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  مقدمه-1
، ي آموزشـ  ياهـ  طيمعلم و شاگرد در محـ     ان  يم ةرابطار است،   كه بر همگان آش   كگونه   همان

ن اسـاس،  يبر هم.  برخوردار است ييت و ارزش بسزا   يه، همواره از اهم   يوسو د يا  رابطه عنوان به
 انـد   قـرار داده   ي مختلـف مـورد بررسـ      يهـا  ن رابطه را از جنبه    ي، ا يمتعدد يها نون پژوهش كتا
 و  8، وو 7، هـوگز  6تي؛ اسـپل  2007،  5رانكـ  و پ  4؛ شوتز 2001،  3ك؛ دن برو  2001،  2انتايو پ 1همره(
ان معلـم و    يـ  روابط م  ةنيه در زم  ك ييردهايكن رو يتر  از مطرح  يكيان،  ين م يدر ا ). 2012،  9كوك

در » 10ل رفتــار متقابــليـ تحل «يــة اسـت، نظر يي قابـل شناســا ي آموزشــيهـا  طيشـاگرد در محــ 
 11 بـرن يـك  توسـط ار  1958ن بـار در سـال       يور، نخست كرد مذ يكرو.  است ي اجتماع يروانشناس

ت، ي در ارتباط با شخـص     ي روانشناس ة انگار يكعنوان   به» ل رفتار متقابل  يتحل «يةنظر. مطرح شد 
. پـردازد  يرات در او مـ    ييجاد رشد و تغ   ي انسان با هدف ا    يدرمان  روان ي نظامند برا  ي روش ةارائ به
مند   و نظاميطور اصول  انسان به  يتيرات و رشد شخص   يي، تغ يتي شخص يةن نظر يگر، در ا  يان د يب به

 ي معرف ةواسط ه به ين نظر يا). 1987،  13نزي و جو  12استوارت(رد  يگ ي قرار م  يسمورد مطالعه و برر   
ل يـ  و تحل  يبنـد   سـنجش، گـروه    ي را برا  ياري، مع يدرمان در مباحث روان  »  متقابل ةرابط«مفهوم  

، ي زنـدگ  يهـا   چـون موضـع    ياديـ م بن يرد، مفاه يكن رو يدر ا . دهد يشنهاد م ي پ يفرد انيروابط م 
عنـوان   بـه .. .ان افـراد و   يـ  م يهـا  ، تبـادل  »مـن  «يهـا  ، حالـت  يمان، ساختار ز  ي زندگ يوهايسنار

  ).1988برن، (اند  ه قابل طرحين نظرير اي چشمگيدستاوردها
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همـراه    بـا خـود بـه      ي روانشناس ةه در گستر  ين نظر يه ا ك يري چشمگ يگر دستاوردها يان د ياز م 
 ي اجتمـاع  يها ينشك نجش هم  و س  يريگ  اندازه يعنوان واحد اصل   به» 1نوازه«مفهوم   توان به  يدارد، م 

 سـاده و    يدر معنـا  » نـوازه «. زه در افراد اشاره نمود    يش انگ يجاد و افزا  ين عوامل ا  يتر  از مهم  يكيو  
ن يـ ا) 2006 (2يرايشـ ). 1964بـرن،   (داللـت دارد    » گـران يده شدن توسط د   يد «يمعنا عام خود به  
ن باور اسـت    يبرن بر ا  . ندك يف م يتعر» گراني د يها ت شناختن ارزش  يرسم به«صورت   مفهوم را به  

افـت نـوازش و تمـاس    يدر ه، بـه يـ از اولي نيكعنوان   بهي نوزاديدر انسان از همان ابتدا » نوازه«ه  ك
ن يـ ، اي بزرگـسال يت فرد بـه سـمت و سـو   كند و در روند حرك يگران بروز م  ي د ي از سو  يكيزيف

ا يـ  موارد اخـم     ي در برخ  يا حت يش  يد، ستا يف، تمج يافت لبخند، تعر  يدر از به يصورت ن  احساس به 
تبلـور  ) گـران اسـت   يشـدن فـرد توسـط د       ت شناخته يرسم  از به  كيه حا ك(گران  ي د ين از سو  يتوه

 يشناسـ   از متخصـصان روان    يه شمار ك است   يادآوري ةستيبا). 1987نز،  ياستوارت و جو  (ابد  ي يم
ه كـ  ي؛ اما در پژوهـش  اند ردهكاد  ي» نوازش«ن مفهوم تحت عنوان     يران، از ا  يگران رفتار در ا    ليو تحل 

 در نظـر گرفتـه شـده        ين مفهوم انواع  ي ا يد، برا يانجام رس  به) 1395(فال   قدم و فرخنده   شيتوسط پ 
 ابعـاد   ي، و برا  »نوازش«ن مفهوم از لفظ     ي ا ي و جسمان  يكيزيابعاد ف   اشاره به  يه برا ك يطور است؛ به 

بـر ابعـاد    » نـوازش «تـر،    قيـ دقان  يـ ب بـه . استفاده شده اسـت   » نوازه« آن از اصطالح     ي و روان  يروح
ان و  يـ روزيقدم، ف  شين راستا، پ  يدر هم . ورزند يد م كين مفهوم تأ  ي ا يبر ابعاد روان  » نوازه« و   يكيزيف

 يمراتبـ   سلـسله  ي، هرمـ  »نـوازه «و  » نـوازش «ان  يدادن تفاوت م   منظور نشان  ز به ين) 1396 (يطباطبائ
  ).1ل كش(رند يگ ي در نظر مياز ذاتين نوع ني سطوح مختلف ايبرا

  
  )1396، يان و طباطبائيروزيقدم، ف شيبرگرفته از پ(» ناز«تا » نوازش «يمراتب هرم سلسله. 1ل كش
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 از بـدو  يكـي زيصـورت ف   به» نوازش«ه  كرد  كن اظهارنظر   ين چن يتوان ا  ي، م 1ل  كبراساس ش 
تبلور » ازهنو«عنوان   خود گرفته و به     به ي و روان  ي، معنو يكيزيج حالت ف  يتدر تولد آغاز شده و به    

 ي داشـته، در عبـارات     يگروه خاصـ   ه توجه به  كز  ين» نواز«. رديگ يقرار م » نوازش«نار  كافته و در    ي
رد يـ گ يقـرار مـ  » نـاز «ن هـرم  يـ سـرانجام، در رأس ا . ابـد ي ي نمود مـ  نواز بنده و   نواز مهمانر  ينظ
د بـر  كيز با تأ  يرو ن  شيبا در نظر گرفتن آنچه گفته شد، پژوهش پ        ). 1396اران،  كقدم و هم   شيپ(

  . دهد ي قرار ميل و بررسي را مورد تحلي روانشناسةن مؤلفي نوازه، ايابعاد روان
ـ (زه در افـراد     يـ جـاد انگ  ي نوازه در ا   ينقش اساس  ن، با توجه به   يبنابرا ، يقـدم و خواجـو   شيپ

د،  متقابـل افـرا  ك دري مناسب برايجاد بسترير آن در اي با انواع نوازه و تأثيي، لزوم آشنا )2014
ن يـ ده انگاشـتن ا  يـ ن، ناد يبنابرا. ده نخواهد بود  يس پوش ك چي، بر ه  ي آموزش يها طيژه در مح  يو به

. نـد ك روبرو ييها ي و آموزش را با دشوار    يريادگيتواند روند    ي در آموزش، م   ي روانشناس ةمؤلف
 يافتيـ  دريها  نوازهيا منفيرات مثبت يرامون تأثي پينون مطالعات چند كت مسئله، تا  ينظر بر اهم  

 بهتـر و مـؤثرتر انجـام گرفتـه اسـت            يريادگيـ  يزه بـرا  يجاد انگ ي معلمان بر ا   يشاگردان از سو  
ـ  2008،  2؛ فاسـتر  2005،  ي؛ بحران 1386،  ي؛ ابوالقاسم 1993،  1دمنيفر( ، يقـدم و خواجـو     شي؛ پ

ـ   رجيـ ؛ ا 2015،  ي و خواجـو   يدانيـ  م يقدم، ناج  شي؛ پ 2014 ؛ 2017،  ياريقـدم و شـهر     شيزاد، پ
ن يده در ا  يانجام رس   به يها  پژوهش ي تمام كنقطه اشترا ). 2017،  يقدم و صبور   شينژاد، پ  رجب

سـمت    معلم بهيشه از سوي نوازه هم يافتين مطالعات، جهت در   ي ا يه در همگ  كنه، آن است    يزم
و » 3گـر  نـوازه «فـاگر نقـش     يگـر، معلمـان همـواره ا      يان د يـ ب به. شاگرد در نظر گرفته شده است     

 صـورت  يهـا   پـژوهش ةنيشيـ  پين، بررس يبنابرا. اند بوده» 4شونده ازندهنو«فاگر نقش   يشاگردان ا 
ه كـ  يم، تنها پژوهشيافتيم و دريردكه جستار كه تا آنجا ك از آن است    كينه حا ين زم يگرفته در ا  

سمت معلم در نظـر گرفتـه         شاگرد به  يوس و از سو   كصورت مع   نوازه به  يافتيدر آن، جهت در   
ر، نظـر بـر عـدم وجـود         ينـاگز . اسـت ) 2015(پـور    زدانيسط   انجام شده تو   ةشده است، مطالع  

 شاگردان، پژوهش حاضـر بـر   ي معلمان از سويافتي دريها قات گسترده در ارتباط با نوازه    يتحق
 ي از سـو   يسي مدرسان زبان انگل   يافتي در يها  انواع نوازه  يمك و   يفكي يآن است تا ضمن بررس    

، )1987(نز  ي انواع نـوازه توسـط اسـتوارت و جـو           ارائه شده از   يبند آموزان، براساس دسته   زبان
__________________________________________________________________ 
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نـد، مـورد    يجـاد نما  يتوانند بـر مدرسـان ا      يها م  ن نوازه يه ا ك يريت مدرس را بر تأث    يعامل جنس 
ـ     يگر، هدف اصل  يان د يب به. او قرار دهد  كندوك و   ياوكوا ن يـ ا  پاسـخ بـه  ة از پژوهش حاضر، ارائ

 زن يسيـ ان مدرسان زبـان انگل ي ميمك و  يفكيلحاظ    به ييها ه چه تفاوت  ك است   يپرسش اساس 
 يوشـش كن مقالـه    يـ آموزان وجود دارد؛ در واقع، ا       زبان ي آنان از سو   يا  نوازه ةو مرد از نظر بهر    

ان انـواع   يـ  از م  يسيـ ه نخـست، مدرسـان زن و مـرد زبـان انگل           ك ني روشن ساختن ا   ياست برا 
 يشتر از سـو ي را بييها ه، چه نوع نواز )1987( شده توسط استوارت و جونز       يي شناسا يها نوازه
 ي، چـه احـساس   افت انواع مختلف نوازه  ي در ةجيه، در نت  ك نينند و دوم ا   ك يافت م يآموزان در  زبان

  .شود يجاد مي ايسي در مدرسان زن و مرد زبان انگلينديا ناخوشاي ينديلحاظ خوشا به

   پژوهشةنيشي پ-2
 مفهوم نوازه  بهي نگاه-2-1

 قـرار  ي مـورد بررسـ  ي و آموزشيدگاه روانشناس ي، از د  كيكتف ن بخش، مفهوم نوازه به    يدر ا 
  .خواهد گرفت

 ي مفهوم نوازه در روانشناس-2-1-1
 ي روانـشناس  يـة ن بـار در نظر    ي نخـست  يبرا» نوازه«ن گفته شد، مفهوم     يش از ا  يه پ كچنان   آن

ه يــن نظريــا.  شــدي معرفــ1960 ةتوســط بــرن در دهــ» ل رفتــار متقابــليــتحل «يروانــسنج و
 مختلـف   يهـا  ان معلم و شاگرد را از ابعاد و جنبه        ي م يها ينشك ل هم ي از قب  ي انسان يها ينشك هم

 ية نظريكعنوان  به» ل رفتار متقابل  يتحل «يةانون توجه نظر  ك. دهد ي قرار م  يل و بررس  يمورد تحل 
ر مـؤثر   ييـ رگـذار در رشـد و تغ      ي تأث يت انـسان بـه عنـوان عـامل        ي نظاممند، شخـص   يدرمان روان
 در نظـر  ي از مراودات اجتماع يا رمجموعهيرفتار متقابل را ز   ) 1964(برن  . باشد يت او م  يشخص

ا يـ  آغـازگر گفتگـو      ةننـد ك تك، شـر  ي اجتماع ينشك  هم يكه در   كن باور است    ياو بر ا  . رديگ يم
» 1 تبادلكمحر«دهد،   ي از خود بروز م    ي بازخورد يها ه در هنگام گفتگو نشانه    ك يا نندهك تكشر

پاسـخ  «دهـد،    ي از خـود نـشان مـ       ي اول رفتار خاص   ةنندك تكه در مقابل شر   ك يا نندهك تكو شر 
  .شود يده مينام» 2تبادل

__________________________________________________________________ 
1- Transactional stimulus 

2- Transactional response  
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 متقابـل افـراد، روابـط و        كدر از بـه  يه ن ك ي مختلف يها نهيتواند در زم   يل رفتار متقابل م   يتحل
، رشـد   يدرمـان  روان: هـا عبارتنـد از      از آن  يه برخـ  كـ  داشته باشد    يياراكارتباطات وجود دارد،    

 از  يكـي ن رابطـه،    يـ در ا ). 1987اسـتوارت و جـونز،      .. (.ت و يريپرورش، مـد   و ، آموزش كودك
 يهـا  ينـش ك م در ارتباط با هـم     يطور مستق  ه به كل رفتار متقابل    ي در تحل  ين و اساس  ياديم بن يمفاه

ا يـ  ي واحـد شـناخت    يكعنوان   به» نوازه«. است» نوازه«اند، مفهوم    ان معلم و شاگرد قابل طرح     يم
برن . ندك يگران اشاره م ي از مد نظر قرار دادن د      يمجموعه اقدامات ناش   ، به يز رفتار اجتماع  ه ا يپا
اش را بـا     ي جـسم  ي و حتـ   ي حفـظ سـالمت روحـ      يافـت نـوازه بـرا     يدر از انسان به  ين) 1964(

 صـورت گرفتـه     يان پرورشگاه كودك يبر رو ) 1954 (1تزيه توسط اسپ  ك ي از پژوهش  يريگ الهام
ان كـ ودك ةسيـ هنگام مقا  به) 1954(تز  ياسپ. ندك يف م يتعر» 2شناخته شدن عطش  «صورت   بود، به 

 از نظر يان پرورشگاهكودكه ك نيرغم ا يه عل كد  يجه رس ين نت يا ، به يان عاد كودك با   يپرورشگاه
سه بـا   يـ  قـرار داشـتند، امـا در مقا        يت مناسـب  ي در وضـع   يطيط مح يه و شرا  ي از تغذ  يبرخوردار

شه يـ ن امر، ريه اكگرفتند  ي قرار ميشتري ب ي و روان  يت جسم ، در معرض اختالال   يان عاد كودك
ن يـ بـر ا .  داشـت يان عـاد كـ ودكسه با   يان در مقا  كودكن  ي ا ي و عاطف  يات لمس كمبود محر كدر  

را » نـوازه «و  » نـوازش  «ي روانـشناس  ةن پـژوهش، دو مؤلفـ     يج ا ي از نتا  يريگ اساس، برن با الهام   
ان يـ ها در واقع ارتباطات م     نوازه. ردك يين، شناسا  در سالمت جسم و روا     ياتيعنوان عوامل ح   به

ت يرسـم  ده شـدن و بـه  يـ د   افراد را به    ي و معنو  ياز احساس يتوانند ن  يه م كاند   يتي قابل رؤ  يفرد
  ). 1395فال،  قدم و فرخنده شيپ(نند كشناخته شدن، برآورده 

 يبنـد  راساس دسـته  انواع نوازه بيمعرف در پژوهش حاضر، در ابتدا به    » نوازه«ت  ينظر بر اهم  
 يلـ ك يبنـد   دسـته يـك در . پرداختـه خواهـد شـد   ) 1987(نز ي شده توسط استوارت و جو      ارائه

  : ه عبارتند ازكرد ك يي شناسايلك ةتوان انواع نوازه را در سه دست يم
جـاد حـس   ي مثبـت سـبب ا  يهـا   نـوازه  :4ي منفـ  يهـا   در مقابل نوازه   3 مثبت يها نوازه -الف

ـ  ي نـوع  ي منفـ  يهـا  شـوند و در برابـر، نـوازه        يننده مـ  ك افتيند در فرد در   يخوشا  ي حـس  ة تجرب
  . آورد يد مي پديند را در آدميناخوشا

__________________________________________________________________ 
1- Spitz, R. A. 
2- Recognition hunger  
3- Positive Stroke 
4- Negative Stroke 
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ن دو نـوع نـوازه، در       يـ ان ا يـ تفاوت م : 2يالمكري غ يها  در برابر نوازه   1يالمك يها نوازه -ب
زبـان  ها، جمالت و عبارات موجـود در     واژه ةواسط  به يالمك يها انتقال نوازه   انتقال است؛  ةويش

 ين در حـال   يـ ؛ و ا  ..).ا بحث و  يالمه  ك، م يپرس مانند احوال (رد  يگ ي صورت م  يالمكصورت   و به 
 و با استفاده از زبان بـدن و حـاالت مختلـف     يالمكريصورت غ   به يالمكري غ يها ه نوازه كاست  
  .اند قابل انتقال..) .ن وييپا ان دادن سر از باال بهكردن، تكمانند لبخند زدن، اخم (چهره 
ه فـرد  كـ  ييارهـا ك  بهي شرطيها  نوازه:4يرشرطي غيها  در برابر نوازه   3ي شرط يها نوازه -ج

. دهنـد  ي، خود شخص را مد نظر قرار مـ     يرشرطي غ يها اند و در برابر نوازه     دهد مرتبط  يانجام م 
 بشنود، در واقـع  يسكرا از » يخوان يتو چقدر خوب آواز م «ة جمليعنوان مثال، چنانچه فرد   به

ز حامـل   ي بودن، ن  ين شرط ين جمله در ع   يا. رده است كافت  ي در ي شرط ة نواز يكورد نظر   فرد م 
 ي شـرط  ة نواز يكتوان   يرا م » از تو متنفرم  «ر  ي نظ يا س، جمله كبرع.  مثبت است  يمفهوم و معنا  

  . در نظر گرفتيمنف
 1ر در جـدول     يـ تـوان بـصورت ز     ين، آنچه در ارتباط با انواع نوازه گفتـه شـد را مـ             يبنابرا
  .  نموديبند جمع

تواننـد در فـرد      هـا مـي    اهميت دريافت نوازه از سوي ديگران و تأثير رواني كـه ايـن نـوازه              
اين باور رسـانده   را به ) 1987(اي است كه استوارت و جوينز        اندازه كننده پديد آورند، به    دريافت

. افت نـوازه باشـد  تواند بهتر از عدم دري است كه در بسياري موارد، دريافت نوازة منفي حتي مي      
اي، افراد عموماً دريافـت نـوازة منفـي را           تر، از نظر آنان، در شرايط محروميت نوازه        بيان دقيق  به
  .دهند شرايط عدم دريافت نوازه ترجيح مي به

__________________________________________________________________ 
1- Verbal Stroke 
2- Nonverbal Stroke 
3- Conditional Stroke 
4- Unconditional Stroke 
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  )1987( استوارت و جونز يبند  انواع نوازه براساس دسته-1جدول شماره 

  نمونه  فيتعر نوع نوازه

جاد ي در افراد ايو خوشحالت يحس رضا   مثبتةنواز
  .دينما يم

ز يفت رو تميالكچقدر ت«
  »ينوشت

جادي در افراد ايت و ناراحتيحس عدم رضا  ي منفةنواز
  .دينما يم

الس كن چه طرز سر يا«
  »نشستنه

ه افراد ك است ياركا يمربوط به حالت   ي شرطةنواز
  .دهند يانجام م

 ياير بيگه دي دةاگر دفع«
  »ينيشالس بك سر يتون ينم

 ةنواز
  »يچقدر زرنگ و باهوش«  .مربوط به خود افراد است نه عملشان  يرشرطيغ

ها، جمالت و عبارات  با استفاده از واژه  يالمك ةنواز
  .ابدي ي انتقال ميالمك به صورت يزبان

د يف و تمجي، تعريپرس احوال«
  »از لباس فرد

 ةنواز
  يالمكريغ

با استفاده از زبان بدن و حاالت مختلف 
  .شود ي منتقل ميالمكريچهره به صورت غ

 افراد يها لبخند زدن، تو چشم«
  »ردن و حرف زدنكنگاه 

  ي آموزشيها طي نوازه در مح-2-1-2
ل يـ  چـون تما   ي مثبتـ  يامـدها يه پ كـ  است   يبه شاگرد از جمله عوامل روانشناخت      توجه معلم 

اهش كـ  و   يليت تحـص  يـ زان موفق يش م يش ساعات مطالعه، افزا   يالس، افزا كشتر در   يحضور ب  به
  ).2008فاستر، ( خواهد داشت ي شاگرد در پيل را براي تحصكتر ل بهيزان تمايم

 ييت بسزا يتوجه معلم، از اهم     مرتبط به  يم محور ي از مفاه  يكيعنوان   ن اساس، نوازه به   يبر ا 
تـر   شيه پ كچنان   آن). 2015،  ي و خواجو  يداني م يقدم، ناج  شيپ(در امر آموزش برخوردارست     

ـ  كـ  نيـ ه بـرخالف ا   كـ  است   يم روانشناخت يه شد، نوازه از جمله مفاه     گفت ـ يه ب م قـرن از  يش از ن
 آمـوزش   ةنـ يژه در زم  يـ و  در ارتباط بـا آن، بـه       ي متعدد يها گذرد، پژوهش  ي آن م  يف علم يتعر
 آموزش زبـان    ةنين مفهوم در زم   يه در ارتباط با ا    ك ييها از معدود پژوهش  . ده است يانجام نرس  به

  .ر اشاره نموديموارد ز توان به يته است، مدوم صورت گرف
رد شـاگردان مـورد     كـ زه و عمل  يـ ط را بـر سـطح انگ      ي محـ  ة نواز ير غنا يتأث) 1993(دمن  يفر
 يافتيـ  در يهـا  ، به منظـور سـنجش نـوازه       )2014 (يقدم و خواجو   شيپ.  قرار داده است   يبررس
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نـد و بـا اسـتفاده از آن،         ردك ي طراحـ  ياسـ يل رفتار متقابل، مق   ي تحل يةآموزان، براساس نظر   زبان
 آنـان   يج بررسـ  ينتا.  قرار دادند  يآموزان را مورد بررس     زبان يلي تحص ةزيان نوازه با انگ   يارتباط م 

 يآمـوزان، ارتبـاط معنـادار       زبان يلي تحص ةزيده شدن و انگ   يزان نواز يان م يه م ك از آن بود     كيحا
 ةشـان رابطـ   يروني و ب ي درون ةزين و انگ  آموزا  زبان يافتي در ةان نواز يتر، م  قيان دق يب به. وجود دارد 

 يل عـامل  يـ  تحل ةواسـط  رسـازه از نـوازه بـه      ي ز 4ن پژوهش،   ين در ا  يهمچن. م برقرار است  يمستق
  .يالسكت ي و فعاليگذار ، ارزشيرگفتاري، غيگفتار: ه عبارتند ازكاستخراج شد 

لمـان را مـورد      مع 1ي شـغل  يزان فرسـودگ  يـ  با م  يا  نوازه ةان بهر ي م ة، رابط )2015(پور   زداني
 معنـادار  ةر، رابطـ يـ ن دو متغيـ ان ايـ ه مكـ  از آن بـود  كين پژوهش حـا   يج ا ينتا. مطالعه قرار داد  

زان يـ شتر باشـد، م يـ  معلـم ب يا  نـوازه ةزان بهـر يـ ه هر قـدر م  كن معنا   يا وس برقرار است؛ به   كمع
 يان پـژوهش، نـوازه نـه تنهـا بـر     يـ  ا يهـا  افتهيبراساس  . متر خواهد بود  كاش   ي شغل يفرسودگ

توانـد   يافـت آن مـ  يزان دريرود و م يشمار م رگذار به ي تأث يز عامل ي معلمان ن  يه برا كشاگردان، بل 
 توجـه دولـت     ةرسـاز ي ز 5ز  يـ ن پـژوهش ن   يدر ا . س شود ي آنان در تدر   ةزيزان انگ ير م ييسبب تغ 

  شـاگردان و خـود     ةمعلم، توجه خانواد   اران به كنان و هم  كاركمعلم، توجه    ر به يمعلم، توجه مد   به
  .  شدندييمعلم شناسا شاگردان به

شـاگردان را در   گر بازخوردها و توجه معلم به  ي د ي، در پژوهش  )2015(اران  كقدم و هم   شيپ
، بر لـزوم توجـه معلـم بـه          ين بررس يآنان از رهگذر ا   .  قرار دادند  ي زبان مورد بررس   يها السك

ت يـ ل اهم يـ دل ان آنـان، بـه    يـ ض قائل شـدن م    يز از تبع  يآموزان و پره   زبان  به يطور برابر و مساو   
 . دنديد ورزكي آن در آموزش، تأيبسزا

ن يـ ا در پـژوهش خـود بـه      ) 2016 (ينيرات مثبت نوازه در آموزش، حـس      يرغم اثبات تأث  يعل
 از آنـان در     ياريت نـوازه در آمـوزش، بـس       يـ  معلمـان از اهم    يه بـرخالف آگـاه    كد  يجه رس ينت
  .دهند ي از خود بروز نميزيآم رد موفقتك، عملي درسيها السك آن در يريارگكب

 يهـا   زبـان  يهـا  السكـ ان معلمـان    يـ  موجـود م   يهـا  ز تفـاوت  ين) 2017(اران  كزاد و هم   رجيا
سه، يـ ن مقاي اةجيدر نت. سه قرار دادندي مورد مقايگر زان نوازهي را از نظر مي و فارس ي، عرب يسيانگل

 آمـوزش   يهـا  علـم سه بـا م   يـ  در مقا  يطـور نـسب     بـه  ي آموزش زبان عرب   يها ه معلم كمشخص شد   
ن امـر را  يـ ل ايآنان دل. نندك يآموزان خود منتقل م    زبان  به يشتري ب ة، نواز ي و فارس  يسي انگل يها زبان

  .اند ن زبان دانستهيق و روان خواندن ايت دقيران و اهمي در ايس زبان عربيت تدريماه مرتبط به
__________________________________________________________________ 

1- Occupational Burnout  
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آمـوزان    زبان يا  نوازه ة بهر يبررس  خود به  ة، در مطالع  )2017 (يقدم و صبور   شينژاد، پ  رجب
 يج بررسـ ينتـا .  پرداختندي زبان خارجيريادگيالس و   كحضور در    اق آنان به  ير آن بر اشت   يو تأث 

شتر يـ  مـدرس ب   يآمـوزان از سـو      زبـان  يافتي در ةزان نواز يه هر چه م   ك از آن بود     كيز حا يآنان ن 
ـ  يريادگيـ الس درس و    كـ  حضور در    ي برا يشتريل ب يز تما يباشد، شاگردان ن    از  يان خـارج   زب

  .دهند يخود بروز م
 ينگـاه : از نـوازش تـا نـوازه     « بـا عنـوان      يز در پژوهـش   يـ ن) 1395(فال   قدم و فرخنده   شيپ

م ين مفاه ياربرد ا كشونده،   گر و نوازنده    انواع نوازه  ي، ضمن معرف  »دن در زبان دوم   يمفهوم نواز  به
 كيز حـا يـ ج پژوهش آنان ن ينتا.  قرار دادند  يطور اخص، مورد بررس     آموزش زبان به   ةنيرا در زم  

ا ياعتنا و    ي شاگردان ب  يشوندگ  خود و نوازه   يگر زان نوازه يم ه چنانچه معلم نسبت به    كاز آن بود    
 يه نـاراحت  كـ ان معلم و شاگردان حاصل نخواهـد شـد، بل         ي مؤثر م  ينشك گانه باشد، نه تنها هم    يب
اهش كـ جـه   يت و در نت   ك رفتن مـشار   نياز ب  تواند منجر به   ي، م يياعتنا ين ب ي از ا  ي ناش ةجاد شد يا
  .   شاگردان شوديريادگيزان يم

   روش پژوهش-3
 يهـا   نـوازه  ي روانـشناخت  ة مؤلفـ  يبررسـ  بـه ) يمـ ك و   يفكي (يقي تلف ةويش پژوهش حاضر به  

ه ك يياز آنجا . پردازد يت مدرس، م  ير جنس ي با در نظر گرفتن متغ     يسي مدرسان زبان انگل   يافتيدر
هـا در دو    دادهيآور  است، جمـع   يقيهدف مورد نظر از نوع تلف      ل به ينمنظور    اتخاذ شده به   ةويش

 . صورت گرفته استيمك و يفكيصورت  مرحله به

  يفكي بخش -3-1
  يفكينندگان بخش ك تك شر-3-1-1

 يسيـ  مـدرس زبـان انگل  28ل از ك متـش ي آمارةمنظور انجام مصاحبه، جامع ، به يفكي ةدر مرحل 
 فعال در شـهر مـشهد، بـر حـسب سـهولت             ة خارج يها ه زبان از سه آموزشگا  )  مرد 14 زن و    14(

ن بخـش، از  يـ نندگان در اك تكه تعداد شر ك است   يادآوري ةستيبا.  محققان انتخاب شدند   يدسترس
 حجم نمونـه بـر حـسب    يلكمشخصات .  استفاده شد 1ن نشده بود و از روش اشباع داده       ييش تع يپ

  .  آورده شده است2و سن در جدول  يلي تحصةس، رشتي تدرةالت، سابقيت، سطح تحصيجنس
__________________________________________________________________ 

1- Data Saturation 
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  يفكي ةنندگان مرحلك تك شريلك مشخصات -2جدول شماره 

  تعداد نندگانك تك شريلكمشخصات 
  جنسيت

  14  زن
  14  مرد

  سطح تحصيالت
  3  ياردانك
  14  يارشناسك

  7   ارشديارشناسك
  4  يتركد

  سابقة تدريس
6-2  6  
10-6  5  
14- 10  17  

  رشتة تحصيلي
  14  يسيلزبان انگ

  5  يزبانشناس
  9  ها ر رشتهيسا

  سن
30- 21  12  
40- 31  6  
50- 41  8  

50+   2  
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  يفكيها در بخش   دادهيآور  روش جمع-3-2-1
ق انجـام   يـ افته از طر  يمـه سـاختار   ي ن يهـا  ، مـصاحبه  يفكي ةها در مرحل    داده يآور ابزار جمع 

 با مدرسان در دفتر استادان و       مصاحبه.  بود يفكي ةنندگان مرحل ك تك با شر  يررسمي غ يگفتگوها
نندگان خواسته شد تا نظر خـود  ك تكاز شر. قه برگزار شدي دق15در مدت زمان به طور متوسط      

ن سـؤاالت  ي ايتمام. نندك محققان، اظهار ي از سؤاالت طرح شده از سو      يكرا در ارتباط با هر      
  : قرار داشتين پرسش اساسيرامون ايپ

آمـوزان خـود      از زبـان   ييهـا   چه نوع نـوازه    يسينگل مدرس زبان ا   يكعنوان   شما به 
جـاد  ي از انواع نـوازه ا يكافت هر  ي در ةجي در شما در نت    يد و چه احساس   ينك يافت م يدر
 شود؟ يم
 يننــدگان مفهــوم نــوازه را بــراك دن ســؤاالت، مــصاحبهيش از شــروع مــصاحبه و پرســيپــ

ـ ق ار يـ  نداشـتند، از طر    يين مفهوم آشنا  يه با ا  ك ينندگانك تكشر  از انـواع نـوازه،      ييهـا   مثـال  ةائ
ننـدگان در مـصاحبه، محققـان       ك تكاز از شر  ي اطالعات مورد ن   يآور پس از جمع  . ح دادند يتوض

 يبنـد  صـورت جمـع     شده پرداختند و نظرات مدرسان را به       يآور  اطالعات جمع  يفكيل  يتحل به
زن و مـرد از نظـر       ان مدرسـان    يـ  تفـاوت م   يه بررسـ  كـ  ييتـر، از آنجـا     قيان دق يب به. ارائه دادند 

 پـژوهش حاضـر در نظـر    ي از اهداف اصليكيعنوان  آموزان، به  زباني از سويافتي در يها نوازه
 ي اسـتخراج يدهاكـ ها، با استفاده از      ن تفاوت يتر ا  قيمنظور سنجش دق   شد، محققان به   يگرفته م 
 يافتي در يها ه نواز ي، جهت بررس  )10 ةنسخ (1يا يودكي سك م يفكي يها ل داده يافزار تحل  از نرم 

  . ردندك يا  پرسشنامهيطراح آموزان، اقدام به  زبانيمدرسان از سو
 -10 تـا  0از  (يا نـه ي گز21 يوسـتار يل پكشـ   سـؤال و بـه  37ل از   كور متـش  ك مذ ةپرسشنام

 تـا   0تـا   ) ي حـس خنثـ    ةدهند ارزش صفر نشان   (0،  )ندي حس ناخوشا  ةدهند  نشان يارزش منف (
هـا   ن سـازه  يا.  شد ي طراح يلك ة ساز 7در قالب   )) نديس خوشا  ح ةدهند اعداد مثبت نشان  + (10

 -3،  ) سؤال 6 ( مثبت يرشرطي غ يالمك -2،  ) سؤال 5( مثبت   ي شرط يالمك -1: عبارت بودند از  
 6 (ي منفـ  يرشـرط ي غ يالمك -5،  ) سؤال 5 (ي منف ي شرط يالمك -4،  ) سؤال 6 ( مثبت يالمكريغ

تـر، هـر    قيـ ان دق يب به).  سؤال 7(افت نوازه   ي عدم در  -7و  )  سؤال 7 (ي منف يالمكريغ -6،  )سؤال
 از انـواع نـوازه بـوده و         يكـي  شـده، مـرتبط بـا        ي طراحـ  ة از سواالت موجود در پرسـشنام      يك
ن يتـر  مثبـت + (10تـا   ) يافتيـ  در ةن نواز يتر يمنف (-10 از   يفي، در ط  يك مرتبط با هر     يها پاسخ

__________________________________________________________________ 
1- MAXQDa 
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 يعنـوان حالـت خنثـ    ز بـه يـ مه نن پرسـشنا  يـ عدد صفر در ا   . گنجانده شده بودند  ) يافتي در ةنواز
  . در نظر گرفته شديافتي درةمدرس نسبت به نواز

 مدرسـان از    يافتي در يها ه انواع نوازه  كن بود   ي پرسشنامه ا  ي قابل توجه در روند طراح     ةتكن
 -1: يهـا  ه عبارت بودند از نوازهك شدند يبند مي تقس يلك ةآموزان در ابتدا در نه دست       زبان يسو

 يالمـ كريغ -4،   مثبـت  ي شـرط  يالمكريغ -3 مثبت،   يرشرطي غ يالمك -2،   مثبت ي شرط يالمك
 ي شـرط يالمـ كريغ -7، ي منفـ يرشـرط ي غيالمك -6،  ي منف ي شرط يالمك -5،   مثبت يرشرطيغ

 بعـد، بـا توجـه       ةدر مرحلـ  . افـت نـوازه   ي عـدم در   -9 و   ي منفـ  يرشـرط ي غ يالمكريغ -8،  يمنف
 يالمـ كري و غي شـرط يالمكري غيها ص نوازهيز بودن روند قضاوت در رابطه با تشخ       يانگ ابهام به
 يهـا   نـوازه  ينظـر از بررسـ     ه ضـمن صـرف    كدند  ين اتفاق نظر رس   يا ، پژوهشگران به  يرشرطيغ

،  مثبـت ي شـرط يالمـ ك،  مثبتيالمكريغ يها  نوازهةمطالع ز، پژوهش حاضر را تنها به    يبرانگ ابهام
 و ي منفـ ي شـرط يالمـ ك، ي منفـ يرشـرط ي غيالمك، نوازهافت يدرعدم ،  مثبتيرشرطي غ يالمك
ور با در نظـر     ك مذ ة پرسشنام يه گفته شد، طراح   كن آنچنان   يبنابرا. نندك محدود   ي منف يالمكريغ

  .رفتي نوع نوازه صورت پذ7گرفتن تعداد 
 پرسـشنامه، ابتـدا   ي و صـور يي محتـوا يـي د رواييـ  پرسـشنامه، در رونـد تأ   يپس از طراحـ   

 بـه  42 آن تعـداد سـؤاالت از   ةجيفت و در نت قرار گر يپرسشنامه توسط متخصصان مورد بررس    
 قـرار  يسي مدرس زبان انگل100ار تعداد يدر گام بعد، پرسشنامه در اخت   . افتيل  ي پرسش تقل  37

 يياز آنجـا .  شـد ي بررسـ  1رنفياسم-لموگروفكق آزمون   يها از طر   داده شد و نرمال بودن داده     
افـزار   ق نرمي پرسشنامه از طر يي و روا  يياي پا ي بررس يبرا)  نفر 100تعداد  (ه  ي اول ةه حجم نمون  ك

ع نرمـال برخـوردار نبودنـد،       ي شده از توز   يآور  جمع يها  نبود و افزون بر آن، داده      يافكآموس  
ـ       پرسشنامه، از نرم   يياي و پا  يي روا ي بررس يه برا كمحققان بر آن شدند      . ال. يافـزار اسـمارت پ

ور، نرمال نبودن كافزار مذ ل استفاده از نرم   يه دل كم  ينك ي م يادآوريگر  يبار د . ندي استفاده نما  2.اس
 و 5نيچـ (م  كـ  با حجـم     يها  داده يافزار برا  و مناسب بودن نرم   ) 1994،  4يي و   3يباگوز(ها   داده

  .بود) 1999، 6وستدين
__________________________________________________________________ 

1- Kolmogorov-Smirnov 
2- Smart PLS 
3- Bagozzi, R. P.  
4- Yi, Y. 
5- Chin, W.W. 
6- Newsted, P. R. 
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  يمك بخش -3-2
  يمكنندگان بخش ك تك شر-3-2-1

ه كـ ) رد مـ 82 زن و 99 (يسيـ  مدرس زبان انگل 181ل از   ك متش يمك ةنندگان مرحل ك تكشر
 فعال يها سشان در آموزشگاهي تدرةر بود و سابقي سال متغ43 تا   22ن  ين مدرسان ب  ي ا ي سن ةدامن

 يلي تحـص  ةرشت. گرفت، انتخاب شدند   ي سال را در بر م     22 تا   1در سطح شهر مشهد از حداقل       
، يسيـ ات زبـان انگل يـ ، ادب يسيـ  زبـان انگل   ي، مترجم يسي آموزش زبان انگل   يها آنان شامل رشته  

 در مقـاطع    يتابـدار ك و   كيا، دندانپزشـ  ي، جغراف .يا. ي ب  .ت ام يري برق، مد  ي، مهندس يشناس انزب
  . )3جدول  (شد ي ميترك تا دياردانك

  ها در بخش كمي آوري داده  روش جمع-3-2-2
در مرحلة كمي، پس از تأييد روايـي و پايـايي پرسـشنامة طراحـي شـده توسـط محققـان،                     

هـاي دريـافتي،    تفاوت ميـان مدرسـان زن و مـرد از نظـر نـوازه        منظور تحليل و بررسي كمي       به
 82 زن و    99( مدرس زبان انگليسي     181چنان كه ذكر آن رفت، پرسشنامة مذكور در اختيار           هم
افزار  ها با استفاده از نرم     ها در اين مرحله، تحليل داده      آوري داده  پس از جمع  . قرار داده شد  ) مرد
هاي دريافتي   ورت گرفت و تفاوت ميان مدرسان از نظر نوازه        ص) 21نسخة  . (اس. اس. پي. اس

  .تفكيك جنسيت مورد بررسي قرار گرفت به

  هاي پژوهش  تجزيه و تحليل يافته-4
از آنجايي كه شـيوة اتخـاذ شـده در پـژوهش حاضـر از نـوع تلفيقـي اسـت و در نتيجـه،                         

هاي حاصـل از آن نيـز        هها در دو مرحلة كيفي و كمي صورت گرفته است، يافت           آوري داده  جمع
  .در دو بخش مجزا ارائه خواهد شد

  هاي كيفي  نتايج حاصل از تحليل داده-4-1
هاي دريـافتي مدرسـان زبـان انگليـسي از           ها، انواع نوازه   هاي حاصل از مصاحبه    بر پاية داده  

  :قرار زير استخراج شد آموزان به سوي زبان
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  يمك ةنندگان مرحلك تك شريلك مشخصات -3جدول شماره 

  تعداد نندگانك تك شريلكمشخصات 
  جنسيت

  99  زن
  82  مرد

  سطح تحصيالت
  15  ياردانك
  95  يارشناسك

  53   ارشديارشناسك
  18  يتركد

  سابقة تدريس
5-1  67  
11-6  52  
17- 12  34  
22- 18  28  

  رشتة تحصيلي
  123  يسيزبان انگل

  15  يزبانشناس
  43  ها ر رشتهيسا

  سن
27- 22  65  
32- 28  73  
38- 33  27  
43- 39  16  
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  يا يودكي سك مافزار  استخراج شده از نرميدهاك يفيآمار توص -4جدول شماره 

  نمونه  نوع نوازه

   مثبتيالمكريغ

 سي با مدرس در هنگام تدريداشتن ارتباط چشم
 يرد وكت از عمليمنظور ابراز عالقه و رضا مدرس به ه بهي گل و هدياهدا

 يالسك يها تابك و نظم جزوات و يزيحفظ تم توجه به
 يف درسيالكح تيموقع و صح انجام به

  در هنگام درس.. .ان دادن سر وك مثبت چون تي بازخورديها ابراز نشانه

 ي شرطيالمك
  مثبت

  مدرسيبايخط خوانا و ز د از دستيف و تمجيتعر
اران و  كن، دوستان، هم  يان والد يز مدرس در م   يآم تيرد موفق كد از عمل  يف و تمج  يتعر

 مسئوالن آموزشگاه
 يمنظور رفع ابهام از مباحث درس دن سؤال بهيپرس

  يسي زبان انگليريادگي  نسبت بهيمند ابراز عالقه

 يرشرطي غيالمك
مثبت        

  مدرسة لهجيا حتي، تن صدا و يل ظاهركد از شيف و تمجيتعر
  مهمياد و روزهاي اعيكز و تبريآم  محبتيها اميابراز پ

 ي اجتماعيها هكمدرس در شب ام بهيارسال پ
  يرآموزشي غيها طيدار مدرس در محي از ديابراز خرسند

  عدم نوازه

  در هنگام درسيگوش توجه به
    جا و بلند در هنگام درس ي بةخند

 يف درسيالكعدم انجام ت
 الس درسك در يردرسي غيها تيارها و فعالكانجام 

 رركل و ميدل ي بيها ورود و خروج
 السكمورد در  ي بيها مزمهوجود ز

 سيمدرس در هنگام تدر عدم توجه به
  تخته در هنگام درس ردن بهكنگاه ن

 يرشرطيغ يالمك
  يمنف

  مدرسيمورد در ارتباط با مسائل شخص يردن سؤاالت بكمطرح 
  الس درسك خود در يصحبت در مورد مسائل شخص

 ردن هنگام برخورد با مدرس كسالم ن
   خوديارك مكه ي توجيبهانه براا آوردن يگفتن دروغ 

 ي شرطيالمك
  يمنف

  يسي زبان انگليريادگي  نسبت بهيليم يابراز ب
 ي با مدرس ترم جاري قبليها رد مدرسان ترمك عملةسيمقا

 ي و واضح از مباحث درسيي ابتدايها ردن پرسشكمطرح 
 س مدرسي تدرةانتقاد از نحو

  مورد يربط و ب يت بردن سؤاالكق مطرح يدن مدرس از طريشكچالش  به

  ي منفيالمكريغ

 ردن مداوم ساعتك كچ
 ل بروز خطايدل مورد تمسخر قرار دادن مدرس به

 يالسك يها پرسش تفاوت بودن نسبت به يب
 درس  گوش دادن بهيش از حد جزوه بجاينوشتن ب

  مدرس ردن بهك ياحترام يب
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ه كـ  مدرسان زن و مـرد       يافتي در يها  نوازه يشده برا  يي شناسا يدهاك ي، فراوان 5در جدول   
  . آورده شده استكيكتف  حاصل شد، بهيفكي يها  صورت گرفته از دادهيها لي تحلةجيدر نت

  يا يودكي سك مافزار  استخراج شده از نرميدهاك يفيآمار توص -5 شماره جدول

  نوازهيفراوان
  ت يجنسبراساس 

اساس درصد نوازه بر
  ت يجنس

 يدهاك
 از ياستخراج

 يها داده
  مصاحبه

 يفراوان
دها در ك

ل ك
 ها مصاحبه

درصد 
دها در ك
ل كان يم

  مرد  زن  مرد  زن  مدرسان

  %57,14 %42,85  16  12  %15,18  27   مثبتيالمكريغ
 ي شرطيالمك

  %42,85 %57,14  12  16  %13,11  26  مثبت

 يالمك 
  %46,42 %53,57  13  15  %15,12  27 مثبت يرشرطيغ

  %50  %50  14  14  %16,21  28  عدم نوازه
 يرشرطي غيالمك

  %52,14 %42,85  16  12  %12,02  25  يمنف

 ي شرطيالمك
  %53,57 %46,42  15  13  %12,52  26  يمنف

  %50  %50  14  14  %15,84  27  ي منفيالمكريغ

 عدم  ي، فراوان ي مورد بررس  ة نوع نواز  7ان  يه از م  كه  ك از آن است     كي حا 5 جدول   يها افتهي
امـا چنانچـه    . شتر بوده است  ي از همه ب   ك زن و مرد به طور مشتر      ان مدرسان يافت نوازه در م   يدر

دهـد   يها نشان مـ   افتهيم،  ينك ي بررس كيكتف  مدرسان زن و مرد را به      يافتي در ةم نوع نواز  يبخواه
 ي مثبـت و بـرا     ي شـرط  يالمك يها نوازه  مدرسان زن به   ي برا يافتي در ة نواز ين فراوان يشتريه ب ك

آمـوزان در    تر، زبان  قيان دق يب به.  مثبت اختصاص داشته است    يالمكري غ يها نوازه مدرسان مرد به  
مدرسـان مـرد،     مثبـت و بـه  ي شـرط يالمك ةشتر نواز يمدرسان زن خود ب    صورت انتقال نوازه، به   

  . اند  مثبت انتقال دادهيالمكري غةنواز
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ه توسـط مدرسـان زن و مـرد در          كـ   ن انـواع نـوازه    ي از پربـسامدتر   ييهـا  ، نمونه 2ل  كدر ش 
  . ت آورده شده استي جنسكيكتف ها اشاره شده است، به ها بدان صاحبهم

  
  تي مدرسان براساس جنسيافتي دريها  انواع نوازهيفكي ةسي مقا-2ل كش

 يريـ گ جـه ين نتيتوان چنـ  ي، م2ل ك ارائه شده در شيبند  و دسته  5 جدول   يها براساس داده 
 مثبت در نظـر گرفتـه شـود، از    ةز مدرس زن نوايك ين است براكه در مجموع آنچه مم كرد  ك

ق انـواع   يگر، نه تنهـا مـصاد     يان د يب به. سك باشد و برع   ي منف ةتواند نواز  ي مدرس مرد م   يكنظر  
توانند بـر مدرسـان    يها م ن نوازهيه اك يراتيه تأثك مدرسان مرد و زن متفاوت بوده، بلينوازه برا 

  .ز متفاوت خواهد بوديداشته باشند ن
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  يمك يها ل دادهي تحلج حاصل ازي نتا-4-2
ل يـ شده و تحل   ي طراح ة پرسشنام يياي و پا  يي در دو بخش مستقل سنجش روا      يمك يها داده

  .باشد يها قابل ارائه م  حاصل از پرسشنامهيها داده

   پرسشنامهيياي و پايي سنجش روا-4-2-1
ه د اسـتفاد يـ  با 1رونبـاخ ك يب آلفـا  ي شده، از ضـر    ي طراح ة پرسشنام ييايمنظور سنجش پا   به

 هـر  يها  شاخصيه تمامكب، فرض بر آن است ين ضريه در ارتباط با ا  ك يياما از آنجا  . شد يم
 ρار يـ ا معيـ  (CR)ب كـ  مرييايـ ار پايـ ق مع ي از طر  ييايباشند، پا  ي م يسانيكت  ي اهم يسازه دارا 

ب، كـ  مرييايـ ار پايـ ه در معكـ ن يـ ا با توجه بـه .  قرار گرفتيز مورد بررسي ن ني گلداشتا -لونيد
سه يار در مقا  ين مع يز برخوردار هستند، ا   ي ن يشتريت ب يشتر، از اهم  ي ب ي بار عامل  ي دارا يها مؤلفه
ن يـ  ايادآوريـ ن يهمچن.  در نظر گرفته شوديتر و معتبرتر قيار دقيتواند مع  يرونباخ م ك يبا آلفا 

 در نظـر گرفتـه شـده    0,7ور كار مـذ يـ  هـر دو مع يه ارزش قابل قبول برا    ك است   يته ضرور كن
  .است

 (AVE)انس اسـتخراج شـده      ين وار يانگيز، م ي پرسشنامه ن  يي همگرا ييمنظور سنجش روا   به
 يابيـ ش مـورد ارز   يها ن سازه و مؤلفه   ي ب كانس مشتر ين وار يانگين، م يانگين م يدر ا . محاسبه شد 

 بـوده و مقـدار بـاالتر از آن، بـا            0,5ن شـاخص،    ي ا يحداقل مقدار قابل قبول برا    . رديگ يقرار م 
هـر   ش نـسبت بـه    يها  با مؤلفه  يشتري ب كانس مشتر ي وار ير پنهان موردنظر دارا   يه متغ ك فرض آن 

ز يـ  پرسـشنامه ن ي واگراييروا. دينما يد ميي را تأيريگ  ابزار اندازهييگر باشد، روا ير پنهان د  يمتغ
انس اسـتخراج   يـ ن وار يانگيـ زان م ي م ار،ين مع ي ا  براساس .شدر محاسبه   كالر-ار فورنل يمعتوسط  
.  مـدل باشـد  يهـا  سازهگر يدن آن سازه و ي بكيانس اشترايشتر از واريد بيزه با هر سايشده برا 

 در جـدول  .شـود  يمـ ش داده ي نماPLS در نرم افزار     يس همبستگ ي ماتر يكق  ين مورد از طر   يا
 آورده كيـك تف  پرسشنامه بـه يها  از سازهيك هر ي برايي و روايياي پايابي ارز يها ر، شاخص يز

  . شده است
، از آنجايي كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي مركـب بـراي تمـام                6براساس جدول   

 پايـايي قابـل     ة طراحي شـده از    پرسشنام است،   0,7هاي پرسشنامه، بيشتر از مقدار بحراني        سازه
ميـانگين واريـانس اسـتخراج شـده       اركه مقد  اين افزون بر اين، با توجه به     .  برخوردار است  قبول

__________________________________________________________________ 
1- Cronbach's Coefficient Alpha 



  1398پاييز ، 3، شمارة 9دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 946

ايـن بـه معنـاي بيـشتر بـودن ارزش واريـانس مـشترك        ( است 5/0 از   بيشترنيز  براي هر سازه    
 يـي  روايـي همگرا ،)ها با يكديگر اسـت  هايشان از ارزش واريانس مشترك سازه     ها و مؤلفه   سازه

   .نيز قابل تأييد استپرسشنامه 

  هاي ارزيابي پايايي و روايي پرسشنامه  شاخص-6جدول شماره 

 يب آلفايضر  سازه
 (CR)ب كمر ييايپا  رونباخك

انس ين واريانگيم
استخراج شده 

)AVE(  
  56/0  74/0  71/0   مثبتيالمكريغ

  61/0  77/0  73/0   مثبتي شرطيالمك
  50/0  72/0  7/0  مثبتيرشرطي غيالمك

  56/0  76/0  73/0  عدم نوازه
  54/0  78/0  76/0 ي منفيرشرطي غيالمك

  62/0  83/0  81/0  ي منفي شرطيالمك
  52/0  81/0  78/0  ي منفيالمكريغ

در ) هـا  سـازه ( متغيرهـاي پنهـان   AVE آمده است، مقدار جـذر      7براساس آنچه در جدول     
پژوهش حاضر كه در دو قطر اصلي ماتريس همبستگي قرار دارنـد، از مقـدار همبـستگي ميـان      

بر اين اسـاس،  . اند، بيشتر است   هاي سمت چپ و زيرين قطر اصلي واقع شده         ها كه در خانه    آن
هـاي خـود در    گيري كرد كه در پژوهش حاضر، متغيرهاي پنهـان بـا مؤلفـه      نتيجهتوان چنين    مي

مقايسه با ديگر متغيرهاي پنهان، همبستگي بيشتري داشته و بنابراين، روايي واگـراي پرسـشنامه            
  .  شود نيز تأييد مي
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  ا واگريي روايابير در ارزكب فورنل و الري ضرا-7جدول شماره 

 يالمكريغ  سازه
  مثبت

 يالمك
 يشرط

  مثبت

  يالمك
 يرشرطيغ

  مثبت

عدم 
  نوازه

  يالمك
 يرشرطيغ

  يمنف

 يالمك
 يشرط
  يمنف

ر يغ
 يالمك

  يمنف
              74/0   مثبتيالمكريغ

            78/0  49/0   مثبتي شرطيالمك
          70/0  32/0  71/0  مثبتيرشرطي غيالمك

        74/0  41/0  10/0  08/0  عدم نوازه
      73/0  15/0  34/0  55/0  33/0 ي منفيرشرطي غيالمك

    78/0  21/0  33/0  -11/0  12/0  25/0  ي منفي شرطيالمك
  72/0  61/0  48/0  01/0  31/0  -05/0  14/0  ي منفيالمكريغ

    حاصل از پرسشنامهيمك يها ل دادهي تحل-4-2-2
 شـده  ي طراحـ ة پرسـشنام يـي  و رواييايد پا يين گفته شد، پس از تأ     يش از ا  يه پ كطور   همان

قـرار  )  مرد82 زن و 99 (يسي مدرس زبان انگل181ار يور در اختك مذةتوسط محققان، پرسشنام  
ـ . افـزار اس   ، از نرم  يمكها در بخش      حاصل از پرسشنامه   يها ل داده يمنظور تحل  به. داده شد  . يپ

 شده در   يآور  جمع يها  از داده  يفيدر گام نخست، آمار توص    . استفاده شد ) 21 ةنسخ(اس  . اس
 يسيـ  انگليهـا، از عالئـم اختـصار    رار سازهكمنظور اجتناب از ت     به .باشد ي قابل ارائه م   8جدول  

 يالمـ ك،  (NN) ي منفـ  يالمـ كري، غ (NP)  مثبـت  يالمكريغ(ها در جداول استفاده شده است        آن
، (VUN) ي منفـ يرشـرط ي غيالمـ ك،  (VUP) مثبـت    يرشـرط ي غ يالمـ ك،  (VCP) مثبت   يشرط

  ).(LS)افت نوازه ي، عدم در(VCN) ي منفي شرطيالمك
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   زن و مرديسيمدرسان زبان انگل ي حاصل از پرسشنامه برايها  دادهيفي آمار توص-8ول شماره جد

95% Confidence 

Interval for Mean 
Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Std. 

Deviation
Minimum Maximum

 جنسيت

Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic  Statistic Statistic Statistic 

NP 95,6912 .73459 94,2249 97,1574 6,05758 79,00 101,00 

NN 15,9706 1,07448 13,8259 18,1153 8,86039 5,00 67,00 

VCP 91,6176 .86184 89,8974 93,3379 7,10692 69,00 101,00 

VUP 96,3088 .56152 95,1880 97,4296 4,63039 85,00 105,00 

VUN 22,7794 1,90614 18,9747 26,5841 15,71846 5,00 119,00 

VCN 24,5147 1,28943 21,9410 27,0884 10,63294 6,00 48,00 

زن

LS 22,4559 1,22751 20,0058 24,9060 10,12229 6,00 49,00 

NP 90,6200 2,02230 86,5560 94,6840 14,29984 10,00 101,00 

NN 17,7000 1,11584 15,4576 19,9424 7,89019 5,00 40,00 

VCP 87,0000 1,66550 83,6531 90,3469 11,77684 60,00 100,00 

VUP 96,5400 2,11317 92,2934 100,7866 14,94235 71,00 188,00 

VUN 19,5800 1,37294 16,8210 22,3390 9,70817 5,00 46,00 

VCN 20,6400 1,37017 17,8865 23,3935 9,68854 7,00 45,00 

 مرد

LS 27,0000 1,66182 23,6605 30,3395 11,75081 7,00 50,00 

 2رنفياسـم  -لمـوگروف ك از آزمون  شده،يآور  جمع1يها  داده  بودن  نرمال يبررسمنظور   به
  .باشد ي قابل ارائه م9 در جدول آنج ي نتاهكبهره گرفته شد 

__________________________________________________________________ 
1- Tests of Normality 
2- Kolmogorov-Smirnova 
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   زن و مردمدرسان ي حاصل از پرسشنامه برايها  داده بودن نرمالي بررس-9جدول شماره 

Kolmogorov-Smirnova 
 جنسيت 

Statistic df Sig. Statistic df 

 زن 000. 68 780. 000. 68 266.
 000. 50 628. 000. 50 234. مرد

 زن 000. 68 773. 025. 68 116.
 007. 50 932. 002. 50 165. مرد

 زن 002. 68 938. *200. 68 093.
 000. 50 894. 001. 50 175. مرد

 زن 033. 68 961. 005. 68 131.
 000. 50 532. 000. 50 289. مرد

 زن 000. 68 700. 000. 68 183.
 003. 50 921. 000. 50 184. مرد

 زن 024. 68 958. 001. 68 144.
 007. 50 932. 001. 50 167. مرد

 زن 000. 68 920. 000. 68 175.
 169. 50 967. *200. 50 098. مرد

رو يرنف و شـپ   يلمـوگروف اسـم   ك يها  از آزمون  يك چيه ه ك يي، از آنجا  9جدول   وجه به با ت 
 تفـاوت   يمنظور بررس  دادند، به  يد قرار نم  يي پرسشنامه را مورد تأ    يها ع نرمال سازه  ي، توز 1كليو
-ي ت يان استفاده از آزمون پارامتر    ك زن و مرد، ام    يسي مدرسان زبان انگل   يافتي در يها ان نوازه يم

ه همان آزمون   ك يرپارامتري غ يها ن آزمون در آزمون   يد نداشت و محققان از معادل ا      تست وجو 
ت يطور مجـزا براسـاس جنـس       ها به   از سازه  يكن، هر   يبنابرا. ردندكباشد، استفاده    ي م 2يتنيو من

__________________________________________________________________ 
1- Shapiro-Wilk 
2- Mann-Whitney U 
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 هر سـازه نـشان داده       ي برا 10، در جدول    ين بررس يج برآورده از ا   يه نتا كسه شدند   يمدرس مقا 
  .شده است

   هنوازا انواع  بتبط مريها ن دادهيانگي مةسي مقا-10 شماره جدول
Test Statistics  

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

 029/0 -187/2  000/2576 000/1301 مثبتيالمكريغ
ي منفيالمكريغ 000/1464  000/3810  288/1-  198/0  
 ي شرطيالمك

  075/0  -782/1  500/2648  500/1373 مثبت

 يالمك
  431/0  -788/0  000/2831  000/1556 مثبتيرشرطيغ

 يالمك
  404/0  -35/08  000/2822  000/1547 ي منفيرشرطيغ

 ي شرطيالمك
  038/0  -080/2  005/2593  005/1318  يمنف

افت يعدم در
  034/0  -120/2  000/3657  000/1311  نوازه

a. Grouping Variable: gender 

 گزارش شـده اسـت، بـه    10ه در جدول ك انواع نوازه ي برايتنيو ون من آزم حاصل از    جينتا
  :رندير قابل تفسيقرار ز
انگر وجود تفاوت معنـادار     يب:  مثبت يالمكري غ ةنوازا   ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا

 درسـان زن و مـرد   مانين نوع نوازه در م    يافت ا ي حاصل از در   نديند و ناخوشا  ي حس خوشا  انيم
ن يـ  گزارش شـده در ا يها افتهي توجه بهبا . )0,05< 0,029 =مقدار احتمال ( است يسيانگلزبان  

درسان مه  كشود   يجه حاصل م  ين نت يمدرسان زن و مرد، ا     ي نوازه برا   نوع نين ا يانگي و م  جدول
 =هـا  زنن يانگيـ م(دهنـد   يح مـ يتـرج شتر يـ بن نـوع نـوازه را       يـ اسه با مدرسان مرد،     يزن در مقا  

  ).90,62=  مردهانيانگيم، >95,69
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 آزمـون  حاصـل از ج يطبق نتا: ي منفيالمكري غةنوازا  ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا
  دريسيـ مدرسان زن و مرد زبان انگلند ين حس ناخوشا  ي، ب ي منف يالمكري غ ة نواز ي برا يتنيو من
مدرسـان   ندياناخوش ه حس ك ين معن ي؛ بد  وجود ندارد  ي تفاوت معنادار  ، نوازه  نوع نيافت ا يدر

مقـدار  (سان اسـت    يكـ  مقدار به باًين نوع نوازه، تقر   يافت ا ي زن و مرد نسبت به در      يسيزبان انگل 
  ).0,05> 0,198 =احتمال
 يالمك ة نواز در ارتباط با  :  مثبت ي شرط يالمك ةنوازا   ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا

ان يـ ؛ بـه ب    وجـود نـدارد    ي معنـادار  وت تفـا  يسيان مدرسان زن و مرد زبان انگل      ي م  مثبت يشرط
 نـسبت   يسان و برابـر   يكـ زان نـسبتاً    يـ م  زن و مـرد هـر دو بـه         يسيـ تر، مدرسان زبان انگل    قيدق
  ).0,05> 0,075: مقدار احتمال ( خواهند داشتيندين نوع نوازه احساس خوشايافت ايدر به

 مـرتبط بـا     يهـا  افتهي:  مثبت يرشرطي غ يالمك ةنوازا   ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا
ند و ي حـس خوشـا  انيـ گـر وجـود تفـاوت معنـادار م      يز بـار د   يـ  ن  مثبت يرشرطي غ يالمك ةنواز

جـاد  ين نـوع نـوازه ا  يـ افـت ا ي درةجـ يه در نتكـ  زن و مرد يسيزبان انگلدر مدرسان ند  يناخوشا
  ).0,05> 0,431 =مقدار احتمال(نند ك يشود را رد م يم

ج بدست آمده از    ينتا: ي منف ير شرط ي غ يالمك ةنوازا   ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا
ند و  ين حـس خوشـا    يه ب ك است   آن ياي گو ،ي منف يرشرطي غ يالمك ة نواز ي برا يتنيو آزمون من 

 وجـود  ينوازه تفاوت معنـادار نوع ن يافت ايدر  در زن و مرد   يسي زبان انگل  درسانند م يناخوشا
  ).0,05> 0,404 =مقدار احتمال(ندارد 
  بـرآورده از   جيبنا بـر نتـا    : ي منف ي شرط يالمك ةنوازا   ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا

ند يند و ناخوشـا   ي حـس خوشـا    انيـ تفـاوت م  ،  ي منفـ  ي شرط يالمك ة نواز ي برا يتنيو آزمون من 
 =مقـدار احتمـال   ( اسـت  معنـادار ،نـوازه نـوع  ن يافت ايدر  در زن و مرد   يسيدرسان زبان انگل  م

نـوع  ن  يـ ن ا يانگيـ مج گزارش شده در ارتباط بـا        يدر نظر گرفتن نتا   با  ن،  يرابناب. )0,05< 0,038
سه بـا  يه مدرسان مرد در مقاكرد ك يريگ جهين نتين چني اتوان يممدرسان زن و مرد،      ينوازه برا 

 نيانگيـ م(ن نـوع نـوازه خواهنـد داشـت          يافت ا يدر  نسبت به  يندتريحس ناخوشا مدرسان زن،   
  ).20,64 =انمردن يانگيم، >24,51= زنان
ط عـدم   يدر ارتبـاط بـا شـرا      : افت نـوازه  ي عدم در  ابا   ب تبط مر يها ن داده يانگيسه م يمقاج  ينتا

درسـان زبـان    ند م يند و ناخوشـا   ي حس خوشا  انيه م كرد  كن استنباط   يتوان چن  يم افت نوازه، يدر
 =لمقـدار احتمـا   ( وجـود دارد     ي تفاوت معنـادار   ،نوازهنوع  ن  يافت ا يدر  در  زن و مرد   يسيانگل

 ين جـدول بـرا  يـ  گزارش شده در انيانگيو م 6جدول   يها افتهي  با توجه به   هك )0,05< 0,034
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حـس  مدرسان مرد از   نسبت بهه مدرسان زنكجه قابل حصول است     ين نت يمدرسان زن و مرد، ا    
آموزان خـود برخـوردار خواهنـد بـود           زبان يافت نوازه از سو   يعدم در  نسبت به  يندتريناخوشا

 يافت نـوازه از سـو     يتر، عدم در   قيان دق يب  به ).27,00= مردان نيانگيم،  <22,45 =نن زنا يگانيم(
  .شود ي ميندتر تلقيسه با مدرسان مرد، ناخوشاي مدرسان زن در مقايآموزان برا زبان

 مدرسان زن   يافتي در يها  مرتبط با انواع نوازه    يها ن داده يانگي م يمك ةسيج حاصل از مقا   ينتا
  .طور خالصه آورده شده است  به11و مرد، در جدول 

   مدرسان زن و مرديافتي دريها ه نوازبا انواع تبط مريها ن دادهيانگيسه ميمقا -11جدول شماره 

  سهي مقاةجينت  نوع تفاوت  انواع نوازه
  مرد > زن  معنادار   مثبتيالمكر يغ

   مرد> زن  عدم معنادار   مثبتي شرطيالمك
   مرد< زن  عدم معنادار   مثبتيرشرطي  غيالمك

  مرد < زن  معنادار  عدم نوازه
  مرد > زن  عدم معنادار  ي منفيرشرطي  غيالمك

  مرد > زن  معنادار  ي منفي شرطيالمك
  مرد < زن  عدم معنادار  ي منفيالمكر يغ

ه كـ  از آن اسـت      كي حا يمك يها ل داده يج تحل ي آمده است، نتا   11براساس آنچه در جدول     
 ةجـ يه در نت  كـ  ينديا ناخوشـا  يـ ند  ي از نظر حـس خوشـا      يسيان مدرسان زن و مرد زبان انگل      يم

آمـوزان    زبان ي از سو  ي منف ي شرط يالمك مثبت، عدم نوازه و      يالمكري غ يها افت انواع نوازه  يدر
ان يـ  م ير انواع نـوازه، تفـاوت معنـادار       يشود، تفاوت معناردار است و در ارتباط با سا         يجاد م يا

 در  يسيـ تـر، مدرسـان زن زبـان انگل        قيان دق يب به. د مدرسان زن و مرد مشاهده نش      يا  نوازه ةبهر
 يهـا  افـت نـوازه  يدر  نسبت بهيندتريان انواع نوازه، احساس خوشايسه با مدرسان مرد، از م     يمقا

ط عدم  ين، در شرا  يهمچن.  دارند ي منف ي شرط يالمك و   ي منف يرشرطي غ يالمك مثبت،   يالمكريغ
 برخوردار خواهنـد    يندتري احساس ناخوشا  مدرسان مرد از   افت نوازه، مدرسان زن نسبت به     يدر

  . بود
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  يريگ جهي بحث و نت-5
 درس و يهـا  السكـ آمـوزان در      زبـان  ي مدرسـان از سـو     يافتيـ  در يهـا  ت نـوازه  ينظر بر اهم  

س ي تدرة ارائي مؤثر براةزيجاد انگي در ا  ين عوامل روانشناخت  ي ا يديلك و نقش    ي آموزش يها طيمح
 انـواع   يم تـا ضـمن بررسـ      ين پـژوهش بـر آن شـد       يـ ، در ا  ارآمدتر و مؤثرتر  ك يو خدمات آموزش  

 يطراحـ  ، بـه  ي آمـوزش زبـان خـارج      يهـا  السكـ  در   يسيـ  مدرسـان زبـان انگل     يافتي در يها نوازه
مدرسـان زن و    ) نديا ناخوشـا  يند  يخوشا (يافتيان حس در  يمنظور سنجش تفاوت م     به يا پرسشنامه

ن منظـور، ابتـدا     يبـد . ميآموزان بپرداز   زبان يافت انواع نوازه از سو    ي در ةجي در نت  يسيمرد زبان انگل  
ل يـ مورد تحل ) 1987( استوارت و جوونز     يشنهادي پ يبند  مدرسان براساس دسته   يافتي در يها نوازه

ن مدرسـان،  يـ  از اي انجـام گرفتـه بـا تعـداد     يهـا  ق مـصاحبه  يسپس، از طر  .  قرار گرفت  يو بررس 
. د واقع شـد ييمورد تأ. اس. ال. يافزار پ از نرم آن با استفاده   يياي و پا  يي، و روا  ي طراح يا پرسشنامه

 يهـا   نـوازه ةجـ ي زن و مـرد در نت      يسيجاد شده در مدرسان زبان انگل     يان حس ا  يسرانجام، تفاوت م  
  .  واقع شديمك ي شده مورد بررسي طراحةآموزان با استفاده از پرسشنام  زباني از سويافتيدر

. ت مدرس قابل طرح است    ين عوامل در موفق   يتر  از مهم  يكيعنوان   د، ارتباط مؤثر به   يترد يب
 يشتريـ  ب ةزيـ ه مدرس با رقبت و انگ     كشود   يآموزان سبب م   در واقع ارتباط مؤثر مدرس با زبان      

ت يـ ل شـده و در نها يـ ار ناكشتر از يت بيرضا له بهين وسيند و بدك نقش يفايالس درس ا  كدر  
ن، ارتباط  يبنابرا. ده واقع گردد  يد فا ي مف يت و تحقق اهداف آموزش    ي از فعال  يور ش بهره يدر افزا 

ه موجبـات   كـ رود   يشمار مـ   ن معلم و شاگرد به    يه ب ين دوسو يادي ضرورت بن  يكارامد،  كمؤثر و   
ژه در  يـ و بـه . آورد يج دلخـواه را فـراهم مـ       ينتـا  دن بـه  ي رسـ  يشتر بـرا  يزه و تالش ب   يش انگ يافزا

 يرتريطـرز چـشمگ    بـه يفتـار رگي و غيزان ارتباطات گفتاريه مك زبان دوم ي آموزش يها السك
، يقدم و خواجـو  شيپ(زه ي انگةزانندي برانگي عامل روانشناختيكعنوان  ابد، نوازه به ي يش م يافزا

نقـش   ن، بـا توجـه بـه      يبنـابرا . نـد كفا  ي روند آموزش ا   يارامدك در   يتواند نقش مهم   يم) 2014
ه كـ  خواهد بود يش منطقن پرسيزه در افراد، طرح ا   يجاد انگ ي در ا  ين عامل روانشناخت  ي ا يديلك
 يكـي عنـوان    ز به يا مدرسان ن  يرد و   يگ يافت نوازه تنها در انحصار شاگرد قرار م       يدر از به يا ن يه آ ك

ن خواهـد  يـ ر ايـ پرسش اخ طور قطع پاسخ به ستند؟ بهياز نين يافت آن بين ارتباط از درياز ابعاد ا  
 در وجـود خـود      يطـور ذاتـ    ا بـه  افـت نـوازه ر    يدر از بـه  يز همانند شاگردان، ن   يه مدرسان ن  كبود  

 در درازمـدت    ي منفـ  ةافـت نـواز   يا در يـ افت نـوازه و     يتر، عدم در   قيان دق يب به. نندك ياحساس م 
نـد  كجـاد   ي ا يرد و كـ  در عمل  ي گذاشته و اختالالتـ    ير منف يرد مدرس تأث  ك عمل يتواند بر رو   يم
  ). 2015پور،  زداني(
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وجـود   ه نظـر بـه   كـ  نيـ  آن اسـت ا    يبراافتن پاسخ   ي ين نوشتار در پ   يه ا ك ين پرسش يتر مهم
ل يـ ان مدرسـان زن و مـرد از نظـر تما          يـ ا م يـ ان زنان و مـردان، آ     ين م يادي بن ي ارتباط يها تفاوت

 مختلف بـر  يها ا نوازهيگر، آيان ديب ر؟ بهيا خيافت انواع مختلف نوازه، تفاوت وجود دارد      يدر به
 يهـا  افتـه يج و   يند؟ نتـا  يجاد نما ي ا يا مختلف يسان  يكرات  يتوانند تأث  ي مدرسان زن و مرد م     يرو

ل يـ ان مدرسان زن و مرد در تماين م يادي بن يها  از وجود تفاوت   كيحاصل از پژوهش حاضر حا    
د، يـ ه مـردان و زنـان در عقا     كـ  ييه، از آنجا  كح آن يتوض.  از نوازه بود   يافت انواع خاص  ي در يبرا

ز يـ ها ن ن آنين بيادي بني ارتباطياه ستند، تفاوتيه ن يهم شب  ت به يال، رفتارها و شخص   يآرزوها، ام 
 يهـا   از تفـاوت   يشناخت و آگاه  . وضوح مشهود است   شود، به  ي منتج م  يشباهت ين ب يه از هم  ك

ن يـ  از ا  يت افراد و مـسائل    يه، شخص يق و تنب  ي تشو ي، چگونگ يزشي، استعدادها، عوامل انگ   يفرد
را در شناخت بهتر افراد و  آموزش  ةاران گستر كاندر تواند دست  يان زنان و مردان، م    يدست در م  

ـ  يهـا  را بـدون شـناخت جنبـه      يز.  رساند ياريشان  يازهاين  افـراد در سـازمان،   ي و رفتـار  ي روان
  .  گام بردارديابيامكت و يه سازمان به سمت موفقكتوان انتظار داشت  ينم

ل يـ دال ه مدرسـان زن بنـا بـه       كـ ن ادعـا نمـود      يتوان چنـ   ي پژوهش حاضر م   يها افتهي يةبرپا
جـه  يتـر و در نت     سه با مدرسان مرد، احـساس مثبـت       ي خود، در مقا   ي و ذات  يتي شخص يها يژگيو

تر،  قيان دق يب به. دهند يآموزان از خود بروز م      زبان يافت نوازه از سو   يدر  نسبت به  يشتريل ب يتما
، 3يريتـس ك،  2انگـاس يكوكي (1يه تعـامل  ي، از روح  يت روانشناخت يلحاظ ماه  ه زنان به  ك يياز آنجا 
ت بـوده و در     يـ  آنان حـائز اهم    ي برا ينشك برخوردارند، استمرار هم  ) 2014،  5و راواجا  4جاروال

 بـه   يطين شـرا  ي خواهد بود در چنـ     يعيطب. ت دارد يشان اهم ي برا ينشك  هم ي برقرار ةويجه، ش ينت
ت يـ  انواع مختلف نـوازه اهم يريارگك، ضرورت استفاده و ب ينشك  و استمرار هم   يمنظور برقرار 

 در زنـان    يه  مباحـث ارتبـاط     ك ييگر، از آنجا  يان د يب به. ندك يدا م ي با مردان پ   سهي در مقا  يشتريب
د از  يـ  تائ ةه نشان كافت نوازه   يدر از به يه ن ك است   يعيباشد، طب  يتر از مردان م    تر و پررنگ   برجسته

 از يل برخـوردار يـ دل در مقابـل مـردان، بـه   . شتر خواهد بـود  يباشد، در زنان ب    ي مخاطب م  يسو
 ةويدهند و در واقع، ش     ي نم يت چندان ي، اهم ينشك نندگان در هم  ك تكر شر يسا ، به 6ي رقابت يةروح

__________________________________________________________________ 
1- Cooperative 
2- Kivikangas, J. M.  
3- Kätsyri, J.  
4- Järvelä, S.  
5- Ravaja, N.  
6- Competitive  
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 هدف قرار يز خود را بر رو   كشتر تمر يت بوده و ب   يشان فاقد اهم  ينش مخاطب برا  كبرخورد و وا  
متر بـوده و بـه      ك مخاطب در مردان     يد از سو  يافت نوازه و تائ   ياز به در  يان ساده، ن  يب به. دهند يم

ل يـ دل. ها را فراهم آورد تواند اسباب رنجش آن يافت نوازه نم  يط عدم در  ي شرا ي حت ل،ين دل يهم
شه در سـطح بـاالتر   ين ريزنان همچن افت نوازه در مردان نسبت به يدر متر نسبت به  كل  يبروز تما 
نفـس   ن از سـطح اعتمـاد بـه       يانگيـ طـور م   ه مردان بـه   ك يياز آنجا . نفس در مردان دارد    اعتماد به 

رد آنـان  كـ ، در عملي منفـ ةافت نـواز ي در صورت در يزنان برخوردار بوده، حت     به  نسبت يباالتر
  . وارد نخواهد شديخلل

 -الـف :  چـون  ييها يژگيل داشتن و  يدل ه زنان به  ك نمود   يبند ن جمع يتوان چن  يدر مجموع م  
ـ يالمـ كري در ارتباطـات غ يم ظـاهر يـ ز بر عال ك تمر -ف صدا، ب  ي ظر يها به آهنگ  توجه  ي و پ

 و  هيـ ط و تجزيافت مداوم اطالعات از محي در- دقت، پةواسط ات طرف مقابل به   يوحر بردن به 
 يي و رمزگشا  يشتر در رمزگذار  ي ب يي توانا -گران، ث يق د يد و تصد  يتائ از به ي ن -ها، ت  ل آن يتحل

 يتي نارضـا -گران و چي دةجانات در گفتار و چهريت هي رؤ-جانات و عواطف، جيو قضاوت ه 
سه با مردان از خـود      يافت انواع نوازه در مقا    يدر  نسبت به  يشترياز ب يس ن رد خود، احسا  كاز عمل 
 از سطح اعتمـاد  ي برخوردار- چون الفياتيل داشتن روحيدل در مقابل، مردان به . دهند يبروز م 

 اعتمـاد و  يجـا  ار بـه كـ جـه در  ي درامـد و نت يشتر قائل شـدن بـرا  يت ب ي اهم -نفس باالتر، ب   به
 يتفاوت ي و جامع و ب    يلك از دقت    ي برخوردار -مسائل، ت  دن به رك نگاه ن  ي شخص -ت، پ يحما

از يـ  ن ةنـ ي در زم  يشتريـ  ب ي، آزاد )1391 و عـالم،     ي، نصراصفهان ينصراصفهان(ات  يجزئ نسبت به 
  .ندينما ي مخاطب در خود احساس ميافت نوازه از سويدر به

ن در  كـ ن ر يتـر  هـم عنوان م  به درسه م ك يياز آنجا ه  كرد  كن اظهارنظر   يتوان چن  يان م يدر پا 
، ي مختلف فرد  يها ابعاد و جنبه   ، پرداختن به  ندك يفا م ي ا يي نقش بسزا  يريادگيند آموزش و    يافر

. ديـ آ يشـمار مـ    آمـوزش بـه  ةنـ ياز الزامات زم  او ي جسم ي و حت  يروح،  يروانشناخت،  ياجتماع
ت كـ حر ين بقـا  ي معلم در تـضم    ةنندك نييرغم نقش تع  ين عنوان شد، عل   يش از ا  يه پ كطور   همان

هـا و مقـاالت قـرار گرفتـه      متر موضوع بحـث پـژوهش  كسه با شاگرد،  يجامعه، متأسفانه در مقا   
 يها  پژوهش درنه،  ين زم يشود به منظور رفع خالء پژوهش در ا        يشنهاد م ين اساس پ  ي بر ا  .است

اران، كـ هم ي از سـو   يافتيـ  در يهـا   مختلف چون نـوازه    يايوا معلم از ز   يافتي در يها نوازه يآت
از  ي و حتـ  مدرسـان ةخـانواد اعضاء آموزان،  ن زباني، والدها موزشگاهآ يزرهايسوپرواو   انريمد
ه پـژوهش   كـ  يين، از آنجا  يهمچن. رديگ قرار   يورد بررس م ي آموزش يها تابك و   ها طيمح يسو

ه كـ شـود    يشنهاد مـ  يـ ده بـود، پ   يانجام رس   به يسيحاضر تنها با در نظر گرفتن مدرسان زبان انگل        
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ج يج آن مطالعـات بـا نتـا   يرد و نتاير دروس انجام گي معلمان ساي هدف بررس مشابه با  يپژوهش
در شتر  يـ بمفهـوم نـوازه     ه  كـ  يين، از آنجـا   يـ افزون بر ا  . ده شود يحاصل از پژوهش حاضر سنج    

 يه پژوهـش  كـ شـود    يشنهاد مـ  يـ ابـد، پ  ي يم ا معن  معلم و شاگرد   ي از سو   دو جانبه  يها ينشك هم
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