگی نهادینده  سرمایة

ز ـرا بـه  مـ   ـواب       نـواس مـدر  تحصـیلی و دانشـناهی اسـک؛     ا مستعد ج ـک  سـ   

رــورت پلــی بــه وردن عنــاو س بــراع افــراد  ســ  مواعیــک  ــردع و دســکاجتمــاعی و بــه

 ســرما ةفرهننــی را بــه  ســرما ةتوانــد  نــدم  عنــی مــیعمــ  مــیمیــان ااتصــاد و فرهنــا 

 یـر نرـودع و بـا  مـ       فرهننـی اابـ  انت ـال بـه     سـرما ة عـد از  ا ـس بُ ااتصادع ترد    نـدم  

ــه  هــا ی ماننــد مــدار  تحصــیلی بــراع افــراد  وردن مواعیــکدســکم ــررات اجتمــاعی و ب

 (م1383 ند )نو انی،   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

داشــته باشــد )توســلی و  وجــودشــک  ارــالک و شــ رت در جامعــه بــه دتوانــاســک و مــی

اع اسـک  ــه  منـاب  وااعــی و بـال وع  »اجتمـاعی   سـرما ة ، رعرـارت د نــ بـه  (م1384موسـوع،  

(م ا ـس  1986 )بورد ـو، « د  ـ دسـک مـی  هـا بـه  اجتمـاعی  ـا سـازمان    شرکةدر ارر عضو ک در 

 نـدم  ارترـان میـان افـراد را ت و ـک مـی      ،امنیـک اجتمـاعی جامعـه   بـر   تـیریر بـا  نوس سـرما ه  

، هــاع اجتمــاعیمواعیــک ســ   رــذارع بــر روابــ  رروهــی وبــا ســرما ه تواننــدافــراد مــی

اع از روابـ ، دوسـتان و   هـاع رسـتردع  براـوردارع از شـرکه  بـا  و عیک ااتصـادع اـود را   

 لـی،   طـور بـه  م(1382)توسـلی،   اجتمـاعی دسـک  ابنـد    سـرما ة و بـه   ب رود ب شند  شنا ان

 نشان داد: 1توان در نمودار را می( 1986از د دراع بورد و )ارتران میان انواس سرما ه 
 

 
 (۱986از دیدگاه بوردیو )ها . پیوند میان انواع سرمایه۱نمودار 

 

نـد و اابلیـک ترـد   بـه  کـد نر      اهـا بـا  کـد نر در ارترـان    سرما هبراساد ا س نمودار، 

 االهـاع مـادع    در االـ  توانـد  ااتصادع، شـکلی از سـرما ه اسـک  ـه مـی      سرما ةرا دارندم 

ــد  ــی  اب ــهیرع و  ت ل ــته، )س ــتس  (م 1386راس ــا داش ــراد ب ــرما ةاف ــی س ــادع م ــد ااتص توانن

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

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

رهننـــی و اســـتهادع از ابرارهـــا ی ماننـــد ف ســـرما ةپـــ  از افـــرا    م(1388)اـــدا ی، 

ـ توانفرهننـی مـی   سـرما ة ااتصـادع و   سـرما ة  ممم تاب انه، رسانه و م تر یـ  شـوند   هـ  بـا  دن

ــروع و ــه ر ــاوتی را ب ــاعی مته ــاع اجتم ــود ه ــدوج ــر م ــدد   ورن ــس ام ــد  افو ا  ــرما ةتولی  س

ــرد وااتصــادع  ــد   ــد اواه ــه فرا ن ــدم ب ــد ش ــرار اواه ــه تک ــ رــورت ورا ــ د سب  ترتی
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شـود و جا نـاع  نـان را    هـا مشـ ک مـی    ن سـرما ة مواعیک افـراد برحسـ  ح ـم و نـوس     

ــانواد ــدا در ا ــی ابت ــه مشــ ک م ــ   در جامع ــازد )ع و س ــردعس ــام ــابرا س، (1380، ه م بن

دایـ   افـراد   یـک موف در میـران  هـاع ااتصـادع، اجتمـاعی و فرهننـی     هتر ی  انواس سـرما  

ــرونم اســک ــر اف ــواس   ســرما ه ب ــو،  کــی د نــر از ان هــاع م ــم اشــارع شــدع توســ  بورد 

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

ت لـ متع ة، اـا ، دراـک،  ک، تمـام موجـودات زنـد     زمـیس هاع طریعـی ماننـد فاـا ر    دارا ی

ریـردم  وجـود  مـدع در برمـی   عنـوان منرـ  تولید ننـدع در طریعـک بـه     بهرا و  نچه سک ابه  ن 

ــرو    ــود ج ــان ا ــابرا س انس ــرما ةبن ــی  س ــوک م ــی محس ــواس   طریع ــدرر ان ــه تولی ــود   ش

نظــر ررفــک  ــه بــه  مــادر در ســرما ةعنــوان تــوان بــههاســکم ا ــس ســرما ه را مــیســرما ه

 ســرما ة ،هــا ــ  از  ن بــا ت و ــک هــرتوانــد هــا  مــ   ــردع و مــیت و ــک انــواس ســرما ه

جغرافیـا ی  ـه وجـود داشـته باشـد،       منط ـة ز ـرا ا ـس سـرما ه در هـر      نـد؛  تولید اتصادع ا

ــه را از  ــردم  ن منط  ــرما ةم ــی  س ــرما ه ااتصــادع براــوردار م ــ  از  ن س ــازد و پ ــاع س ه

اول اـرن   نیمـة هـاع ز ـادع در اـرن نـوزدهم و     د ررفـکم پـژوه   نـ د نر نیـر شـک  اواه  

ــر ــی  بیســتم ب ــر رــحه م ــس ام ــد و ســرما ها  ــور رشــد  رذارن ــی را موت ــاع طریع ــرما ةه  س

ــه  ــادع ب ــی ااتص ــمار م ــد )ش ــون،  ورن ــراوو؛ 2002ریلهاس ــا -ب ــو،  واورتن (م 2005رررور 

ـ       توجـه   عنـوان محر ـی بـراع  ـادریرع    ر بـه بنابرا س در پـژوه  حا ـر بـه ا ـس سـرما ه نی

 شدع اسکم 

 یسسرمایه در آموزش زبان و تدر. 3

؛  ــیم 2001پارســ  و دوفــور، )شــنااتی شناســی و رواندر تح ی ــات  موزشــی، جامعــه

ــنا در،  ــا، ؛ 2005و اش ــرادو، ؛ 2009ان ــرما ه  ( 2009پ ــواس س ــ  ان ــه ن  ــوزش  ب ــا در  م ه

ت ـارک اجتمـاعی   هـا اعت ـاد بـر ا ـس اسـک  ـه       م در ا ـس پـژوه   پردااته شدع اسکبسیار 

و در امــر  مــوزش و  درــذارمــی تــیریرهــا  موزشــی  ند بــر نتــا   و فرهننــی م تلــف افــرا

 و لیـامر  رهتـة  طرـت م داداهمیـک بسـیار    با ـد  هـاع اجتمـاعی و فرهننـی   پرورش بـه سـرما ه  

ــردن و ــادریرع محــی ( 1997) ب ــان دارد و دسترســی     ــادریرع  ن ــراد ن ــ  م مــی در    اف

ــه  موزشــی  ن اشــی،  ر،تصــاو  ــام یوتر، ا نترنــک، ماننــد م تلــف هــاع فرهننــیســرما ه ب



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

 

 والـد س،  مدرسـان،  بـا   مـوزان زبـان  هـاع اجتمـاعی ماننـد روابـ     سـرما ه  و نامهواژع و  تاک

سـعمه    نـدم در ا س محـی  بـه  ـادریرع  نـان  مـ  ز ـادع مـی        همساالن و برادر و اواهر

هـاع ااتصـادع و اجتمـاعی بـر میـران موف یـک و عملکـرد        نشان داد  ـه سـرما ه  نیر ( 2012)

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

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

 سـرما ة نشـ و ان برحسـ  دسترسـی بـه     میـران اشـتیاب بـه فراریـرع زبـان دوم در دا      رابطة

ااتصــادع فرهننــی ســرما ة( نشــان داد  ــه دانشــ و ان بــا 2007فرهننــی توســ   لمنــک )

تـرع براـوردار بودنـد،    ااتصـادع و فرهننـی پـا یس    سـرما ة متوس  نسرک به افـرادع  ـه از   

هــاع  عســی شــر ک  ردنــد و بــه تکــالیف اــود توجــه بیشــترع نشــان بیشــتر در فعالیــک

هــاع فرهننــی، ااتصــادع و اجتمــاعی بــر میــران اشــتیاب بــه بنــابرا س ن ــ  ســرما ه دادنــدم

 بــه( 1391ر )م ــدر ا ــس راســتا،  رمــی، ســیعنه و پــا  بســرا ی داردم تــیریرفراریــرع زبــان 

ــی ــابی بررسـ ــان 88 و ارز ـ ــوز زبـ ــة مـ ــان موسسـ ــی  زبـ ــر اننلیسـ ــرما ةاز منظـ  سـ

هـا  ـادریرع زبـان را تریـیس     هـا نشـان داد  ـه ا ـس سـرما ه      افتـه  پردااتندماجتماعی فرهننی

 ننــد و دانشــ و ان  ارشناســی ارشــد نســرک بــه دانشــ و ان  ارشناســی و  ــاردانی از  مــی

اـــدم، نو ـــانی و فبیحـــی پـــی تـــرع براوردارنـــدم اجتمـــاعی  نـــیفرهننـــی ســـرما ة

فرهننــی در  ا ةســرماجتمــاعی و  ســرما ةاع بــراع بررســی ن ــ  نامــهپرســ الــف( 2011)

ــد و د    زمینــة ــی  ردن ــارجی طراح ــان ا ــون تــوان     زب ــواملی همچ ــژوه  ع ــس پ  ر ا 

مــدنظر اــرار  5ررا ــیو بــرون 4فرهننــی ، تــوان 3، ســواد2، همرســتنی اجتمــاعی1اجتمــاعی

شــدع هــاع مطــر بــا مرنــا اــراردادن ســرما هک( 2011 نــان در پــژوه  د نــرع )ررفتنــدم 

 مـوز  ـه در   زبـان  128اجتمـاعی و فرهننـی را بـر روع     سـرما ة  نامـة پرسـ  توس  بورد و 

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

دن، اوانــدن و  ــریدن، رــحرک)شــن زبــان اننلیســی و اررانــةهــاع رتهــا بــر م ــاســرما ه

                                                            
1. Social competence 

2. Social solidarity 

3. Literacy 

4. Cultural competence 

5. Extraversion 
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ــتس(  ــیریرنوش ــراع داردم ت ــال ب ــعد ،مث ــاع فرهن در   ــه از ابراره ــا ی   ــنیدارع  ه ــی ش ن

 مـوزان در م ـارت   ، زبـان بیشترع مانند موسی ی، تةـاتر،  نسـرت و  یـرع اسـتهادع شـدع بـود      

هـاع  اع بـه سـرما ه  بنـابرا س مـدرد با ـد توجـه و ـژع      تر عمـ   ردنـدم  اود موفتشنیدارع 

عنـوان ابـرار در تـدر   اـود ب ـرع      هـا بـه  و از  ن داشـته باشـد  فرهننی روتی و تصـو رع  

هـاع اجتمـاعی   ( نیـر اهمیـک سـرما ه   2014اشـرا و ابطحـی )   ،ا ـس پـژوه    م همسو بابررد

ــارت  ــر روع م  ــهاهی )شــنیدن و رــحرک و فرهننــی را ب ــاع ش ــانه ــردن( در زب ــوزان    م

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

توسـ     مـوزان توجـه مشـتر  و  ـادریرع زبـان     فرا نـد  فرهننـی بـر   هاع اجتماعی وسرما ه

ــرع ) ــه و 2016پی ــرار ررفت ــدنظر ا ــژوه  وع نشــان داد  ــه توجــه ( م ــا   حارــ  از پ  نت

 تــیریرهــا اــرار دارد و  ــادریرع زبــان دوم نیــر تحــکا ــس ســرما ه تــیریرتحــک  مــوزانزبــان

م تلـف  هـاع  ن زبـان از روش  مـوزان اسـکم  عنـی ارـر مدرسـا     هـاع زبـان  توجه و سـرما ه 

 ابـدم  هـا افـرا   مـی    مـوزان اسـتهادع  ننـد، میـران توجـه  ن     ا  اد توجه مشتر  زبـان  براع

فـــردع، منط ـــی، زبـــانی، هـــاع بـــیسروش بـــابنـــابرا س پیشـــرفک فراریـــرع زبـــان دوم 

 تــیریربــر توجــه، بینــی اســکم افــرونپــی  دارع و جنرشــی اابــفــردع، د ــدارع، شــنیدرون

ماننــد بنــی  و )هــاع بســیارع در پــژوه  مــوزان زبــان هــاع مــذ ور بــر اعایــکســرما ه

، اــدم و فبیحــی؛ ؛ پــی 2004فیشــر، اســچارا و  ــه، ؛ 2000جــان اســتینر، ؛ 1997بیــدرمس، 

ــر 2011 ــدع یت( نی ــد ش ــکم  ی ــراعاس ــه ب ــی ) ،نمون ــازع ( ن1390فبیح ــه س ــان داد   ــاع ش ه

ــدةتشــکی  ــا اعایــک   رابطــةهــاع اجتمــاعی و فرهننــی ســرما ه دهن ــادارع ب مثرــک و معن

مثرــک و معنــادارع داردم  رابطــة مــوزان دارنــد  ــه ا ــس اعایــک بــا معــدل  ــ   نــان زبــان

، زبـان   مـوزش  زمینـة در  شـدع هـاع ان ـام  لـ  پـژوه   شـود ا  رونه  ـه مشـاهدع مـی   همان

ــیریر ــ  پا نــاع ااتصــادع، اجت  ت ــر عملکــرد  ســرما ةمــاعی و متغیرهــا ی از اری فرهننــی را ب

ف یـک و عملکـرد تحصـیلی فـرد،     انـد و پروا ـ  اسـک  ـه در بررسـی مو     لی سن یدعتحصی

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

 اـ  بـا توجـه بـه    ا ـس اسـاد،    نیر از اهمیک ز ـادع براـوردار اسـکم بـر      موزحواد زبان

، در ادامـه بـه معرفـی    عنـوان سـرما ه  بـه  ـ  هی ـان و حـواد    بررسـی ن  زمینـة ر پژوهشی د
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پردااتــه  مـوز  بـر میـران  ـادریرع زبـان     هــاسـرما ه و ن ـ   ن در  نـار سـا ر    ا ـس سـرما ه   

 شودممی

  حسی-هیجانیسرمایة . معرفی 4

ــوم  ــهن ســتیس حســی-هی ــانی ســرما ةمه  ــار در م ال ــوان ب ــا عن « 1فرهننــی وزن»اع ب

در پــژوه  مــذ ور، ( معرفــی شــدع اســکم 2018اــدم، شــکیرا ی و شا ســته )توســ  پــی 

ااتصـادع، اجتمـاعی و فرهننـی متهـاوتی      پیشـینة افـرادع  ـه داراع    ننارندران نشـان دادنـد  

 217دانشـ و )  322ا ـس اسـاد،  نـان از      ننـدم بـر  هستند، ج ـان را نیـر متهـاوت در  مـی    

 ــان هیتند تــا اجتمــاعی، ااتصــادع و فرهننــی متهــاوت اواســ طر ــاتمــرد( بــا  105زن و 

مو ــوس فرهننــی  5در مــورد اــود را ه و نــوس حــ  براســاد 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 ااتصــادع، اجتم

ــه هی ــان مت ــران مواج  ــاوتی را براســاد می ــوس حــ  درریر ه ــردع و ن ــه   ــدم شــدع ت رب ان

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

 ت ربـة براسـاد  دنیـاع پیرامـون   بـراع اشـیا و مهـاهیم متهـاوت     حسـی  -هی ـانی  ت ربةنوس 

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

ــته ــرات روان  (م 21، صم 2018 ،شا س ــه در تهک ــوم ر ش ــس مه  ــنااتی ا  ــد»ش دارد « 2هَیَ امَ

مه ــومی « هی ــانی درجــة»باشــدم « ســرما ه»شــنااتی  ــوم جامعــهتوانــد منــت  از مه ــه مــی

ــه    ــک   ــانی اس ــ  زب ــد در مراح ــتیس جد  ــال  ن س ــار در س ــی   1392ب ــ  پ ــدم، توس ا

ــی    ــ  از  ن پ ــد و پ ــر  ش ــاورع مط ــان و ن ــدم )طراطرا ی ــوم را 2015ا ــس مه   ــدد م( ا 

ارـــطع  هَیَ امـــد را بـــراع  ن « 3بســـامد»و « هی ـــان» واژةبســـ  دادع و بـــا اد ـــام دو 

بـودع و   4فـردع مرتنـی بـر ارترـان     هـاع تهـاوت -تحـولی النـوع   مرتنی بر ا س مه ومبررر دم 

                                                            
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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 هـاع هی ـان   عنـی  مانـد اسـاد  ـادریرع  پا ـه و   هـا ر ا س فـر  اسـتوار اسـک  ـه هی ـان     ب

شـنااک فـرد را نسـری  ـردع و بـر میـران در  او از       تواننـد  شی از اسـتهادع از حـواد مـی   نا

ر زبـان  واژرـان هـ  بنـابرا س،  (م 2016اـدم، جـاجرمی و شا سـته،    بنذارنـد )پـی    تـیریر ج ان 

« هَیَ امَـد » ـه  انـد  زبـانی داراع درجـاتی از حـ  هی ـانی     جامعـة براع افـراد م تلـف هـر    

ه بـا  ن  براسـاد میـران مواجـ   تـوان  مـی هـر واژع را  در ا ـس د ـدراع،   م شودمی ن واژع نامیدع 

ــه  و ب ــان ت رب ــوس هی  ــه ن ــته ب ــدع س ــه  ش ــه ب ــک   ــر ررف ــاع در نظ ــ  جا ن ــ  در ش ترتی

(، 2) 3(، هَیَ امَـــد د ـــدارع1) 2(، هَیَ امَـــد شـــنیدارع0) 1نـــد از: هَیَ امَـــد ت ـــیاعرـــارت

هروــه »م (5) 6هَیَ امَــد جــام   ( و4) 5(، هَیَ امَــد درونــی 3) 4حر تــی-هَیَ امَــد لمســی 

ــادریرع  ن راحــک  درجــةاع داراع واژع ــراع فــرد باشــد،   ــاالترع از حــ  هی ــانی ب ــر ب ت

 مــوزع وجــود هی ــانی واژرــان و زبــان درجــةر ح ی ــک ارترــان مســت یمی میــان اســک و د

ــی « دارد ــدم)پ ــاورع،   ،ا ــان و ن ــودار  (م149، صم 1392طراطرا ی ــطو 2نم ــة ، س  وندران

  شدمتصو ر می به زبان هَیَ امَد نسرک به واژع را در  ادریرع

 
 (۲0۱5، 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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توسـ   نـان،    شـدع حسـی و اطععـات در افـک   هـاع  نـال بسـته بـه  ا  ، 2براساد نمودار 

ــو    ــرد وج ــس ف ــوم در فه ــ  مه  ــاوتی از   ــیرهاع مته ــی تهس ــاجرمی و د دارد )پ ــدم، ج ا

ــته ــذ رد،     2016، شا س ــورت پ ــامعی ر ــادریرع ج ــه   ــراع ا نک ــد از   (م ب ــد بتوان ــرد با  ف

حر تـی، درونـی   -شـدع بـراع هَیَ امَـد )ت ـی، شـنیدارع، د ـدارع، لمسـی       مرات  ارا هسلسله

فـرد مو ـوعی را هررـر      ـه هننـامی   نـدم  رـورت افرا شـی عرـور    ترتیـ  بـه  بـه و جام ( 

ــد    ــوس فاا ــه  ن مو  ــرک ب ــد، نس ــنیدع باش ــودع و در نش ــاطهی ب ــ  ع ــه ح ــه،  هررون نتی 

لحــاد در ،  ن مو ــوس و بــه مــوردنظر بــراع وع در ســط  ت ــی اســک هَیَ امَــد مو ــوس

 ر ا ـس مرحلـه، فـرد هـی  اطععـی راجـ  بـه       او اـرار داردم  عنـی د   1« رـاهی هـی  » حوزةدر 

 مـوزع، فـرد   بـه محـش شـروس زبـان    سـکم  و مو وس بـراع وع  ـامعف نا شنا   مو وس ندارد

 شـنا ی  هـی   متهـاوت،   فیر کـی  محـی  ، اجتمـاعی و حتـی   فرهننـی  سـرما ة دلی  داشـتس  به

 ـه فرهنـا، محصـول ت ربیـات حسـی اسـک و       از  ن ـا ی زبـان م صـد نـداردم    فرهنـا  با 

ــواد  ن   ــ  ح ــدودع توس ــان تاح ــراد از ج  ــات اف ــی ادرا  ــرطی م ــا ش ــس، ه ــود ) عس ش

دانــ  وع نسـرک بــه مو ــوس را  تـوان  (، بـراع  مــوزش مهـاهیم جد ــد فرهننـی مــی   1997

ــه مراحــ  شــنیدارع، د ــدارع،   ــه او هننــامیارت ــا دادم حر تــی -لمســی از ســط  رــهر ب

هَیَ امَـد  ن واژع از سـط  ت ـی     درجـة ، شـنود مـی بـار  بـراع ن سـتیس  نظـر را   مو وس مـورد 

 مرحلـة  ابـدم در  حسـی او  ـ  پلـه ارت ـا مـی      ت ربـة و  رسـد به سط  هَیَ امَد شنیدارع مـی 

یـرع، نسـرک بـه     ـارت، انیمیشـس و    با اسـتهادع از ابـرار فرهننـی ماننـد فـیلم، فلـ        ،بعدع

مو ـوس  ارـر  و )هَی امَـد د ـدارع(    شـود  افتـه مـی  فرهننـی عینیـک   سـرما ة مو ـوس داراع  

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

مرحلـه،    نـد و در ا ـس  حر تـی رـعود مـی   -لمسـی  دارع بـه سـط  هَیَ امَـد   د ـ شنیدارع و 

شـنااتی   ،مـورد نظـر   واژةم بنـابرا س دربـارة    شـود مـی  2رـاهی برونا حـوزة هَیَ امَد فـرد وارد  

ررددم الزم به ف ر اسـک  ـه در ا ـس مرحلـه فـرد تن ـا از بیـرون بـا مو ـوس           لی حار  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 1وع هی انات دور شدةت ربههی انات 

مسـت یمی از   ت ربـة دلیـ  ا نکـه   ت دور، ت ربیـاتی اسـک  ـه افـراد بـه     منظور از هی انـا  

 و ا ــس فهنیــات بــا وااعیــک فارــله داردم  ننــدمــیواژع ندارنــد،  ن را در فهــس اــود الــت 

واد بیشــتر درریــرع حــبراــرارع ارترــان لمســی بــا مو ــوس،  تــی بــا حرلمســی مرحلــةدر 

 مـوزان اجـراع مو ـوس را از نرد ـ      ا ـس اسـک  ـه زبـان     شـودم در ا ـس مرحلـه هـدا    می

بنـابرا س فررـک تعامـ  و مشـار ک     مشاهدع  ننـد و بـا  ن ارترـان بیشـترع براـرار نما نـدم       

تـرع پذ رفتـه    ـ  فعـال   مـوز ن درونـی، زبـان   مرحلـة شـودم در  بیشترع براع  نان فراهم مـی 

حــواد  همــةت عملــی ان ــام دهــدم بنــابرا س ررــوو با ــد مو ــوس را بــا ا هــاع ن ــ  بــه

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

ــی  ــی از  ن واژع ا  ــاد م ــد درون ــان ن ــا ی از م شــودهَیَ امَ ــه زب ــوز   حر ــک و  اجــازة م

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

د در  ـع او  مـوز بـا راحتـی و ـعیک بـدن      رـذارد، حـواد زبـان    ه بدن بر حواد ارر می

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

  نــدم ازمــیتر یــ  مو ــوس  دربــارةپــژوه  و تهحــک  مــوز را بــه ان ــام مــدرد، زبــان

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

اـدم  )پـی   شـود مـی  سـازع درونـی مطالـ  در فهـس او تثریـک و    ریـرد و  مـی   م مو وس 

 (م  1396و ابراهیمی، 

 بـه  و او از مو ـوس مـورد نظـر شـک  اواهـد ررفـک      و  ـادریرع عمی ـی   در  بنابرا س 

اســک  دســک  افتــه  3بــه وااعیــک  هی انــات نرد ــ   ت ربــةو  2رــاهی درون مرحلــة

ــی) ــتاجیابراهیم ــی  ،، اس ــدم پ ــیسا ــردع، و ام ــی  (م1396  ــدرد م ــابرا س م ــا  بن ــد ب توان

ــه   ــان ب ــواد و هی  ــرفتس ح ــرما ه درنظرر ــوان س ــی، روش عن ــاع  موزش ــدر    ه ــاع ت ه

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

                                                            
1 .Distal emotions 

2. Involvement 

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

تـدر  ، ارـر حـ      شـیوة م در ا ـس   کـد نر ان ـام دهـد   هـا بـا      از ا ـس روش  تلهیت هر

 ـا منهـی( و    وع نیـر تغییـر  افتـه )مثرـک     هی ـان دنرـال تغییـر حـ ،    ز تغییر  ابد، به موزبان

عنـوان مثـال، ونانچـه    دنرـال اواهـد داشـکم بـه    ا س امر نناع متهاوت در در  وااعیـک را بـه  

شـنیدارع داشـته باشـد،     ت ربـة ف ـ    ،عنـوان  ـذا ی ا رانـی   بـه « فسن ان» موز در مورد زبان

مسـت یم   رـورت تن ا ح  شنوا ی او تحر   شدع اسـکم ممکـس اسـک ا ـس ت ربـه  ـه بـه       

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

 مـوز وارد  شـنیدارع، بـار ز ـادع بـر شـنااک زبـان       مرحلـة ز ـرا در   ؛نظر او نااوشا ند باشد

رمررـذارع ارـوات و توجـه بـه مش صـات دسـتورع و پـردازش         فرا نـد  و او با ـد  شودمی

ــهســرعک  ــه را ب ــان ان ــام دهــدم  رهت ــابرا سطــور همرم ــدن  ، از  ن ــا ی بن ــه د  ــادر ب  ــه ا

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

رـر تصـاو ر و فـیلم مربـون     ا ،م ابـ   وجود  مـدع و هی ـان منهـی تولیـد اواهـد شـدم در      به

دلیـ  ا نکـه   د ـدارع بـراع او رـورت پـذ رد، بـه      شـیوة به ا س  ـذا را برینـد و  مـوزش بـه     

نهـ  بیشـترع   بـه بـا تصـو ر فـراهم شـدع اسـک، اعتماد      براع وع اطععات بـافتی و محیطـی  

ــنید ــ سرا در در  ش ــردم  ارع و س ــد   ــک اواه ــتس ت و  ــابرا س، ره ــذت و   بن ــاد ل احس

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

 مـوز اجـراع طـرخ  ن و محصـول ن ـا ی تر یـ  ا ـس اجـرا را از         را به  عد  وردع و زبـان 

شــتر در مــورد احساســات اــود در  ــعد ینرد ــ  مشــاهدع  نــد، تشــو ت اواهــد شــد ب 

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

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

ا ـس   شـدع طـرخ  نـدم بـر    اواسک اـود ا ـس  ـذا را طرـت دسـتور ارا ـه       موز توان از زبانمی

تـرع  لز ـرا وع ن ـ  فعـا    ؛شـود تـر مـی   مـوز راحـک  اساد، هدا ک و  نترل عواطف زبـان 

 ردم ا ــس امــر موجــ  ذپــاــودابرازررع ب تــر رــورت مــی فرا نــد را در  ــعد پذ رفتــه و

ب تـر در   ، مـوزان بـا  کـد نر و مـدرد شـدع و  نـان بـا ا هـاع ن ـ          زبان سو ةدرریرع دو

ــ ــا ان ــام تکلیــف و   مرحلــةات اــود رــحرک اواهنــد  ــردم در مــورد هی ان جــام  نیــر ب
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ـ    بی عجست و ن اد نـه شـدع و هی انـات او      مـوز   بـراع زبـان  شـتر در مـورد مو ـوس، مطال

 ،شـود، هی انـات و حـواد   رونـه  ـه مشـاهدع مـی    به حدا ثر اواهد رسیدم در نتی ـه همـان  

 مـوزان دارنـد و مـدرد    هـاع  موزشـی هسـتند  ـه ن ـ  م مـی در  ـادریرع زبـان        سرما ه

 ـارع  ـردع و   رـورت منهـی  ـا مثرـک دسـک     هی انات  نـان را بـه   ،با تغییر حوادتواند 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 -حســی ت رب

 اننیـرة توانـد بـر تهکـر، هی ـان و     هـاع دنیـاع پیرامـون مـی    از مهاهیم، اشیا و پد ـدع  هی انی

ــر بنــذاردم  ــراع  ــادریرع ار ی ــان افــراد تــوان رهــک حــ  و هاز ســوع د نــر مــیفــرد ب

 نـان اـرار ریـردم     و طریعـی  اجتمـاعی رهننـی،  هـاع ااتصـادع، ف  سـرما ه  تـیریر تواند تحکمی

 فشــردة افتــه )ماننــد لــو  عینیــکننــی هــاع فرهتوانــد بــا اســتهادع از ســرما همــدرد مــی

 تــیریر مــوزان  موزشــی زبــان ســرما ةتصــو رع، ما ــک و  یــرع( بــر  فشــردةلــو  رــوتی، 

ز ــرا بــا  نــان مثــ  حافظــه را نیــر ارت ــا ب شــد؛   افتــةت ســمننــی فره ســرما ةرذاشــته و 

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

تـرع  زمـان طـوالنی  بـراع مـدت    موزنـد تر وارد تعام  شـوند و  نچـه مـی    موزان مشتابزبان

-هی ــانی ســرما ة ــه از ســوع د نــر، هننــامی  (م2008شــان بــاای بمانــد )بینــر، در فهــس

 مــوز بــا  مــوز  ــا زبــانمیــان مــدرد و زبــان 1فهنــیم میــانبــاال بــرود، در ارــ  ف ــ حســی

 ـه  بـراع نمونـه، هننـامی    شـودم   ـادریرع تسـ ی  مـی    فرا نـد   ابـد و  موز افرا   مـی زبان

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

ــاوت  ــع  ــران داراع در  مته ــی می ــه مو ــوس م ــوع نســرک ب ــا  یف و ا ــر ب ــه ار ــند   باش

تواننـد ت ربیـات اـود را بـا  کـد نر ت سـیم  ـردع و بـر          کد نر وارد رـحرک شـوند مـی   

نمــا    3تــوان در نمــودار ا ــس امــر را مــی بنذارنــدم تــیریرمیــران در  و هی ــان  کــد نر 

 داد:

 

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

 

 رـاهی اـرار داشـته و هنـوز مطلـ  را      بـرون  مرحلـة شـ ک الـف در    3براساد نمودار 

اسـک و    رـاهی درون مرحلـة کـردع اسـکم امـا شـ ک ک در     نرـورت شـنیدارع ت ربـه    به

شــنیدارع،  ت ربــةوع از مو ــوس بــا  ت ربــةمطالــ  بــراع وع درونــی شــدع اســکم  عنــی 

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

انـد بـر میـران    تو مـوز وارد ارترـان شـوند، فـرد ک مـی     زبـان - موز موز و مدرد  ا زبانزبان

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

 و طریعــی اعیاجتمــ هــاع ااتصــادع، فرهننــی،رما ه مــوزان بــا ســزبــاناز ســوع د نــر، 

طریعـی دسترسـی بـه منـاب  جغرافیـا ی را       سـرما ة م  ننـد متهاوتی اادام به  ادریرع زبـان مـی  

هـا باعـ  تولیـد هی ـان و     تـر بـه ا ـس سـرما ه    سـازد و دسترسـی راحـک   براع فرد فراهم می

عنـوان مثـال فـردع  ـه بـه لحـاد جغرافیـا ی در مکـانی         ح  بیشتر در وع اواهد شـدم بـه  

ــدری مــی ــد  ــه در  ن  شــک زعزن ــر مواجــههــران رــورت مــی ن ــرد، در ار ــا  ری بیشــتر ب

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

تــا نون زعهــران را از نرد ــ  مشــاهدع نکــردع  نــد  ــه را نســرک بــه  ن فــردع ت ربــه مــی

توانــد از انــواس رد و مــدرد مــیا ــس امــر در تــدر   مــدرد نیــر ن ــ  بســرا ی دا اســکم
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و حر تــی -لمســی مرحلــة مــوز در هــاع طریعــی در راســتاع بــاالبردن هی ــان زبــانســرما ه

 مـوز  نیـر در بـاالبردن میـران هی ـان و حـواد زبـان      ااتصـادع   سـرما ة  درونی ب ـرع ریـردم  

 ااتصـادع بـاالترع براـوردار اسـک،     سـرما ة ع  ـه از   مـوز زبـان  نـدم  ن   م می ا هـا مـی  

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

، تعـامعت اجتمـاعی ز ـادترع پیـدا اواهـد  ـرد و       بیشـتر از ا ـس ابـرار فرهننـی    ریرع ب رع

ــراد  ــا اف ــترع ب ــدم  بیش ــد ش ــنا اواه ــر   ش ــر، مرا  ــوع د ن ــرفتةاز س ــان پیش ــوزش زب  ، م

هــاع رــوتی و هــا، رســانههــا، مــوزعننــد  تاب انــهابــرار فرهننــی ما دسترســی بیشــترع بــه

ــان        ــ  و هی  ــتر ح ــی بیش ــتهادع از ابــرار فرهنن ــا اس ــدم ب ــو رع دارن در  ز ــادترع تص

 مـوزان و مـدرد   زبـان سـا ر   موزان تولیـد شـدع و  نـان تما ـ  بیشـترع بـه تعامـ  بـا         زبان

ــابرا س  دارنــدماــود  ــان نیــر ارت ــا اواهــد  افــکم افــرا  ســرما ةبن  ســرما ة   اجتمــاعی  ن

دهــد  ــه هــاع رروهــی را نیــر افــرا   مــیاجتمــاعی حــ  اعتمــاد، همکــارع و همرســتنی

فرهننـی   سـرما ة اجتمـاعی در ارـر اسـتهادع از     سـرما ة  نتی ـة تـر س  ن  نان را شـااک توامی

ــه ــی ب ــابرا س م ــک شــمار  وردم بن ــوان ره ــران ت ــرما ةمی ــاعی  ااتصــادع  س   فرهننــی اجتم

بـا افـرا     م  نـد مـی هـا را تعیـیس   معنـادارع میـران هَیَ امَـد  ن    طـور بـه   مـوزان زبـان  طریعی

 ؛رــرددتــر مــیااتصــادع و فرهننــی، هَیَ امَــد بــه ســطو  درونــی و جــام  نرد ــ ســرما ة 

را بــراع افــراد فــراهم  هــاع بیشــتر، امکــان ت ــارک ز ــادتررما هورا ــه براــوردارع از ســ

 نتی ـة  درهـا  سـرما ه  همـة بـا افـرا   مت ابـ     تـوان رهـک   طور  لـی مـی  بهبنابرا س،  ندم می

حسـی بیشـترع نیـر تولیـد اواهـد شـد  ـه        -هی ـانی  سـرما ة  ، مـوز استهادع از حواد زبـان 

هـاع  براسـاد  افتـه  م تـرع اواهـد ان امیـد    ـادریرع عمیـت   هـا بـه  در م ا سه با سـا ر روش 

ریــرع بــا در ــه شــدع اســک  مشــاهدع نیــر  مــوزش زبــان، زمینــةهــاع متعــددع در پــژوه 

ــواد   ــان و ح ــران هَ هی  ــه می ــان یَهرو ــد زب ــ     امَ ــران در  مطل ــاالتر رود، می ــوز ب  م

( و اوانـدن  2016اـدم،  اشـتیاب بـه تعامـ  )پـی     ، (2017 ،اـدم و اواجـوع  ، پـی  )شاهیان

ــور، )برســی ــرا  2016پ ــا اف ــه و ب ــا  افت ــر ارت  ــران( وع نی ــک )ابراهیمــی،     می هی ــان مثر

ســاد لــذت شــدع )ابراهیمــی،  ــرب در اح، ز روــا،(،  ــردعاــدم، اســتاجی و امــیسپــی 

ا ــس عوامــ  در  ــادریرع زبــان ن ــ   همــة(  ــه 1396،  ــردعاــدم، اســتاجی و امــیسپــی 
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ــیم مــی  ــا م ــدم ا ه ــ   نن ــان ااب ــان، ارتر ــوزش زب ــر  م ــابرا س در ام ــواس بن ــان ان ــوج ی می ت

 حسـی - ـانی هی سـرما ة هاع ااتصادع، اجتمـاعی، فرهننـی و حتـی طریعـی  نـان بـا       سرما ه

 اعره  رد: 4توان در نمودار وجود دارد  ه ا س رابطه را می

 

 
 میان انواع سرمایه در یادگیری زبان دوم رابطة. 4نمودار

 

 یگیرنتیجهبحث و . 5

 شـنااتی معحظـات جامعـه   هـاع تریینـی در  تـر س وـارووک  مه وم سرما ه  کـی از  نـی  

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

هــا بــر ا ــس ســرما هشــودم نیــر احســاد مــی دوم  مــوزش زبــان  ن در اهمیــک ودهــد مــی

ــرع،  ــرد   اننی ــادات ف ــرش و اعت  ــار، نن ــه، رفت ــیریر توج ــک   ت ــه ش ــر ب ــرع دارد و من  ری

براســاد و فرهنــا  نــان اواهــد شــدم م صــد  جامعــة مــوز از هــاع فهنــی زبــانوارعطــر 

 مـوز در  ن( هـوش و اسـتعداد فاتـی تن ـا دلیـ  موف یـک  ـا نا ـامی زبـا         1986نظر بورد ـو ) 

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

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

حسـی جد ـد از بافـک جامعـه م صـد اسـک،        ت ربـة شود و فرهنـا محصـول   سوک میمح

ا هـا   هـاع فرهننـی در  ـادریرع زبـان دوم ن ـ  م مـی      رـذارع رواب  حسی بـر ارزش  تیریر
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ــی ــدم ــان    ؛ ن ــان دوم، زب ــادریرع زب ــداع   ــرا در ابت ــان    ز  ــا هم ــد ب ــ  دارن ــوزان تما   م

هاع پیشـیس اـود در زبـان مـادرع بـه  ـادریرع زبـان دوم ب ردازنـد و  نـان را تغییـر           سرما ه

ارلـی   شـدة  مواتـه و ـعیک   (2008نینـد )  ا س امر در حالی اسـک  ـه براسـاد نظـر    ندهندم 

( بـر بافـک  موزشـی زبـان     و طریعـی  نـی، ااتصـادع  اجتمـاعی، فرهن  هـاع سـرما ه  موز )زبان

 رذار اسکم تیریردوم 

و  هـاع ااتصـادع، اجتمـاعی، فرهننـی    بـر اهمیـک انـواس سـرما ه    از سوع د نـر، افـرون   

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

مطلـ  و  اطععـات در   حسـی نسـرک بـه     هـاع  انـال و بسـته بـه    دهنـد مـی انسان ج ـک  

 همــة ــه از  ن ــا ی هاع م تلــف از  ــ  مه ــوم ارا ــه دادم تهســیر تــوانمــیشــدع در افــک

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

حسـی و   ت ربـة متهـاوتی بـر مرنـاع     سـازع مه ـوم  (انـد د ـدع تن ـا تصـو ر  ن واژع را   برای 

ــود از  ــانی ا ــد )  هی  ــان دارن ــی واژر ــدمپ ــته،  ا ــاجرمی و شا س ــد 2016، ج (م در هَیَ امَ

 تــیریرهــاع افــراد و اضــاوت ریــرعتصــمیمحســی اد ــام حــواد، هی انــات و بســامد بــر  

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

ــته،  ــا    (م2016شا سـ ــه  ـ ــااک  ـ ــان سـ ــد ااطرنشـ ــرعریدربا ـ ــ ةک، شـ از  عاتردعرسـ

 هی ــانی متهــاوتِهــاع ال ــه عاو ــپن ــان  ن مســتلرم وا عا ــف زواشــ ه  ــهاســک ارترــان

 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( 2001س )نس ــااک  ک ــااز ش ــل عه ــان یار ــوز زب را  عم

ـ ناد  مـوزان زبـان شـرفک  یرا در پ و حـواد   انـات یهتـوان ن ـ    ینمـ  ،داندیم  اناتیه دع  

و  هــاع فرهننــی، اجتمــاعیشــود مــدرد بــه انــواس ســرما هبنــابرا س، تورــیه مــیم ررفــک

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

 ان مـوز  اَمـد زبـان  بـه ابـرارع باشـد  ـه هَیَ     م  ـر وع با ـد  منظور  موزان ب ردازدم بد سزبان

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

 ،د  یتـال اع رسـانه ، اسـتهادع از ابـرار   و رروهـی  فـردع ت و ـک روابـ  بـیس    شیوةتدر   به 
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هـا و  مـوزع بازد ـد از   ی،  تـ   مـ  درسـی و جـروات  موزشـی،      موزشـ  فشـردة هاع لو 

ــان مطالعــةهــاع هنــرع و ااتصــاص مکــان عررــال از جملــه مــواردع  مــوز مناســ  بــه زب

ــان  ــههســتند  ــه حــواد بیشــترع را در زب ــدارع، لمســی مــوزع ب -رــورت شــنیدارع، د 

یـران  هـا بـراع  سـ  م   توانـد از ا ـس روش   ننـد و مـدرد مـی   حر تی و درونی تحر   می

د در راســتاع بــاالبردن نــتوانهــاع طریعــی نیــر مــیســرما هم  مــوز اســتهادع  نــدتوجــه زبــان

ــه  ــان در تــدر   مــدرد ب ــات و ارت ــاع شــنااک  ن  اع ارزشــمند درعنــوان ســرما ههی ان

 مــوزان را بــه مــدرد زبــان ، ــارریرع منــاب  طریعــی در تــدر  دم بــا بــهننظــر ررفتــه شــو

ــة ــاندع و درون مرحل ــاهی رس ــان ن ــا ی  از ر ــه زب ــ  ر   ــات نرد  ــوزان هی ان ــه  م ا ت رب

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

ــا عمــت بیشــترع رــورت مــی   ــس االزم بــه ف ــر اســک پــذ ردم اواهــد شــد و  ــادریرع ب

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

عنـوان سـرما ه   شود  ـه بـا اسـتهادع از ابـرار فرهننـی متعـدد بـه       بنابرا س مشاهدع می(م 1978

 مـوزان افـرا   دادع   توان حـ  تعامـ  بیشـتر و میـ  بـه همرسـتنی رروهـی را در زبـان        می

ه  رع ز ــرا طرــت پــژو جتمــاعی بــه میــران  ــادریرع  مــ   ــرد؛ ا ســرما ةو بــا ارت ــاع 

ــه 2004) ــاعی ب ــوان من( همرســتنی اجتم ــادریرع   عن ــران   ــر می ــودع و ب ــا ب ــی فرهن ــ   ن ر

 مـوزان بـا  کـد نر من ـر بـه      روا   اسـک  ـه ارتراطـات بیشـتر زبـان     ارررذار اواهد بودم پُ

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

رر یمتـ اع رـورت سـرما ه  تـوان بـه  ااتصـادع را مـی   سـرما ة »از سوع د نـر  رذار اسکم تیریر

ــاعی در ســرما ةاز  ــک اجتم ــه در  نظــر ررف ــ   نتی ــة  اجتمــاعی و فرهننــی  ســرما ةتعام

 (م 37، صم 1382)فا لی،  «رورت پذ رفته اسک

 مــوز و مــدرد و  مت ابــ  بــیس زبــان   رابطــة( 1984نکســر و بــرون ) زعــم پالیبــه

ع شــود و ا ــس شــیو مــوزان من ــر بــه افــرا   میــران  ــادریرع مــی  ــاررروهی میــان زبــان

( اســک  ــه معت دنــد 2012و اشــمیک ) مکــی، رــاد همســو بــا نتــا   پــژوه  رابینســون،

ـ     با ـد   وردن میـران توجـه اسـتهادع  ننـد و     دسـک همدرسان نرا د از  ـ  روش رابـک بـراع ب

فرهننــی در  ــادریرع زبــان دوم ب ــرع  ســرما ةاز ابرارهــاع رونــارون بــراع بــاالبردن میــران 
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هـا ی اسـتهادع  نـد  ـه هی انـات منهـی ماننـد        مـدرد با ـد همـوارع از روش تـدر      برندم 

ننرانی، ترد، ا ـطراک را بـه حـداا  رسـاندع و در م ابـ  هی انـات مثرـک ماننـد شـادع،          

ز ـرا تح ی ـات شـنااتی نشـان      ت و ـک  نـد؛    مـوزان امیدوارع، لـذت و  رامـ  را در زبـان   

 مـوز  پـذ ر اواهـد شـد و زبـان    تهکـرات انعطـاا  اند  ه احساسات اوشـا ند من ـر بـه    دادع

ا ـس، هی انـات    بـر  افـرون هـاع اـود را تشـر    نـدم     ب تر اادر اواهد بود تهکرات و ا ـدع 

 حافظـة رـذارد و مطالـ    مـی  تـیریر  مـوز در پـردازش اطععـات نیـر     مثرک بر عملکـرد زبـان  

 مـوزان تسـ ی    نباز ـابی اواهنـد شـدم بنـابرا س تعامـ  میـان مـدرد و زبـا        ب تـر  بلندمدت 

 مشدع و  ادریرع ب ترع رورت اواهد پذ رفک

 فرا نـد  د ا ـس اسـک  ـه مدرسـان در    شـو هـاع پـژوه  پیشـن اد مـی    ع  افتهمرنا  نچه بر

اع بررر ننــد  ـه پاسـ نوع نیــاز   رونـه تـدر   اــود را بـه   شـیوة با ــد   مـوزش زبـان دوم،  

ــان ــوزان باشــدم از ســوع د نــر، فرهننــی و اجتمــاعی زب ــرون  م ــاف ــر ان هــاع ســرما هواس ب

نظــر   مــوز را مــدهی انــات و حــواد زبــانبا ــد  ،و طریعــی یفرهننــااتصــادع، اجتمــاعی، 

ـ  ارار دادع و بـه  بنـابرا س توجـه بـه     ؛هـاع  نـان نیـر توجـه  ـافی مرـذول دارنـد       ت و نیازعع 

 ـه  از  ن ـا ی  ز ـادع اواهـد  ـردم    هـا  مـ    حسی در  نار سـا ر سـرما ه  -هی انی سرما ة

ــه   ــا ب ــژوه  حا ــر تن  ــی  در پ ــه شــدع، پیشــن اد م ــس ســرما ه پرداات ــی ا  در د شــومعرف

  مـوزع مـد  زبـان  ررانـة هـاع و ا ن ـ  ا ـس سـرما ه در  ـادریرع م ـارت     هاع  تـی  پژوه 

 نظر ارار ریردم

 کتابنامه

ــی تیریر (م 1396ابراهیمی، شم ) بر  ادریرع نکات فرهننی،   « هَیَ امَد  »تدر   مرتنی بر النوع   بررسـ
زبان  موزان  یرفارسی هاع  ادریرع و ننرش زبانفرهننی، سر  هَیَ امَد، هی انات،  رانی، هوش

شناسی همنانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشناع فردوسی        م رسالة د ترع زبان زن در ا ران

 مش دم

(م بررسی تیریر استهادع از النوع هَیَ امَد 1396 ردع، ام )ادم، رم، و امیستاجی، ام، پی ابراهیمی، شم، اس

 م31-1(، 2)50، نامة مطالعات زبان و ترجمهفص نم  موزازبانبر ننرش به  ادریرع 
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ستاجی، ام، و امیس ابراهیمی، شم، پی  سی ت 1396 ردع، ام )ادم، رم، ا یریر (م معرفی النوع هَیَ امَد و برر

ــر  ــی به ن در  رانی و س نامة پژوه عنوان زبان اارجیم هاع  ادریرع  ادریرندران زبان فارس
 م82-57(، 1)6زبانان،  موزش زبان فارسی به  یرفارسی

ــتاجی،  ،مر ادم، پی  ،مش ابراهیمی، ــی م )ا  ردع،امیس و ،ما اسـ  بر مرتنی تدر    تیریر  ز روا،(، بررسـ

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

  رلم م ت ران:ا ران در  ن تار  ی سااتار و اجتماعی اشربندع هاعنظر ه(م 1378ام ) انصارع،

 م ترجمة اسرو ررورعم ت ران: شیرازعم مصرا(م 1381با ا ، رم )

ــی مردعع عنینظر ة  ن : دال   علی و انت اک (م 1380بورد و، ،م ) هام ت ران: ن   م ترجمة مرتض

 و ننارم 

 زبان فراریرع هاعنظر ه  اربردع و انت ادع تحلی  (م1392م )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 معرفی1396ادم، رم، و ابراهیمی، شم )پی   زبان  موزش در  ن افرا   هاعش

سی  سی   موزانبه زبان فار سی زبانم  یرفار شناع  دومیس هما   ملی  موزش زبان و ادبیات فار ، دان

 فردوسی مش دم 

سوع، مم )    سلی، غم، و مو سی  و جد د با تی ید بر نظر ه   1384تو سرما ه در نظر ات  ع هاع (م مه وم 

 م 32-1، 26، ینامه علوم اجتماعسرما ة اجتماعیم 

ها  موزان با احتمال ارولی  ن(م بررسی رابطة سرما ة ااتصادع و فرهننی والد س دان 1388ادا ی، ام )

 م84-65(، 4)1، نامة ان مس  موزش عالی ا رانفص م 1385در  زمون سراسرع سال تحصیلی 

 موف یک و اعب اند شه هاعتوانمندع در بورد و فرهننی و اجتماعی سرما ة ن  (م 1390فبیحی، رم )
سی  سی   موزش  اوع مورد: در شناع       م پا اناارجی زبان عنوان به اننلی شد، دان سی ار شنا نامة  ار

 فردوسی مش دم 

(م بررســی رابطة ســرما ة ااتصــادع زنان با نوس رواب  همســران در 1386ســهیرع، ،م، و  راســتهم رم )

 م 147-114(، 1)2، م لة تح ی ات زنان اانوادعم

(م رابطة سرما ة فرهننی با هو ک اجتماعی جوانان )مطالعة موردع: 1381فر، غم )پور، مم، و اوششارس

 م 147-133، 20، نامة علوم اجتماعیش ر ت ران(م 

 .رادب ام: رر  مزندری سر  و مصرا(م 1382مم ) فا لی،
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اجتماعی دانشــناع نامة علوم فصــ (م پیر بورد و: پرســمان دان  و روشــنهکرعم  1384فکوهی، نم )
 م161-141(، 21)5، فردوسی مش د

نامة فصـ   (م فرهنا و برنامه درسـی  موزش زبان اننلیسـیم  1391م ر،  م ) رمی، مم، سـیعنه،  م، پا  
 م148-127(، 26)7مطالعات برنامة درسی ا ران، 

 م161-141(، 1)2 اجتماعی، رشد علوم فرهننیم بازتولید و پرورش و (م  موزش1383مم ) نو انی،
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