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چکیده
بـا توجـه بـه اهمی

عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس بهویژه تدریس زبان دوم ،در این

پژوهش کوشــیدی مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررســی کنی  .نیاز عاطفی انســان به
نوازش فیزیکی در کودکی ،در بزرگســـالی بیشـــتر شـــکـل نوازة معنوی و عاطفی بهخود
میگیرد .نوازه بهمعنی دیدهشــدن و به رســمی

شــناختن ارزشهای افراد اســ  .در این

پژوهش ،ابتدا مفهوم نوازه را در روانشــناســی و ســآس در زموزش زبان دوم ت یین کردی .
زنگاه ضـمن معرفی جدید انوا نوازهگر و نوازهشونده به افراطی ،تفریطی و معتدل ،کاربرد
زنها را در زموزش زبان نشان دادی  .زمانی که معل با میزان نوازهگری خود و نوازهشوندگی
شـاگردان زشـنایی نداشـته باشـد ،تعامل مؤثر بین معل و شــاگرد صا ل نمیشود و صس
ناراصتیِ ایجاد شـده ،ممکن اسـ

باعث از بین رفتن انگیزة مشـارک

و یادگیری شاگردان

شود .در پایان ،ضمن ت یین کاستیهای اصتمالی این تقسی بندی ،پیشنهادهایی را برای انجام
پژوهشهای بیشتر ذکر کردی .
کلیدواژهها :نوازیدن ،نوازه ،نوازش ،نوازهگر ،نوازهشونده
 .1مقدمه

در هرزموزش موفق عوامـل زیـادی دخیلند که یکی از مه ترین زنها ایجاد انگیزه در میان
شـاگردان اسـ  .بیشک انگیزه موتور محرک یادگیری و موفقی

تحصیلی اس  .پژوهشهای

زیادی (درنیه )1051 ،انجام شــده که همگی نشــان میدهند انگیزة باال باعث موفقی

و رشــد

شــاگردان میشــود .یکی از مه ترین عواملی که باعث افزایش انگیزه میشــود ،نوازه 5نام دارد
1. Stroke

____________________________
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(پیشقدم و خواجوی .)1052 ،نوازه به مفهوم دیدن و توجه کردن به افراد اس ـ
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(برن.)5311 ،

زمانی که شــاگردان اصســان کنند معل نام زنها را میداند ،به چشــمان زنها نگاه میکند و به
صضــور و عدم صضــور زنها توجه دارد ،صس مث
ایجاد انگیزة بیشتر برای شرک

و خوبی پیدا میکنند که این خود باعث

در کالن و در نتیجه یادگیری بیشتر خواهد بود.

در این پژوهش ،برگرفتـه از فعـل نوازیـدن و بـا تأکید بر معنی نوازش و مهربانیکردن زن،
برای اولین بار از «نوازه» اســتفاده کردی تا زن را از واژة نوازش که به مؤلفههای فیزیکی اشــاره
دارد ،جدا نموده و توجه را بیشـتر معطو
این نکته ضـروری اسـ
المســه اس ـ

به مفهوم معنوی زن کنی  .برای توضـی بیشتر ،ذکر

که از میان صوان پن گانه اولین صسـی که در انســان شکل میگیرد،

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

کارکرد ط یعی خود ،انتقالدهندة اصسـاسات و هیجانات از طریق نوازش با تمان فیزیکی بدن
نیز هســـ  .اصســـاســـات مث

و منفی از طریق در زغوش گرفتن ،دســـ دادن ،بوســـیدن،

نیشـگونگرفتن ،زدن و غیره منتقل میشود .ما میتوانی صس دوس داشتن ،بیتفاوتی و نفرت
را از طریق صس المســه بهراصتی به دیگران منتقل کنی  .پس از دوران کودکی که در زن نوازش
فیزیکی بهوفورانجام میشـود ،بهنظر میرسد در دوران بزرگسالی ،نوازش فیزیکی کمتر شده و
نیاز به نوازش معنوی و عاطفی ،یعنی نوازه ،بیشتر میشود.
در هر تعـامل دو ســـوی نوازیدن وجود دارد نوازهگر 5و نوازهشـــونده .1زمانی که ارت اط
نوازهایِ این دو مناسـ

و بجا باشد ،تعامل موفق و مؤثر خواهد بود .از زنجاییکه کالن درن

زبان دوم محل تعامالت زبانی زیاد معل -شـاگرد و شاگرد-شاگرد اس  ،نوازه نقش بسزایی در
تـدریس و یادگیری ایفا میکند .بنابراین ،با توجه به اهمی

نوازه در زندگی و زموزش ،در این

پژوهش میکوشــی ضــمن تشــری زن ،به تقســی بندی جدیدی از نوازه بآردازی  .در صقیق ،
تالش داری مفهوم نوازهگر و نوازهشــونده را ت یین کرده و کاربرد زن را در زموزش (زبان دوم)
نشـان دهی  .از همین رو ،ابتدا به کنکاش مفهوم نوازه در روانشـناسی میپردازی  ،سآس زن را

1. Stroker
2. Strokee

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

سال چهل و نه
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در زموزش زبان دوم بررســی میکنی و در پایان ،ضــمن معرفی تقســی بندی جدید نوازهگر و
نوازهشونده ،کاربرد زن را در زموزش تشری میکنی .
 .2نوازه در روانشناسی

یکی از ا ـلیترین رویکردها در بررسـی رواب میانفردی ،تحلیل رفتار متقابل 5اس  .این
رویکرد را اولینبــار اریــک برن در دهــة  5360معرفی کرد .تحلیــل رفتــار متقــابــل نظریــهای
شـصصـیتیس

که به طور ا ولی و نظاممند به تغییرات و رشد شصصی میپردازد (استوارت و

جوینز ،5311 ،ص .)9 .این رویکرد بهطور گسـترده در روانشـناسی ،زموزش و سایر عر هها
مورد اســتفاده قرار گرفته اســ  .از ا ــلیترین مفاهی رویکرد تحلیل رفتار متقابل میتوان به
صال های «من» ،موضـ های زندگی ،سناریوهای زندگی ،ساختار زمانی ،ت ادلهای میان افراد و
نهـایتـاّ ،یکی از مه ترین این مفاهی بهنام نوازه اشـــاره کرد (برن .)5311 ،نوازه بهمعنی درک
صضـور دیگران و بهرسـمی شـناختن ارزشهای زنهاسـ

(شیرای .)1006 ،نوازهها ارت اطات

میان فردی قابل مشـاهدهای هسـتند که نیاز اصساسی هر فرد به دیدهشدن و به رسمی

شناخته

شــدن را برزورده میکنند .برن ( )5311این نیاز انســان به دیدهشــدن را اشــتیاب به بهرســمی
شناخته شدن 1نامگذاری کرده اس .

انوا نوازه ع ارتاند از مث
نوازة مث

نوازهایسـ

ایجاد صس عدم رضـــای

 9یا منفی ،2شــرطی 1یا غیرشــرطی ،6گفتاری 1یا غیرگفتاری.1

که باعث ایجاد صس رضای

یا صتی ناراصتی در افراد میشـــود .نوازة شـــرطی ،همانطور که از

اســمش پیداســ  ،مربوط به صال
نوازهایسـ

و خوشحالی در افراد و نوازة منفی باعث

یا کاریســ

که افراد انجام میدهند و نوازة غیرشــرطی

که به خود افراد مربوط میشود نه عملشان .نوازة گفتاری میتواند یک اصوالپرسی

کوتـاه یـا صتی برقراری مکالمههای طوالنی با افراد باشـــد و نوازة غیرگفتاری میتواند با یک
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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ل صند ،ســر تکان دادن ،نگاه در چشــمان افراد و غیره انجام شــود (اســتوارت و جوینز.)5311 ،
بارو ( )1001بر این باور اســ

که نوازهها میان افراد به ــورت مداوم و ناخودزگاه رد و بدل

میشـــونـد .ط ق گفتـة اســـتوارت و جوینز ( ،)5311اگر افراد نوازة مث ـ
نوازة منفی خواهند بود .از این رو ،میتوان نتیجه گرف

جسـتجوی دریاف

دریاف

نکنند در

که دریاف

یا دادن

هر نو نوازهای از دریاف نکردن یا ندادن نوازه بهتر اس .
برای تفهی بهتر انوا نوازه ،اســتوارت و جوینز ( ،5311ص )12 .نمونههایی از انوا نوازه
را بدین گونه (جدول  )5ارائه دادهاند
جدول  .1انواع نوازه
نوع نوازه
نوازة مث
نوازة مث

مثال

شرطی

«کار جال ی انجام دادی».

غیرشرطی

«تو برای معاشرت بسیار دوس داشتنی هستی».

نوازة منفی شرطی

«وقتی زن جورابها را میپوشی ا الً دوست
ندارم».
«من از تو متنفرم».

نوازة منفی غیرشرطی

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

و اظهار داشــتند که ایجاد انگیزه در دیگران به دو روش تقوی
میگیرد .تقوی
تقوی

مث

مث

که باعث تقوی

میشـــود.

رفتار مث

منفی نیز بر اســان نوازیدن منفی ــورت میگیرد که خود باعث کاهش خطا از طریق

تحریک افراد در جه
اســ

ع ارت اســـ

از نوازیدن مث

و تقوی

منفی ــورت

به ود عملکرد زنها میباشــد .در واق « ،نوازیدن ســ

تقوی

رفتاری

که نوازیده شــده» ( اســتوارت و جوینز ،5311 ،ص .)12 .همچنین ،اســتوارد و جوینز

( )5311اشــاره میکنند که ما بهعنوان افراد بالغ و بزرگســال هنوز مانند نوزادی که نیاز اولیهاش
لمسشدن ،نوازششدن و در زغوش گرفته شدن اس  ،در جستجوی تمان جسمی هستی  ،اما
بهمرور میزموزی که شـکلهای دیگر درک صضـور و به رسـمی

شـناخته شــدن را جایگزین

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

سال چهل و نه

تمان جسـمی کنی  .یک ل صند ،تعریف و تمجید یا صتی اخ  ،نشان دهندة به رسمی

1

شناخته

شدن و درک صضور ماس .
 .3نوازه در مطالعات زبان دوم

همـانطور که میدانی  ،رواب میان معل و شـــاگردان در محی های زموزشـــی از اهمی
بســیاری برخوردار اس ـ  .بهترین یادگیری در محی هایی ــورت میگیرد که شــاگردان مورد
صمای

عاطفی قرار گیرند (شوتز و پکران .)1001 ،رابطة مث

و سازندة میان شاگردان و معل

باعث یادگیری بهتر ،ایجاد مهارتهای فردی الزم ،کاهش اضطراب و افزایش انگیزه میشود .از
این رو پژوهشهای بســیاری به عوامل تأثیرگذار بر رواب متقابل میان معل و شــاگرد پرداخته
اند .از مه ترین عوامل تأثیرگذار در رابطة متقابل میان معل و شــاگرد میشــود به توجه معل ،
تأثیرگذاری معل  ،نزدیکی معل به شـاگردان و هوش هیجانی اشاره کرد .توجه معل از عواملی
که نتای مث تی از جمله صضــور بیشــتر در کالن ،افزایش ســاعات مطالعه ،موفقی های

اس ـ

تحصــیلی و کاهش میزان ترک تحصــیل را نیز به دن ال دارد (فاســتر .)1001 ،یکی از مه ترین

مفاهی ِ توجه معل

5

که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته ،نوازه اســـ

(پیشقدم ،ناجیمیدانی و

خواجوی )1051 ،همانطور که پیشتر گفته شد ،به هر عملی که افراد برای به رسمی

شناختن

دیگران و درک صضــور زنها انجام میدهند نوازه گفته میشــود (برن .)5311 ،به گفتة فریدمن
( ،)5339افراد در محی های پُر نوازه به ســط عملکرد باالتر میرســند و انگیزة بیشــتری پیدا
میکننـد .از این رو ،نوازیـدن یکی از مه ترین عوامـل تمـایز میـان موفقیـ

و عـدم موفقی

شـاگردان بهشـمار میرود .بنابراین بهزبان ساده ،نوازه در محی زموزشی بهمعنی دیدهشدن ،به
رسمی

شناخته شدن و مورد توجه قرار گرفتن شاگردان اس .

در صوزة زموزش زبان دوم ،پیشقدم و خواجوی ( )1052به طراصی مقیاسی برای سنجیدن
نوازه بر اســان نظریة تحلیل رفتار متقابل و ارت اط زن با انگیزة تحصــیلی زبانزموزان پرداختند.
زنها نشــان دادند که ارت اط معناداری میان نوازیدن و انگیزة تحصــیلی وجود دارد .در پژوهش
زنها نتای نشـاندهندة رابطة مسـتقی نوازه با انگیزة بیرونی و انگیزة درونی شاگردان اس  .در

1. Teacher care
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اینجا به سؤالها و شاخصهای پرسشنامة زنها اشاره میکنی تا خوانندگان بهتر با مفهوم نوازه
در زموزش زبان زشنا شوند.
 .5استاد بﮫ من ل صند میزند.
 .1بﮫ من اخ میکند.
 .9بﮫ من نگاه میکند.
 .2بﮫ من توجﮫ میکند.
 .1اس مرا میداند.
 .6بﮫ اس من در کالن اشاره میکند.
 .1مرا تشویق میکند.
 .1مرا سرزنش میکند.
 . 3وق

کافی برای من در کالن میگذارد.

 .50وق

کافی برای من در بیرون کالن میگذارد.

 .55از تجارب شصصی من در کالن اسفاده میکند.
 .51از دانش علمی من در کالن استفاده میکند.
 .59از من در مقابل دیگران تعریف میکند.
 .52بﮫ تکالیف من توجﮫ میکند.
 .51در صل تمرینھا از من استفاده میکند.
 .56در بحثھای کالسی از من استفاده میکند.
 .51از من سؤال میپرسد.
 .51بﮫ من اجازة سؤالکردن میدھد.
زنها با اســتفاده از تحلیل عاملی به  2زیرســازه از نوازهها رســیدند گفتاری ،غیرگفتاری،
ارزشگـذاری و فعالی

کالســـی .در این زیرســـازهها ،نوازههای منفی و مث

غیرشــرطی وجود ندارد .نوازههای جدید ارزشگذاری و فعالی
پرسـشنامه نامگذاری شـده اسـ
توجیه اس .

و در باف

یا شـــرطی و

کالســی براســان س ـؤالهای

مؤسـسـههای خصو ی زموزش زبان ایران قابل

سال چهل و نه

1

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

در پژوهشـی دیگر ،یزدانپور ( )1051رابطة بین نوازیدهشـدن معل و فرسـودگی شغلی را
بررســی کرده اسـ  .نتای این پژوهش صاکی از زن بود که هر قدر معل بیشــتر نوازیده شــود،
میزان فرســودگی شــغلیاش کاهش مییابد .در صقیق  ،در این پژوهش ،او نشــان داد معلمان
همچون شـــاگردان نیـازمند دریاف
دریاف

نوازه میباشـــند و انگیزة تدریس زنها با توجه به میزان

نوازه تغییر میکند .براسان تحلیل عاملی 1 ،زیرسازة توجه دول

به معل  ،توجه مدیر

به معل  ،توجه کارکنان و همکاران به معل  ،توجه خانواده شــاگردان به معل و توجه شــاگردان
به معل صا ـل شدند .همچنین ،در پژوهش پیشقدم و همکاران ( )1051که بازخورد و توجه
معل به شـــاگردان در کالنهای زبان مورد بررســـی قرار گرف  ،پژوهشـــگران به این نتیجه
رسیدند که با توجه به اهمی
میبـایســـ

بسزای توجه معل و بازخورد وی به شاگردان در کالن ،معلمان

بهطور مســـاوی به زبانزموزان توجه کنند .در این پژوهش ،عوامل مه در توجه

یکســان معل به همة زبانزموزان ،نوازیدن زنها ،بازخورد مناســ

به همة زبانزموزان و عدم

ت عیض میان زنها بهشمار میرف .
افزون بر این ،در پژوهشــی که ایر زاد ،پیشقدم و شــهریاری ( )1051انجام دادند ،تفاوت
میان میزان نوازیدن معل ها در کالنهای زموزش زبان انگلیســی ،عربی و فارســی در مدارن
ایران بررســـی شـــد و نتای صاکی از زن بود که بهطور کلی ،معل های زموزش زبان عربی در
مدارن نسـ

به معل های زموزش زبان انگلیسی و زبان فارسی ،به دانشزموزان نوازة بیشتری

میدهند .زنها دلیل این امر را به ماهی
زبـان عربی زبـان مذه

اکثر مردم اســـ

تدریس زبان عربی در ایران ارت اط دادند؛ زیرا در ایران
و در زن ،دقیق و روان خواندن اهمی

زیادی دارد.

بنابراین ،معلمانِ درن زبان عربی بیشـتر از نوازة منفی برای تصحی خطاهای شاگردان استفاده
میکردند .نتای پژوهش رج نژاد ،پیشقدم و ـ وری (زیر چاپ) نیز نشــان داد که نوازیدن
شـاگردان در اشـتیاب زنها به صضور در کالن و نهایتاَ در یادگیری زبان خارجی تأثیر بسزایی
دارد .بدین معنی که هر چه معلمان نوازة بیشـتری در کالن میدادند ،شـاگردان تمایل بیشتری
برای شــرک

در کالن پیدا میکردند .نتای پژوش صســینی ( )1056نیز نشــان داد ،علیرغ

زشنایی غال

معلمان با انوا نوازه ،در نوازیدن شاگردان در کالن عملکرد موفقی ندارند.
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 .4نوازهگری و نوازهشوندگی

همانگونه که پیشتر عنوان شد ،نوازه مفهومی اس

که بیش از نی قرن از تعریف علمی زن

میگـذرد ،بـا این این ،پژوهشهای کمی در این صوزه انجام شـــده اســـ  .از این رو ،در این
پژوهش ما به دن ال ت ین دقیق مفهوم نوازه بودی  .ابتدا نوازه را در روانشــناســی و ســآس در
زموزش زبــان دوم مورد بررســـی قرار دادی  .در این بصش تالش میکنی رابطـة نوازهگر و
نوازهشونده را واکاوی کنی و تقسی بندی جدیدی ارائه نمایی .
نوازهگر کســـی اســـ
نوازهشـونده کسـی اس

که نوازه (ل صند ،اخ  ،نگاه در چشـــ  ،بازخورد و غیره) میدهد و
که دریاف کننده نوازه اس  .در هر تعاملی جای این دو میتواند تغییر

کند و نقشها عوض شـود .معلمی که به شاگردان نوازه میدهد ،میتواند در طول کالن درن
با نوازههای گفتاری و غیرگفتاری شـاگردان مواجه شـود .همانگونه که شـکل  5نشان میدهد،
نوازهگر و نوازهشـونده میتواند به سـه گروه افراطی ،5تفریطی 1و معتدل 9تقسی شود .نوازهگر
افراطی کســـی اســـ

که تمایل زیادی به دادن نوازه به دیگران چه مث

شصص از هر فر تی برای دادن نوازه استفاده میکند که ممکن اس
تعامالت و فرهنگها باعث ناراصتی مصاط

شــود .بر خال

و چه منفی دارد .این

خود این امر در برخی از

نوازهگر افراطی ،نوازهگر تفریطی

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

در فرهنگ ایران بسیار جدی یا بیتفاوت قلمداد شود .نو سوم نوازهگری که بین دو نو

ق ل قرار میگیرد ،معتدل اسـ  .این شـصص بسیار منطقی و دور از هرگونه افراط و تفری  ،به
دیگران نوازه میدهد.

1. Overstroker/Overstrokee
2. Understroker/Understrokee
3. Optimal stroker/Optimal strokee

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

سال چهل و نه

3

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بر م نای تقسـی بندی نوازهگر ،سه نو نوازهشونده ه قابل تصور اس  .نوازهشونده افراطی
کســی اســ
دریاف
بر خال

که تمایل زیادی به دریاف

نوازه ممکن اسـ

شود و تمایلی به ادامة گفتگو با نوازهگر نداشته باشد .دقیق ًا

نوازهشــوندة افراطی ،نوازهشــوندة تفریطی بههیچ عنوان بهدن ال نوازهگیری از کســی

نیسـ  .ممکن اسـ
دریاف

ناراص

نوازه از دیگران دارد .این شــصص در ــورت عدم

این شـصص درونگرا باشد یا به هر دلیل فرهنگی یا شصصیتی ،تمایلی به

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

ارت اط

مؤثر با او میشـــود .اصتماالً ارت اط نوازهگر افراطی با نوازهشـــوندة تفریطی مؤثر نصواهد بود.
نوازهشـــونـدة معتدل همچون نوازهگر معتدل ،از افراط و تفری دوری میکند و انتظار دریاف
نوازة خیلی ک و خیلی زیاد ندارد.
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بر اســان زنچه گفته شــد میتوان ادعا کرد نوازهگری و نوازهشــوندگی در طیف خیلی ک ،
میانه و خیلی زیاد قرار گرفته اس ـ
طیف قرار میگیرند .در صقیق

و همانگونه که شــکل  1نشــان میدهد ،افراد بین دو ســر

نوازهگری و نوازهشوندگی مفاهی نس یاند.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

 .5بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش سعی کردی ابتدا نگاهی به مفهوم نوازه داشته باشی و زن را در روانشناسی
و زموزش زبان دوم بکاوی  .سآس مفاهی نوازهگر و نوازهشونده را معرفی کردی و تقسی بندی
سـهگانهای از زنها ارائه کردی  .هر دو سوی یک ارت اط ،یعنی نوازهگر و نوازهشونده را به انوا
افراطی ،تفریطی و معتدل تقسی کردی .
بیشــک ارت اط زمانی موفق خواهد بود که نوازهگرِ افراطی ،مصاط ِ (نوازهشــوندة) افراطی
داشــته باشــد و همینطور نوازهگرِ تفریطی ،مصاط ِ تفریطی و نوازهگر معتدل ،مصاط ِ معتدل
داشـته باشـد .بهنظر میرسـد ش اه

نوازهای دو سوی رابطه ،باعث رضای

دو طر

میشود.

اگر در یک رابطه ،نوازهگر ،افراطی و نوازهشونده تفریطی باشد ،یکی تمایل به دادن نوازة فراوان
دارد ،در صالیکه دیگری عالقهای به دریاف
رضـای

زیادی از ارت اط نصواهند داشـ

نوازه ندارد .در چنین صالتی ،بدون شـــک طرفین
و ناراصتی یکی از طرفین اجتنابناپذیر اس  .بهنظر

میرســـد در هر ارت اطی افراد باید صدن بزنند مصاط

زنها با توجه به فرهنگ و ویژگیهای

شـصصـیتی خود دارای چه درجهای از عالقهمندی به دریاف

نوازه اس

تا بتوانند همسو با او

نوازه دهند.
در کالن درن ،بـهویژه کالن یـادگیری زبـان که در زن ارت اط گفتاری و غیرگفتاری زیاد
اس  ،نوازه نقشی اساسی بازی میکند .همانگونه که پیشقدم و خواجوی ( )1052در پژوهش
خود نشـان دادند ،دادن نوازه میتواند در کل باعث افزایش انگیزة یادگیری شود؛ ولی بر اسان
تقســی بندی ارائهشــده در این مطالعه این س ـؤال به ذهن خطور میکند که زیا همة افراد کالن

سال چهل و نه

از نوازش تا نوازه نگاهی به مفهوم نوازیدن در زموزش زبان دوم

بهطور یکسـان از دریاف

55

نوازه خوشـحال میشوند؟ بهنظر میرسد پاسخ منفی اس ؛ زیرا عدم

کنترل نوازه و همســو نکردن زن با فرهنگ و شــصصــی

شــاگردان کالن میتواند باعث ززار

تعدادی از شاگردان شود .شاگردی که نوازهشوندة تفریطی اس
از صد از سـوی معل  ،ممکن اسـ

ناراص

در ورت دریاف

شـود و انگیزه اش برای مشارک

کاهش یابد .از این رو ،پیشـنهاد میشـود معلمان ابتدا نسـ

نوازة بیش

بیشتر در کالن

به مفهوم نوازه زشنایی بیشتر پیدا

کنند ،هیَجامد( 5مفهوم ترکی ی از هیجان و بســامد) خود را افزایش دهند (پیشقدم ،جاجرمی و
شـایسـته )1056 ،و سآس تالش نمایند میزان عالقهمندی به دادن یا دریاف

نوازه را در خود و

شاگردان مشصص نمایند .بدون شک رسیدن به چنین زگاهی که شصص با چه میزان و صتی با
سص

چه نو از نوازه راضـی میشـود کاری اسـ

و صتی پیچیده؛ زیرا بهنظر میرسد نوازه،

شـــصصبهشـــصص و فرهنگبهفرهنگ متفاوت اســـ  .زنچه در فرهنگ «الف» نوازهای قوی
محسـوب میشـود ممکن اس

در فرهنگ «ب» نوازة ضعیفی باشد .بهعنوان نمونه ،بهکار بردن

نام کوچک شــاگردان توسـ معل در کالنهای درن ایران نس ـ
ممکن اسـ

به کالنهای درن کانادا

نوازة قویتری باشد؛ زیرا رابطة معل -شاگرد در ایران رسمیتر اس  .در مجمو ،

شــدت عالقه به نوازه ،میزان عالقهمندی به نو خا ــی از زن (صســاســی
منفی) و وزن هر نوازه ،پیچیدگی شناخ

را افزایش میدهد.

تا اینجا تمرکز ما بیشــتر بر نوازگی معل
تدریس و تهیة مطال

به نوازة مث

و یا

1

بود ،ولی از دیگر نکات مهمی که به بحث نوازه،

درسـی مربوط میشود ،نوازگی نویسنده 9و نوازگی مترج

2

اس  .زمانی

که نویسنده کتاب یا مقالهای مینویسد یا مترجمی اثری را ترجمه میکند ،هر دو تالش میکنند
خود را جای خواننده قرار دهند و طوری بنویســند که خواننده اصســان کند به عواطف و فه
او توجه شـــده اســـ  .بهعنوان نمونه ،نویســـندهای که در کتاب خود تا جایی که توانســـته از
فراگفتمانها ،1رنگهای مصتلف ،معنیکردن کلمات سص  ،ارجا به زبان مادری خوانندگان و
برجسـتهسازی مطال

مه استفاده میکند ،نس

به نویسندهای که توجهی به این نکات ندارد،
1. Emotioncy
2. Teacher stroke
3. Writer stroke
4. Translator stroke
5. Meta-discourses
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اصتماالً نوازة بیشـتری به مصاط
به رسمی
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خود میدهد .تمامی موارد یاد شده نشان میدهند که خواننده

شناخته شده و نویسنده او را بهخوبی دیده اس  .در همین خصوص ،نویسندگان و

مترجمان به طیفهای مصتلف نوازگی قابل تقسی میباشند.
افزون بر زنچه بیان شـد ،رابطة نوازه و شـصصـی
نوازهشـــونـده از انوا شـــصصـــی

اســـ

بهنظر مه میرسد .اینکه سازة نوازهگرو

یا خیر ،در این مطالعه مورد بحث قرار نگرف .

پژوهشهای دیگر میتوانند این موضـــو را مورد مطالعه قرار دهند .همچنین ،بهنظر میرســـد
فرهنگ بومی ،خانوادگی و کاری میتوانند عادتوارههای 5نوازهگری و نوازهشــوندگی خا ــی
را در افراد ایجـاد کننـد .پژوهشهـای بعـدی میتوانند با ســـاخ

و هنجاریابی ابزار جدید به

بررسـی این مه بآردازند و با یافتن میزان معمول نوازهگری و نوازهشوندگی در یک فرهنگ به
یـادگیری و تدریس کمک شـــایانی نمایند .در پایان ،ذکر این نکته ضـــروری اســـ
نوازهگری و نوازهشوندگی ممکن اس

در افراد ثاب

که نو

ن اش د و شرای ارت اطی ،افراطی ،تفریطی

و تعدیلی را تعیین کنند .کســی که در منزل نوازهگر افراطی اســ

ممکن اســ

به هر دلیلی،

نوازهگر معتدل در محی کار باشــد .جنســی  ،ســن و ط قة اجتماعی میتوانند عوامل مهمی در
این خصوص باشند .مطالعات بعدی میتوانند عوامل دخیل در میزان نوازهگری و نوازهشوندگی
را بررسی کنند.
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