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 چکیده

ویژه تدریس زبان دوم، در این وامل هیجانی و عاطفی در تدریس بهبـا توجـه بـه اهمی  ع

ه ســان ب. نیاز عاطفی انکنی را بررســی  یدن )نوازش و نوازه(مفهوم نواز کوشــیدی  پژوهش

ـــالی ـــکـل نوازة  نوازش فیزیکی در کودکی، در بزرگس ـــتر ش د خومعنوی و عاطفی بهبیش

ــدن و بهمعنی دیدهنوازه به. گیردیم ــمی  ش ــناختن  رس ــ  افراد یهاارزشش . در این اس

 .کردی شــناســی و ســآس در زموزش زبان دوم ت یین ابتدا مفهوم نوازه را در روان ،پژوهش

رد ، کاربمعتدلو  تفریطی، افراطیبه شونده گر و نوازهزنگاه ضـمن معرفی جدید انوا  نوازه

شوندگی گری خود و نوازه . زمانی که معل  با میزان نوازهرا در زموزش زبان نشان دادی هازن

 صس و شودینمبین معل  و شــاگرد صا ل ثر ؤشـاگردان زشـنایی نداشـته باشـد، تعامل م

مشـارک  و یادگیری شاگردان  انگیزة باعث از بین رفتنممکن اسـ   ،شـدهایجاد  ناراصتیِ

انجام  رایب پیشنهادهایی را ،بندیاصتمالی این تقسی  هاییکاست. در پایان، ضمن ت یین شود

  ذکر کردی . بیشتر یهاپژوهش

 شوندهگر، نوازهنوازه، نوازش، نوازهنوازیدن، : هاکلیدواژه

 مقدمه . 1

میان ایجاد انگیزه در  هازن ینترمه که یکی از ند هرزموزش موفق عوامـل زیـادی دخیل در

 یهاپژوهش. اس انگیزه موتور محرک یادگیری و موفقی  تحصیلی  شک. بیاسـ شـاگردان 

ــان 1051درنیه، زیادی ) ــده که همگی نش ــد  ةانگیز دهندیم( انجام ش باال باعث موفقی  و رش

ــاگردان  ــودیمش ــودیمعواملی که باعث افزایش انگیزه  ینترمه . یکی از ش  نام دارد 5نوازه، ش

                                                           
1. Stroke 
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(. 5311برن، ) اســ ه مفهوم دیدن و توجه کردن به افراد (. نوازه ب1052قدم و خواجوی، )پیش

و به  کندیمنگاه  هازن، به چشــمان داندیمرا  هازنزمانی که شــاگردان اصســان کنند معل  نام 

ــور و  ــورصض که این خود باعث  کنندیممث   و خوبی پیدا  توجه دارد، صس هازن عدم صض

   نتیجه یادگیری بیشتر خواهد بود. دربرای شرک  در کالن و  بیشتر یزةانگایجاد 

 ،نز کردنأکید بر معنی نوازش و مهربانی، برگرفتـه از فعـل نوازیـدن و بـا تپژوهشدر این 

شــاره ا فیزیکی هایلفهؤکه به منوازش  ةواژاســتفاده کردی  تا زن را از  «نوازه»برای اولین بار از 

ر برای توضـی  بیشتر، ذک نوی زن کنی .جدا نموده و توجه را بیشـتر معطو  به مفهوم مع ،دارد

، دگیریمگانه اولین صسـی که در انســان شکل این نکته ضـروری اسـ  که از میان صوان پن 

 ، افزون برگیردیم( که بیشــتر بدن را در بر المســه(. این صس )5339کالســن، ) اســ المســه 

دن ب با تمان فیزیکی یجانات از طریق نوازشاصسـاسات و ه ةدهندانتقالکارکرد ط یعی خود، 

دادن، بوســـیدن، زغوش گرفتن، دســـ  در. اصســـاســـات مث   و منفی از طریق نیز هســـ 

و نفرت  تفاوتیداشتن، بیصس دوس  توانی یم. ما شودیمگرفتن، زدن و غیره منتقل نیشـگون

 شپس از دوران کودکی که در زن نواز .ران منتقل کنی راصتی به دیگرا از طریق صس المســه به

 ده ونوازش فیزیکی کمتر ش ،در دوران بزرگسالی رسدینظر مبه، شـودیموفورانجام فیزیکی به

 .  شودیمبیشتر  نوازه، ، یعنینوازش معنوی و عاطفی نیاز به

ـــوی نوازیدن وجود دارد   ـــوندهنوازهو   5گرنوازهدر هر تعـامل دو س . زمانی که ارت اط 1ش

که کالن درن ثر خواهد بود. از زنجاییؤاین دو مناسـ  و بجا باشد، تعامل موفق و م ایِنوازه

، نوازه نقش بسزایی در اس شاگرد -شـاگرد و شاگرد-دوم محل تعامالت زبانی زیاد معل زبان 

ر این ، ددر زندگی و زموزش با توجه به اهمی  نوازه، اینبنابر. کندیمتـدریس و یادگیری ایفا 

 ، . در صقیقبآردازی نوازه جدیدی از بندی تقســی به  ،زنتشــری   ضــمن کوشــی یم پژوهش

ــونده را ت یین گر و نوازهمفهوم نوازهتالش داری   ( مدو و کاربرد زن را در زموزش )زبان کردهش

ا آس زن رس، پردازی یمشـناسی نشـان دهی . از همین رو، ابتدا به کنکاش مفهوم نوازه در روان

                                                           
1. Stroker 

2. Strokee 
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ــی بان دوم زدر زموزش  ــی  کنی یمبررس ــمن معرفی تقس و  گربندی جدید نوازهو در پایان، ض

 . کنی یمتشری  ، کاربرد زن را در زموزش شوندهنوازه

 شناسیدر رواننوازه . 2

. این اس  5تحلیل رفتار متقابل ،فردیرویکردها در بررسـی رواب  میان ترینیا ـلیکی از 

  ایتحلیــل رفتــار متقــابــل نظریــه .کردمعرفی  5360 دهــةبــار اریــک برن در لیناو رارویکرد 

توارت و س)ا پردازدیمرات و رشد شصصی به تغیی مندنظامشـصصـیتیس  که به طور ا ولی و 

 هاعر هو سایر  شـناسی، زموزشطور گسـترده در رواناین رویکرد به(. 9، ص. 5311جوینز، 

ــ  مورد ــتفاده قرار گرفته اس ــلاز  .اس به  توانیم تحلیل رفتار متقابل رویکرد مفاهی  ترینیا 

و  میان افراد هایزمانی، ت ادل ساختارزندگی، سناریوهای زندگی،  یهاموضـ ، «من» یهاصال 

ـــاره  نامبه این مفاهی  ینترمه کی از ی ،نهـایتـاّ  معنی درکنوازه به(. 5311)برن،  کردنوازه اش

ها ارت اطات نوازه (.1006 )شیرای، هاسـ زن یهاارزششـناختن رسـمی صضـور دیگران و به

شدن و به رسمی  شناخته ای هسـتند که نیاز اصساسی هر فرد به دیدهمیان فردی قابل مشـاهده

ــتیاب بهشــدن را دیدهاین نیاز انســان به  (5311). برن کنندیمورده زشــدن را بر ــمی  به اش رس

   گذاری کرده اس .نام 1شناخته شدن

ــرطی، 2منفییا  9مث  ند از  اانوا  نوازه ع ارت ــرطییا  1ش . 1غیرگفتاری یا 1گفتاری، 6غیرش

ث منفی باع ةایسـ  که باعث ایجاد صس رضای  و خوشحالی در افراد و نوازة مث   نوازهنواز

طور که از همان ،شـــرطی ة. نوازشـــودیمایجاد صس عدم رضـــای  یا صتی ناراصتی در افراد 

ة غیرشــرطی و نواز دهندیمصال  یا کاریســ  که افراد انجام  مربوط به  ،اســمش پیداســ 

رسی پیک اصوال تواندیم گفتاری ةنوازنه عملشان.  شودیم به خود افراد مربوطکه  ایسـ نوازه

ـــد و نواز طوالنی یهامکالمهکوتـاه یـا صتی برقراری  یک ا ب تواندیم غیرگفتاری ةبا افراد باش

                                                           
1. Transactional analysis 

2. Recognition hunger 

3. Positive stroke  

4. Negative stroke 

5. Conditional stroke 

6. Unconditional stroke 

7. Verbal stroke  

8. Non-verbal stroke  
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.  (5311)اســتوارت و جوینز،  انجام شــوددن، نگاه در چشــمان افراد و غیره ل صند، ســر تکان دا

رد و بدل  ــورت مداوم و ناخودزگاه ها میان افراد بهکه نوازه بر این باور اســ ( 1001بارو )

ـــونـدیم ـــتوارت و جوینز ) ةگفتـط ق  .ش مث ـ  دریاف  نکنند در  ةنواز(، اگر افراد  5311اس

نتیجه گرف  که دریاف  یا دادن  توانیم ،منفی خواهند بود. از این رو ةنوازجسـتجوی دریاف  

 دادن نوازه بهتر اس .نیا  نکردنای از دریاف هر نو  نوازه

 از انوا  نوازه ییهانمونه( 12 ، ص.5311)اســتوارت و جوینز  ،برای تفهی  بهتر انوا  نوازه

 ند اهارائه داد( 5جدول )گونه  را بدین

 

 انواع نوازه. 1جدول 

 مثال نوع نوازه

 «.کار جال ی انجام دادی» مث   شرطی نوازة

 «.داشتنی هستیتو برای معاشرت بسیار دوس » مث   غیرشرطی ةنواز

  تدوس ا الً پوشییمرا  هاجورابوقتی زن » منفی شرطی ةنواز

 «.ندارم

 «.من از تو متنفرم» منفی غیرشرطی نوازة
 

مستقی  نوازه و انگیزه نیز تأکید داشته  ةرابطبر  (5336)فرانسـیس و وودکاک بر این،  افزون

ــتند که ا ــ تقوی  منفیو  تقوی  مث   یجاد انگیزه در دیگران به دو روشو اظهار داش ورت  

ـــ  از نوازیدن مث   که باعث تقوی  رفتار مث   ا تقوی  مث   ع ارت .گیردیم ـــودیمس . ش

ریق از طکاهش خطا که خود باعث  گیردیماســان نوازیدن منفی  ــورت  تقوی  منفی نیز بر

ــدیم هازنتحریک افراد در جه  به ود عملکرد  ــ   تقوی  رفتاری»در واق ،  .باش  نوازیدن س

ــدها ــ  که نوازیده ش ــتوارت و جوینز،« س ــتوارد و جوینز ،. همچنین(12 ، ص.5311 ) اس  اس

اش افراد بالغ و بزرگســال هنوز مانند نوزادی که نیاز اولیهعنوان ما بهکه  کنندیماشــاره  (5311)

ما ا ،در جستجوی تمان جسمی هستی  ،ن اس شدن و در زغوش گرفته شدشدن، نوازشلمس

دیگر درک صضـور و به رسـمی  شـناخته شــدن را جایگزین  یهاشـکلکه  زموزی یممرور به
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ته به رسمی  شناخ ةدهند نشان ، ف و تمجید یا صتی اختمان جسـمی کنی . یک ل صند، تعری

   شدن و درک صضور ماس .

 دوم نوازه در مطالعات زبان. 3

ـــاگردان میان معل  و  رواب  ،دانی یمکه  طورهمـان ـــ هایی مح درش از اهمی   یزموزش

ورد م شــاگردانکه  گیردیم ــورت  هاییی محبهترین یادگیری در رخوردار اســ . بســیاری ب

و معل   شاگردانمیان  ةمث   و سازند ةرابط .(1001پکران،  )شوتز وعاطفی قرار گیرند صمای  

 . ازشودیمفردی الزم، کاهش اضطراب و افزایش انگیزه  یهامهارت، ایجاد رباعث یادگیری بهت

ــیاری به یهاپژوهشاین رو  ــاگردعل  و ار بر رواب  متقابل میان مگذعوامل تأثیر بس رداخته پ ش

ــاگردمعل  و میان  متقابل ةرابط گذار درل تأثیرعوام ینترمه از اند.  ــودیم ش ،  توجه معلبه  ش

 از عواملی توجه معل  و هوش هیجانی اشاره کرد. شـاگرداننزدیکی معل  به  ثیرگذاری معل ،أت

 های یموفقســاعات مطالعه، ســ  که نتای  مث تی از جمله صضــور بیشــتر در کالن، افزایش ا

ــتر،  کاهش میزان ترک تحصــیل را نیز به دن ال دارد و تحصــیلی  ینترمه یکی از  .(1001)فاس

ـــ نوازه  ،مورد پژوهش قرار گرفته کمترکه   5توجه معل  مفاهی ِ میدانی و قدم، ناجی)پیش اس

به هر عملی که افراد برای به رسمی  شناختن  ،تر گفته شدطور که پیشهمان( 1051 خواجوی،

فریدمن  ةگفتبه  .(5311)برن،  شــودیمنوازه گفته  دهندیمانجام  هازندیگران و درک صضــور 

ــط  عملکرد  ر نوازهپُ هایی محافراد در (، 5339) ــندیم باالتربه س ــتری  یزةانگو  رس یدا پبیش

عوامـل تمـایز میـان موفقیـ  و عـدم موفقی   ینترمه . از این رو، نوازیـدن یکی از کننـدیم

، به شدنمعنی دیدهنوازه در محی  زموزشی به  زبان ساده،به بنابراین .رودیمشـمار به شـاگردان

 اس . شاگردانرسمی  شناخته شدن و مورد توجه قرار گرفتن 

سنجیدن طراصی مقیاسی برای  به( 1052)قدم و خواجوی پیش  زموزش زبان دوم، ةدر صوز

پرداختند.  زانزموزبانتحصــیلی  و ارت اط زن با انگیزةتحلیل رفتار متقابل  یةنظربر اســان نوازه 

ــان دادند که ارت اط معنا هازن ــیلی  ةداری میان نوازیدن و انگیزنش در پژوهش  وجود دارد.تحص

در س . ا شاگرداندرونی  یزةانگبیرونی و  ة مسـتقی  نوازه با انگیزةرابط ةدهندنتای  نشـان هازن

                                                           
1. Teacher care 
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خوانندگان بهتر با مفهوم نوازه تا  کنی یماشاره  هازن نامةپرسش یهاشاخصو  هاؤالس اینجا به

 در زموزش زبان زشنا شوند.

 ند.زمن ل صند می ھبد ستاا. 5

 خ  میکند.امن  ھب .1

 میکند.ه من نگا ھب .9

 کند.می ھمن توج ھب .2

 ند.دامیا س  مرا .1

 میکند.ره شان اکالدر س  من ا ھب .6

 تشویق میکند.ا مر .1

 کند.نش میزسرا مر .1

 گذارد.مین کالدر من ای ق  کافی برو .3

 .گذاردیم نکالون بیردر من ای ق  کافی برو .50

 .  کندیماسفاده  نکالدر شصصی من رب تجااز  .55

 .  کندیم دهستفان اکالدر نش علمی من از دا .51

 کند. تعریف میان یگردمقابل در من از  .59

 میکند. ھتکالیف من توج ھب. 52
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گفتاری، غیرگفتاری،  رســیدند  هانوازهاز زیرســازه  2با اســتفاده از تحلیل عاملی به  هازن

ـــیارزش ـــازه. در این زیرگـذاری و فعالی  کالس ـــرطی و ، نوازههاس های منفی و مث   یا ش

 هایؤالفعالی  کالســی براســان ســ گذاری وارزشجدید های . نوازهندارد شــرطی وجودغیر

خصو ی زموزش زبان ایران قابل  هایؤسـسـهگذاری شـده اسـ  و در باف  منامه نامپرسـش

 .  اس وجیه ت
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 راشـدن معل  و فرسـودگی شغلی بین نوازیده ةرابط (1051پور )یزداندر پژوهشـی دیگر،  

 ،قدر معل  بیشــتر نوازیده شــود که هر بود. نتای  این پژوهش صاکی از زن کرده اســ بررســی 

ــغلی ــودگی ش ــان داد معلمان  ،ژوهشدر صقیق ، در این پ .یابدیمش کاهش امیزان فرس او نش

ـــاگردان نیـازمند دریاف  نوازه  ـــندیمهمچون ش با توجه به میزان  هازنتدریس  و انگیزة باش

توجه دول  به معل ، توجه مدیر  ةساززیر 1 ،براسان تحلیل عاملی. کندیمدریاف  نوازه تغییر 

توجه شــاگردان  و به معل کارکنان و همکاران به معل ، توجه خانواده شــاگردان به معل ، توجه 
که بازخورد و توجه ( 1051قدم و همکاران )همچنین، در پژوهش پیش. صا ـل شدند به معل 

پژوهشـــگران به این نتیجه  مورد بررســـی قرار گرف ، زبان یهاکالندر  شـــاگردانمعل  به 

 در کالن، معلمان شاگردانکه با توجه به اهمی  بسزای توجه معل  و بازخورد وی به  رسیدند

عوامل مه  در توجه  کنند. در این پژوهش،توجه وزان زمزبانبه  طور مســـاویبه بـایســـ یم

زموزان و عدم زبان ةهم، بازخورد مناســ  به هازننوازیدن  ،زموزانزبان ةهمیکســان معل  به 

   .رف یمشمار به هازنت عیض میان 

ــی که ایر  افزون ــهریاری  قدمزاد، پیشبر این، در پژوهش تفاوت  دادند،انجام ( 1051)و ش

زموزش زبان انگلیســی، عربی و فارســی در مدارن  یهاکالنها در میان میزان نوازیدن معل 

ـــی  ـــدایران بررس های زموزش زبان عربی در ، معل یطور کلبهو نتای  صاکی از زن بود که  ش

تری ة بیشنواززموزان ی، به دانشان انگلیسی و زبان فارسهای زموزش زبنسـ   به معل مدارن 

 زیرا در ایران ؛دلیل این امر را به ماهی  تدریس زبان عربی در ایران ارت اط دادند هازن. دهندیم

ـــ زبـان عربی زبـان مذه  اکثر مردم  اهمی  زیادی دارد.  دقیق و روان خواندن ،و در زن اس

اده برای تصحی  خطاهای شاگردان استفمنفی  معلمانِ درن زبان عربی بیشـتر از نوازةبنابراین، 

ن نوازیدنشــان داد که   نیز (زیر چاپو  ــ وری ) قدم، پیشنژادنتای  پژوهش رج  .کردندیم

ایی ثیر بسزأبه صضور در کالن و نهایتاَ در یادگیری زبان خارجی ت هازناشـتیاب  در شـاگردان

ری بیشت، شـاگردان تمایل دادندیمبیشـتری در کالن  ةبدین معنی که هر چه معلمان نواز دارد.

ــرک  در کالن پیدا  برای ــینی ). کردندیمش ــان  نیز (1056نتای  پژوش صس رغ  علیداد، نش

     .ندارنددر کالن عملکرد موفقی  شاگرداندر نوازیدن معلمان با انوا  نوازه،  غال ایی زشن
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 گیشوندو نوازه یگرنوازه. 4

قرن از تعریف علمی زن نوازه مفهومی اس  که بیش از نی  عنوان شد، تریشپگونه که همان

ـــ . از این رو، در این  یهاپژوهشاین، بـا این ، گـذردیم ـــده اس کمی در این صوزه انجام ش

ــآسما به دن ال ت  ین دقیق مفهوم نوازه بودی . ابتدا نوازه را در روان پژوهش ــی و س ــناس در  ش

ـــی قرار دادی .زبــان دوم زموزش  گر و نوازه ةرابطــ کنی یمدر این بصش تالش  مورد بررس

 نمایی .  ارائهبندی جدیدی و تقسی کنی  شونده را واکاوی نوازه

و  دهدیم( و غیرهخورد ه )ل صند، اخ ، نگاه در چشـــ ، بازگر کســـی اســـ  که نوازنوازه

ییر تغ تواندیم. در هر تعاملی جای این دو اس کننده نوازه شـونده کسـی اس  که دریاف نوازه

در طول کالن درن  تواندیم ،دهدیممعلمی که به شاگردان نوازه عوض شـود.  هانقشکند و 

، دهدیمنشان  5شـکل  گونه کهنهماشـاگردان مواجه شـود.  غیرگفتاری گفتاری و هایبا نوازه

گر . نوازهتقسی  شود 9معتدلو  1تفریطی، 5افراطی به سـه گروه تواندیمشـونده گر و نوازهنوازه

افراطی کســـی اســـ  که تمایل زیادی به دادن نوازه به دیگران چه مث   و چه منفی دارد. این 

که ممکن اس  خود این امر در برخی از  کندیمشصص از هر فر تی برای دادن نوازه استفاده 

ــود. بر خال  نوازهباعث ن هافرهنگتعامالت و  ی طگر تفریگر افراطی، نوازهاراصتی مصاط  ش

. این شصص ممکن اس در این مورد خسـیس  تمایل چندانی به دادن نوازه به دیگران ندارد و

و  گری که بین دو نتفاوت قلمداد شود. نو  سوم نوازهجدی یا بی بسیاراس  در فرهنگ ایران 

به  ،و تفری  هرگونه افراط این شـصص بسیار منطقی و دور از. معتدل اسـ  ،گیردیمقرار ق ل 

 .دهدیمن نوازه دیگرا

                                                           
1. Overstroker/Overstrokee 

2. Understroker/Understrokee 

3. Optimal stroker/Optimal strokee  
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

افراطی  شوندهشونده ه  قابل تصور اس . نوازهسه نو  نوازه ،گربندی نوازهبر م نای تقسـی 

ــورت عدم  ــصص در   ــ  که تمایل زیادی به دریاف  نوازه از دیگران دارد. این ش ــی اس کس

 قیقاً نداشته باشد. د گرگفتگو با نوازه ةدریاف  نوازه ممکن اسـ  ناراص  شود و تمایلی به ادام

ــوندبر خال  نوازه ــوندافراطی، نوازه ةش ــدن ال نوازهههیچ عنوان بتفریطی به ةش ی گیری از کس

ایلی به تم ،ی یا شصصیتیگنیسـ . ممکن اسـ  این شـصص درونگرا باشد یا به هر دلیل فرهن

دریاف  نوازه از کسـی نداشته باشد. دادن هرگونه نوازه به چنین شصصی باعث تصری  ارت اط 

ـــودیمثر با او ؤم ـــوندگر افراطی با نوازهارت اط نوازه . اصتماالًش ود. ثر نصواهد بؤتفریطی م ةش

ـــونـدنوازه دریاف   تظارو ان کندیماط و تفری  دوری گر معتدل، از افرمعتدل همچون نوازه ةش

 خیلی ک  و خیلی زیاد ندارد.  ةنواز
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طیف خیلی ک ،  درشــوندگی گری و نوازهادعا کرد نوازه توانیمبر اســان زنچه گفته شــد 

، افراد بین دو ســر دهدیمنشــان  1گونه که شــکل میانه و خیلی زیاد قرار گرفته اســ  و همان

 .  اندنس ی اهی ندگی مفشوگری و نوازه. در صقیق  نوازهگیرندیمطیف قرار 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش2شکل 

 گیری بحث و نتیجه. 5

ناسی شنوازه داشته باشی  و زن را در روان ابتدا نگاهی به مفهوم کردی  سعی پژوهشدر این 

بندی کردی  و تقسی  شونده را معرفیگر و نوازهسآس مفاهی  نوازه. بکاوی  زبان دومو زموزش 

شونده را به انوا  گر و نوازههر دو سوی یک ارت اط، یعنی نوازه. کردی  ئهارا هازناز ای گانهسـه

 افراطی، تفریطی و معتدل تقسی  کردی . 

ــک ارت ابی ــوندة)نوازه مصاط ِ ،افراطی گرِط زمانی موفق خواهد بود که نوازهش  ( افراطیش

ــد و همین ــته باش تدل مع مصاط ِ ،گر معتدلنوازهتفریطی و  مصاط ِ ،تفریطی گرِنوازه طورداش

. دشویم دو طر باعث رضای   ،ای دو سوی رابطهش اه  نوازهرسـد یمنظر بهداشـته باشـد. 

راوان ف ، یکی تمایل به دادن نوازةشونده تفریطی باشدافراطی و نوازه ،گرنوازه ،اگر در یک رابطه

شـــک طرفین  در چنین صالتی، بدون   نوازه ندارد.ای به دریافکه دیگری عالقهدر صالی ،دارد

نظر هبناپذیر اس .   و ناراصتی یکی از طرفین اجتنابرضـای  زیادی از ارت اط نصواهند داشـ

ـــدیم  هاییژگیوبا توجه به فرهنگ و  هازندر هر ارت اطی افراد باید صدن بزنند مصاط   رس

 اس  تا بتوانند همسو با اومندی به دریاف  نوازه قهای از عالشـصصـیتی خود دارای چه درجه

  نوازه دهند. 

یاد زدگیری زبـان که در زن ارت اط گفتاری و غیرگفتاری ویژه کالن یـا، بـهکالن درندر 

 پژوهش( در 1052قدم و خواجوی )گونه که پیش. همانکندیماساسی بازی  ی، نوازه نقشاس 

 ولی بر اسان ؛یادگیری شود گیزةافزایش ان کل باعث در تواندیمخود نشـان دادند، دادن نوازه 

افراد کالن  که زیا همة کندیمال به ذهن خطور ؤشــده در این مطالعه این ســارائهبندی تقســی 
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دم زیرا ع پاسخ منفی اس ؛ رسدیمنظر ؟ بهشوندیمطور یکسـان از دریاف  نوازه خوشـحال هب

ــاگردان کالن  باعث ززار  تواندیمکنترل نوازه و همســو نکردن زن با فرهنگ و شــصصــی  ش

یش ب ةدر  ورت دریاف  نواز اس تفریطی  ةشوندنوازهتعدادی از شاگردان شود. شاگردی که 

اش برای مشارک  بیشتر در کالن از صد از سـوی معل ، ممکن اسـ  ناراص  شـود و انگیزه

تر پیدا شتدا نسـ   به مفهوم نوازه زشنایی بیبمعلمان ا شـودیماز این رو، پیشـنهاد کاهش یابد. 

ــامد( ی ازترکی  مفهوم) 5جامدهیَ، کنند قدم، جاجرمی و )پیش خود را افزایش دهند هیجان و بس

و یا دریاف  نوازه را در خود مندی به دادن میزان عالقه دتالش نماین سآس و (1056شـایسـته، 

شک رسیدن به چنین زگاهی که شصص با چه میزان و صتی با  دونمشصص نمایند. بشاگردان  

نوازه،  رسدیمنظر زیرا به ؛و صتی پیچیده سـ  سص ا کاری شـودیمچه نو  از نوازه راضـی 

ـــ . زنچه در فرهنگ فرهنگ متفبهفرهنگ شـــصص وبهشـــصص قوی  اینوازه« الف»اوت اس

ن کار بردعنوان نمونه، بهد. بهی باشضعیف ةنواز «ب»ممکن اس  در فرهنگ  شـودیممحسـوب 

درن کانادا  یهاکالننســ   به ایران درن  یهاکالندر توســ  معل   شــاگرداننام کوچک 

در مجمو ، تر اس . ران رسمییشاگرد در ا-معل  ةابطزیرا ر ؛باشد ترییقو ممکن اسـ  نوازة

مث   و یا  ةنواز )صســاســی  به زن خا ــی از مندی به نو شــدت عالقه به نوازه، میزان عالقه

 .  دهدیمپیچیدگی شناخ  را افزایش  ،نوازههر و وزن منفی( 

ــتر بر   ،نکات مهمی که به بحث نوازه دیگر از بود، ولی 1معل نوازگی تا اینجا تمرکز ما بیش

زمانی  .اس  2نوازگی مترج و  9نوازگی نویسنده، شودیممربوط  مطال  درسـی و تهیة تدریس

 کنندیم، هر دو تالش کندیمیا مترجمی اثری را ترجمه  نویسدیمای که نویسنده کتاب یا مقاله

خود را جای خواننده قرار دهند و طوری بنویســند که خواننده اصســان کند به عواطف و فه  

ای که در کتاب خود تا جایی که توانســـته از هعنوان نمونه، نویســـنداو توجه شـــده اســـ . به

و  خوانندگانکردن کلمات سص ، ارجا  به زبان مادری مصتلف، معنی یهارنگ، 1هافراگفتمان

، ردندا ی به این نکاتای که توجهنس   به نویسنده ،کندیمسازی مطال  مه  استفاده برجسـته

                                                           
1. Emotioncy  

2. Teacher stroke 

3. Writer stroke 

4. Translator stroke 

5. Meta-discourses 
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که خواننده  دهندیمشده نشان . تمامی موارد یاد دهدیمبیشـتری به مصاط  خود  ةنواز اصتماالً

در همین خصوص، نویسندگان و  خوبی دیده اس .  شناخته شده و نویسنده او را بهبه رسمی

  .  باشندیممصتلف نوازگی قابل تقسی   هاییفطمترجمان به 

گرو نوازه اینکه سازة. رسدیمنظر مه  نوازه و شـصصـی  به ن شـد، رابطةاافزون بر زنچه بی

ـــصصـــی نوازه ـــونـده از انوا  ش ـــ  ش  .یا خیر، در این مطالعه مورد بحث قرار نگرف  اس

 رســـدیمنظر بههمچنین، قرار دهند.  این موضـــو  را مورد مطالعه توانندیمدیگر  هایپژوهش

شــوندگی خا ــی گری و نوازهنوازه 5هایوارهعادت توانندیمفرهنگ بومی، خانوادگی و کاری 

ـــاخ  و هنجاریابی ابزار جدید به  توانندیمبعـدی  یهـاپژوهشرا در افراد ایجـاد کننـد.  با س

به  در یک فرهنگ شوندگینوازهگری و هزنوامعمول یافتن میزان و با  بررسـی این مه  بآردازند

ـــایانی نمای ـــ  که نو  ذکر  ،د. در پایاننیـادگیری و تدریس کمک ش این نکته ضـــروری اس

 د و شرای  ارت اطی، افراطی، تفریطیشوندگی ممکن اس  در افراد ثاب  ن اشگری و نوازهنوازه

 ،یگر افراطی اســ  ممکن اســ  به هر دلیلرا تعیین کنند. کســی که در منزل نوازه تعدیلیو 

ل مهمی در وامع توانندیماجتماعی  ط قةجنســی ، ســن و گر معتدل در محی  کار باشــد. هزنوا

ی شوندگنوازهگری و میزان نوازه عوامل دخیل در توانندیم مطالعات بعدی د.ناین خصوص باش

 را بررسی کنند. 
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