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Article Info Abstract 

Paper Research: 
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A robust and, healthy teacher-student connection helps to create an environment conducive to 

personal and academic progress. Stroke is the point at which a healthy relationship deviates from 

an unhealthy one in terms of behavior and words. Generally, strokes have been given in a 

conventional and non-literary manner. Still the literary form of strokes has been advocated as a 

way to open up an opportunity for the creative use of language, as well as the construction of a 

relationship between language, culture, and literature. This quantitative research aims to 

determine students' preferences for literary and non-literary strokes. Gender disparities in choice 

for literary and non-literary strokes are investigated to account for males' and females' 

preferences. They may have opposing viewpoints despite growing up in the same biological and 

cultural environment.. The convenience sample technique was used to choose 411 students (133 

men and 278 females) from a variety of majors and stages of study. The data was collected using 

a researcher-made questionnaire with literary and non-literary strokes. Results suggested that 

female students  preferred non-literary strokes, while male students favored literary strokes. 

Female students’ appreciation for non-literary strokes and male students’ preference for literary 

strokes may be attributed to their personality traits, communication styles and social status. Other 

contributing aspects include the lack of intimate relationships between teachers and students of 

the opposite gender and differences in literary and non-literary language features. 
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 چکیده اطالعات مقاله
تواند فرصتی برای رشد فردی و تحصیلی فراهم کند. آنچه میان رابطۀ سالم و  رابطۀ سالم مدرس و دانشجو می پژوهشی نوع مقاله:

طور  گویند. به کند، استفاده از زبان و رفتاری نوازشی یا سرکوبگر است که به آن نوازه می ناسالم تفاوت ایجاد می
توان با  فرض مطرح شده است که می پیش ینوع ادبی آن، با اها معیار و غیرادبی است که ن معمول، زبان نوازه

منظور،  . بدینفرصتی برای کاربرد خالقانۀ زبان و پیوند زبان، فرهنگ و ادبیات فراهم کردترکیب ادبیات و نوازه 
گیری دانشجویان به دریافت نوازۀ ادبی و غیرادبی، به روش کمی  مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ترجیحات نوازه

نجام شد. هدف از بررسی جنسیت، آگاهی از تفاوت و تمایل زنان و مردان به نوازۀ ادبی و غیرادبی است؛ زیرا ا
 111آنان با وجود رشد در بستر زیستی و فرهنگی مشابه، ممکن است نگرش متفاوتی داشته باشند. حجم نمونه 

گیری دردسترس  ودند که به روش نمونههای تحصیلی گوناگون ب زن( در مقاطع و رشته 272مرد،  133دانشجو )
های ادبی و غیرادبی است. نتایج نشان داد زنان  ساختۀ نوازه ها، پرسشنامۀ محقق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

های  های ادبی توسط مردان و نوازه به نوازۀ غیرادبی و مردان به نوازۀ ادبی تمایل بیشتری دارند. انتخاب نوازه
گو میان زنان و مردان، جایگاه و ها، آداب گفت های شخصیتی آن توان با ویژگی زنان را می غیرادبی توسط

ای صمیمی میان مدرس و دانشجوی  رابطه نبودشود و  ها می انتخاب زبان نوازه موجبها که  اجتماعی آن
 متفاوت زبان ادبی و غیرادبی توجیه کرد. های یژگیغیرهمجنس و و
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  مقدمه

الشعاع  شغلی افراد را تحتالعمر است که رشد و توسعۀ فردي، تحصیلی و  آموزش فرایندي مادام

خود با  1جنسیت ۀواسط دبستان تا دانشگاه، زنان و مردان به دهد. از دوران پیش قرار می

ها به گفتۀ  . این کلیشهداردحیاتی در زندگی آنان  یشوند که نقش هاي متعددي مواجه می کلیشه

د که ممکن است ناعی دار) اشاره به نگرش و باورهاي افراد دربارة یک گروه اجتم1389( 2ماتلین

با برتردانستن مردان نسبت به  ،براي نمونه، در فرهنگ مردساالر ایران ؛دور از واقعیت باشند

هاي اخالقی و ارتباطی که معموالً مردان کمتر ملزم  زنان به رعایت اصول و چارچوب الزامزنان، 

 3هاي جنسیتی و نابرابريتبعیض  ینۀبه رعایت آن هستند و مسائل مربوط به کار یا تحصیل، زم

ها قرار  ها و نابرابري مردان در معرض کلیشه بیشتر ازفراهم شده است. در چنین شرایطی زنان 

کند  هاي فیزیولوژیکی، آنچه بین زنان و مردان تفاوت ایجاد می گیرند. عالوه بر ویژگی می

فرهنگی جامعه شکل ها و شخصیت آنان است که در بستر زیستی، روانی و  ها، مهارت توانایی

کنند که بر  هایی را دریافت می ها در تعامل با محیط، پیام گیرد. به عبارت دیگر، همۀ انسان می

ها به  گذارد. شناخت و درك این پیام نگرش، احساسات و رفتار آنان تأثیرات مثبت یا منفی می

هاي سالم را  بخش هاي ناسالم شخصیت را تغییر یا بهبود دهند و کند تا بخش افراد کمک می

  تا عالوه بر داشتن روانی سالم، تعاملی مؤثر با دیگران برقرار کنند. سازندتقویت 

کند، تحلیل  یکی از رویکردهاي ارتباطی و تحلیلی که به شناخت و ایجاد تغییر کمک می

گانۀ  الگوي سه ۀبر پای 5این نظریه توسط اریک برن 1960است. در دهۀ  4رفتار متقابل

هاي نفسانی دربردارندة  ) مطرح شد. هریک از این حالت9و بزرگسال 8، والد7(کودك 6نفسانی

تواند به تقلید از عملکرد غیرمنطقی و احساسی یک  رفتار و احساسات متفاوتی است که فرد می

رفتار مسئوالنۀ یک  کننده) یا گر یا حمایت کودك، نگرش و رفتار والدین (پدر و مادري کنترل

را تکرار کند. از این لحاظ، تحلیل رفتار متقابل بر آن است تا کشف  ها فرد بالغ و بزرگسال، آن

کند که در ارتباطات، کدام حاالت نفسانی بر عملکرد افراد غلبه دارد، تا با شناخت و ایجاد تغییر 

 10ها را نوازه ناخت این پیاماي سالم میان افراد شکل بگیرد. اریک برن راه ش در آن، رابطه

  داند. می

                                                           

1. gender 
2. Matlin 
3. gender inequalities 
4. transactional analysis (TA) 
5. Eric Berne 
6. ego state 
7. child ego state 
8. parent ego state 
9. adult ego state 
10. stroke 
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تواند  کند که می هاي کالمی و غیرکالمی دریافت می هر فرد در بستر ارتباطی خود، پیام

هاي کالمی یا غیرکالمی را که  اي خوشایند یا ناخوشایند براي او رقم بزند. این پیام تجربه

. به عبارت دیگر نوازه، نیازهاي یندگو ینوازه م ،دة پیام به گیرنده استندهندة توجه فرست نشان

) و در هر ارتباطی که نیاز به درك و Berne, 1988شدن است ( احساسی و ارزشی افراد به دیده

 ,Stewart & Joinsرود ( کار می شناخت باشد از جمله ارتباطات آموزشی، درمانی و مشاوره به

  .استگذار، محیط آموزشی یکی از این بسترهاي ارتباطی مهم و تأثیر تردید ی). ب1987

توان برقراري تعاملی اثربخش میان  آموزشی، کلید پیشرفت در یادگیري را می ینۀدر زم

مشارکت کالسی،  سببمدرس و دانشجو دانست؛ زیرا رابطۀ موفق میان مدرس و دانشجو 

 که یدرحال ؛)Zhou, 2021; Xie & Derakhshan, 2021( شود یافزایش انگیزه و یادگیري م

 ؛)Alnuzaili & Uddin, 2020( کند یها را فراهم م اضطراب و استرس آن ینۀزم یتباط منفار

آموزش  يدوستانه برا یطیمح تواند یم یانو احساسات دانشجو یازهاشناخت ن بامدرس  ین،بنابرا

ها  دهد نوازه در این زمینه، نتایج بسیاري از مطالعات علمی نشان می .ها فراهم کند آن یادگیريو 

نفس و  یادگیري، تمایل به مشارکت، اعتمادبه یزةقادر به ایجاد بستري سازنده براي افزایش انگ

). با 2014قدم و خواجوي،  ؛ پیشFrancis & Woodcock, 1996بهبود ارتباطات هستند (

 یدگاهد ه). با توجه ب2016 ینی،(حس کند یموفق عمل نم يگر وجود این، گاهی مدرس در نوازه

در  تردید یشد. ب یاجو یزبان ۀجامع یکدر فرهنگ غالب در  توان ی) علت آن را م2015( زاد یرجا

فرهنگ و زبان  یت،مانند جنس يمدرس و دانشجو، عوامل مؤثر یاناز جمله روابط م یهر ارتباط

  الشعاع قرار دهند. تباطات را تحتند روند ارتوان یهستند که م یلدخ

 يبرا یزنان و مردان، آداب و قواعد خاص یانم يها با توجه به تفاوت یدر هر ارتباط

فرهنگ غالب در جوامع شکل و معنا گرفته است. در فرهنگ  يمعاشرت وجود دارد که برمبنا

ایران، زنان و مردان براي حضور در جامعه و برقراري تعاملی سالم، ملزم به رعایت موازین 

اخالقی و اجتماعی هستند. به عبارت دیگر، اسالم از دو مفهوم محرم و نامحرم در -اسالمی

آن شایسته است افراد آدابی را رعایت  ۀواسط هگوید که ب تعامل میان زنان و مردان سخن می

کردن و تماس بدنی است که  گري غیرکالمی، لمس هاي نوازه نمونه، یکی از مدل براي ؛کنند

شود. افزون بر آن، در  موازین اسالمی و اخالقی، در فرهنگ ایران از آن خودداري می دلیل به

ارد که متأثر از الگوهاي مصوب جامعه و هاي قالبی وجود د ارتباط با زنان و مردان، پنداشت

). این 1397جاه و رضایی،  شود (رفعت گیري هویت افراد می شکل موجبفرهنگ است و 

هاي قالب به نگرش و باورهاي افراد دربارة شخصیت و هویت زنان و مردان اشاره دارد.  پنداشت

و به سایر اعضاي  بندیا میوم گو تداو هاي جنسیتی که از طریق زبان در مکالمه و گفت ایدئولوژي

اي متقابل وجود  رو، میان زبان و جامعه رابطه ). از این1394شوند (بخارائی،  جامعه منتقل می
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هاي فرهنگی و اجتماعی و  ) در فرایند ارتباطی، ویژگی1395رجبلو و علیخانی ( یدةدارد. به عق

به همین  .شود ها منعکس می ان آنهاي جامعه (مانند زنان و مردان) در زب موازین اخالقی گروه

  ها است. فرهنگ ها و خرده منظور زبان راه شناخت این ویژگی

 یژهو به فردي ینبا توجه به آنچه بیان شد، زبان و جنسیت دو عامل تأثیرگذار در روابط ب

رسد با تأکید بر زبان و جنسیت در  نظر می لحاظ، به ینرابطۀ میان مدرس و دانشجو است. از ا

توان  ها بتوان تغییراتی اعمال کرد و مشخص کرد که آیا با ایجاد این تغییرات می باط با نوازهارت

) 2016( ینیحس ۀگفت يبرا يگیري دانشجویان تأثیر مثبت گذاشت و راهکار بر تمایالت نوازه

ل در تباد یج. با توجه به آنکه زبان رایرخ یا یافت يگر بودن مدرسان در نوازهبر ناموفق یمبن

سخن گفته شده  يگر نوازه يبرا یديمطالعه از زبان جد ینزبان است، در ا یارها صورت مع نوازه

  است.

 ۀجامع یکافراد در  ةبر نوازه، برگرفته از مکالمات روزمر یزبان متداول در مکالمات مبتن

را مطرح  1یادب يها با عنوان نوازه یديجد يها حاضر نوازه ۀاست. در تقابل با آن، مطالع یزبان

 ین. اشوند یم یهته یفارس یاتموجود در زبان و ادب یبرحسب آثار ادب ی،ادب يها . نوازهکند یم

شدن کالم، ینآهنگ ۀواسط به ی،به ادب 2یرادبیها از غ زبان نوازه ییراحتمال وجود دارد که با تغ

. کند ایفاها  نوازه در تبادل يبه کالم، نقش مؤثر یاتادب یبخش و حس روح یادب هاي یهکاربرد آرا

ها داشته  در تبادل نوازه یاتینقش ح تواند یم یزمتفاوت مدرس با دانشجو ن یتافزون بر آن، جنس

 يکه مدرس در ارتباط با دانشجو دهند ینشان م یاز مطالعات علم یبرخ ینه،زم ینباشد. در ا

 یران،مانند ا یدر جوامع یرا)؛ ز2017،  يکار حداد دارد (سخت يتر راحت يگر جنس، نوازه هم

زنان و مردان وجود دارد که  ینب یو ارتباط یاخالق يها فرهنگ و مذهب، چارچوب ۀواسط به

، در پژوهش رو ین. از اشود یم جنس یرهمغ يمدرس و دانشجو ینب یرصمیمیغ یتعامل سبب

 تیبرحسب جنس یاندانشجو شودمطرح شده است تا مشخص  یرادبیو غ یادب ةحاضر دو نواز

  .تفاوت بین آنان از این حیث معنادار است یا خیر یاکدام نوع نوازه دارند و آ یافتبه در یلخود تما
  

  پژوهش یشینۀپ

جنسیت متفاوت داراي نگرش، احساس و رفتاري متفاوت  ۀواسط در فرایند ارتباطات، زنان و مردان به

نمونه، افروز  براي ؛دهند خود نشان میکاربرد زبان کالمی و غیرکالمی از در هستند و ترجیح متفاوتی 

توانایی رمزگشایی از زبان بدن، حساسیت بیشتري به کاربرد  دلیل به) معتقدند زنان 1397و دانایی (

هاي اجتماعی  هاي غیرکالمی دارند؛ زیرا زبان را ابزاري براي اعمال قدرت و رسیدن به جایگاه پیام

عنوان یک  شدن به تأیید و دیده مانند). منافعی 1400 ضلی،دانند (فردوسی و فا باال و منافع خود می

                                                           

1. literary stroke 
2. non-literary stroke 
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انسان و کسب احترام و منزلت اجتماعی. تالش براي دیده شدن و کسب تأیید دیگري، نمایانگر 

ها در ارتباطات است. باید به این مهم توجه داشت که فارغ از جنسیت، همۀ افراد  ارزش وجودي نوازه

حمایت و نوازة دیگري هستند تا احساس ارزشمندي در زندگی داشته کمابیش به دنبال جلب اعتماد، 

  باشند.

اي با توجه به خصوصیت اصلی نوازه که شناخت و ارائۀ  ) در مطالعه2014قدم و خواجوي ( پیش

براي سنجش  يا کالمی یا غیرکالمی، مثبت یا منفی است، پرسشنامه یوةبازخورد به دیگري به ش

و  1درونی یزةتواند انگ ها گزارش کردند که نوازة مدرس می کردند. آن اعتباریابینوازة دانشجویی 

 وبنابراین میان رفتارهاي حمایتی مدرس  ؛بینی کند دانشجویان براي یادگیري را پیش 2بیرونی

  .یادگیري دانشجویان رابطۀ معناداري وجود دارد یزةافزایش انگ

مدرس زبان  9گري  تصادي و اجتماعی به بررسی نوازهاق وضعیت) با درنظرگرفتن 2015زاد ( ایرج

 يگر نوازه یزانم یشترینب ي،اقتصاد یتنشان داد از نظر وضع یجپرداخت. نتا یانگلیسی، عربی و فارس

توسط  یشترب ةنواز ینتأم رفت یانتظار م که یآن، درحال بر افزون. شود یدر مدارس سطح باال انجام م

و  یسیآموزان منجر شود، مدرسان زبان انگل و فرهنگ دانش یتزبان، هو یوندبه پ یمدرس زبان فارس

  گرفتند. یشیپ یاز مدرس درس زبان فارس ي،گر رتبه در نوازه ینباالتر یافتبا در یعرب

 یبررس یگراننقش نوازه را در ارتباط مدرس با د یت،جنس ۀ) با درنظرگرفتن مؤلف2015( پور یزدان

مقیاس  بار مقیاسی براي سنجش نوازة مدرس براساس پنج خرده ینخستمطالعه براي ن ینکرد. در ا

آموزان طراحی شد و  آموزان و خود زبان هاي زبان دولت، صاحبان مؤسسات زبان، همکاران، خانواده

جز نوازة  ها به مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تمام خرده 3ارتباط آن با فرسودگی شغلی

همکاران، رابطۀ معناداري با فرسودگی شغلی مدرس دارند. به عبارت دیگر، مدرس با  شده از دریافت

آموزان، کمتر دچار فرسودگی  آموزان و زبان هاي زبان دریافت نوازه از دولت، صاحبان مؤسسات، خانواده

گی دریافت نوازه یا عدم دریافت آن از همکاران تأثیر چندانی بر فرسود که ید؛ درحالنشو شغلی می

ها ندارد و  مدرس نیز ارتباطی با میزان فرسودگی شغلی آن جنسیتشغلی مدرس ندارد. افزون بر آن، 

  شود. هر مدرسی که مورد حمایت قرار بگیرد کمتر دچار فرسودگی شغلی می

یادگیري و تمایل به برقراري ارتباط نشان داد  یزة) با بررسی ارتباط بین نوازه، انگ2016آموزگار (

کنند. افزون بر آن، با درنظرگرفتن  آموزان، یادگیري را تسهیل می زبان یزةها با تأثیرگذاشتن بر انگ نوازه

یادگیري ندارند. هرچند زنان  یزةمؤلفۀ جنسیت مشخص شد زنان و مردان تفاوت چندانی در انگ

کردن، خود را بیشتر در معرض یادگیري قرار  و تمایل به صحبتدر کالس  بیشترمشارکت  دلیل به

  کنند. دهند و ارتباط مؤثرتري با مدرس برقرار می می

                                                           

1. internal motivation 
2. external motivation 
3. job burnout 
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اي  منظور بررسی ارتباط میان نوازه با جنسیت و سن، پرسشنامه ) به2017(  حدادي کار سخت

ن و مرد در سنین آموزان براساس چهار موقعیت ارتباطی با مدرس ز گیري زبان براي سنجش نوازه

الگو و  ،آموزان زن و مرد هاي ارتباطی، هریک از زبان جوانی و میانسالی طراحی کرد. در این موقعیت

آموزان مرد در ارتباط با  عنوان نمونه، زبان به ؛ترجیح خاص و متفاوتی براي دریافت انواع نوازه داشتند

رطی مثبت، کالمی غیرشرطی مثبت و دریافت سه نوازة کالمی ش درمدرس جوان مرد نشان دادند 

اگر مجبور به دریافت نوازة منفی باشند، نوازة  که یخاصی ندارند؛ درحال ترجیحغیرکالمی مثبت، 

دهند. در  هاي غیرشرطی منفی و غیرکالمی منفی ترجیح می کالمی شرطی منفی را به نوازه

نظر  که به نشودتا سرزنش هاي کالمی شرطی منفی، فرد موظف است کاري را انجام دهد  نوازه

دهند. افزون بر آن، تمام  هاي منفی ترجیح می آموزان مرد این نوع نوازه را بر سایر نوازه رسد زبان می

دریافت انواع  برايها  مشترك بودند. آن ۀگیري خود داراي یک نکت آموزان در الگوي نوازه زبان

جنس  سن و هم دختر نیز در ارتباط با مدرس همآموزان  هاي مثبت تمایل یکسانی داشتند و زبان نوازه

رسد  نظر می دادند. به خود و مدرس مرد در سن میانسالی، دریافت نوازة مثبت غیرکالمی را ترجیح می

علت سن باال و اقتدار در  آموز و مدرس مرد به علت جنسیت و سن مشابه با زبان مدرس زن به

  آموزان دختر ندارد. یرکالمی به زبانشخصیت، هدف ناپسندي از ارائۀ نوازة مثبت غ

 این بهمدرس در آموزش زبان،  یتو نوازه در موفق یت) با بررسی نقش جنس2016نوربخش (

نظر آن، به بر افزون. کند یتر از مدرس مرد عمل م نوازه، مدرس زن موفق ینتأمکه در  رسید نتیجه

 یشافزا یزآموزان به مشارکت ن زبان یلباشد، تما یشتربمدرس  يگر نوازه یزانهرچه م رسد یم

  .یابد یم

 یريگ نوازه هاي یتاز اولو ی، فهرستیآموز عراق نگرش زبان ی) با بررس2017( یننتاعبدالحسیح

آموزان وجود  زبان یدرخواست ةانواع نواز یانم يفهرست تفاوت معنادار ینآموزان ارائه داد. در ا زبان

 رسد ینظر مبه یرادادند؛ ز یحمثبت را ترج یشرط ةجوان، نواز درسمآموزان در ارتباط با  نداشت و زبان

 یحترج یتشانو شخص یذات هاي یژگیو دلیل به یقتشو ررا ب یتانجام فعال دلیل به یقآنان تشو

که اشاره به  رامثبت  یرشرطیغ ةنواز یانسال،آنان در ارتباط با مدرس م یگر،د ي. از سودهند یم

ها نقش  در تبادل نوازه یزسن ن ۀمؤلف دهد یامر نشان م یندادند و ا یحافراد دارد ترج یذات هاي یژگیو

  دارد. يمؤثر

از  یکهر داد نشانو نوازه  یآموزان عراق زبان یتجنس یانارتباط م ی) با بررس2017جبارالجاعد (

انواع نوازه دارند و در ارتباط با  یافتدر يبرا یخاص ي، الگومدرسآموزان زن و مرد در ارتباط با  زبان

از  یبرخ یند. با توجه به اعتقادات مذهبکن می یشترياحساس آرامش ب خودجنس  مدرس هم

 يا دوستانه ۀکه رابط يبه مدرس مرد ،آموزان زن گزارش شد که زبان یزمتفاوت ن ۀنکت ینا ها، یعراق

مدرس مرد را  یرصمیمی،غ ۀو رابط یمنف يگر و در مقابل نوازه رنددا یها دارد، نگرش مثبت با آن
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  .کنند یسرزنش م

 يها نوازه یۀ، فرضیادگیريدر  یشرفتاعتبار مدرس و پ ۀ) با درنظرگفتن مؤلف2019( نژاد يقندهار

مدرس و دانشجو ارائه کرد. با توجه  یانآموزان، در روابط م زبان یعاطف یازهاين ینتأم يرا برا1یحس

و اعتبار مدرس  یحس ةنواز ینبگانه است، مشخص شد  حواس پنج ةدربردارند یحس ةبه آنکه نواز

هاي حسی، بینایی بیشترین و بویایی کمترین ارتباط را  وجود دارد و از میان انواع نوازه يمعنادار ۀرابط

 يابزارها یقمدرس از طر یادگیري، هاي یطدر مح دهد ی. این مهم نشان مردبا اعتبار مدرس دا

  توجه است. کم یاییو به حس بو کند یم یررا درگ يحس بصر یشترب ینت،مانند پاورپو یآموزش کمک

و  یبه بررس یت،جنس ۀ) با درنظرگرفتن مؤلف1398( نادري و قدم یش، پیپوراصفهان یروزیانف

که زنان  رسیدند یجهنت ینها به ا آموزان پرداختند. آناز زبان یسیمدرسان زبان انگل یريگ نوازه یابیارز

 یمنف یرکالمیغ ةمثبت و نواز یشرط ةنواز ی،مثبت و منف یرشرطیغ يها نوازه یافتدر درو مردان 

با زنان احساس  یسه، مردان در مقایمنف یشرط ةنواز یافتدر در که یدرحال ؛دارند یکسانی یحترج

را دارند. در ارتباط با  یندحس ناخوشا یننوازه ا نکردن یافتدر مورد دردارند و زنان  یندتريناخوشا

ها معتقدند زنان به دارند. آن یلآن تما یافتاز مردان به در یشزنان ب یزمثبت ن یرکالمیغ يها نوازه

معرض  دراز مردان، خود را  یشترباال ب یتعامل یاتخود و روح یو ذات یتیشخص هاي یژگیعلت و

  دهند. قرار می یريگ نوازه

آموزان ایرانی و عراقی از  ) با بررسی درك زبان2021( همکارانقدم و  پیش ،در پژوهشی دیگر

 یتمعلم، اعتبار و موفق ةاز نواز ییو موفقیت مدرس متوجه شدند هردو گروه، درك باال 2اعتبارنوازه، 

از  يتریشخود، درك ب یعاطف یازهايبه اهداف و ن یدنهنگام رس آموزان زبان یقت،او دارند. در حق

و  یرانیآموزان ا است که تشابه نگرش دو گروه زبان یادآوري شایان. کنند یم یدامدرس پ یتموفق

 ياست و مدرسان کشورها 3یانهگرا جمع یدبه عقا یاییآس يکشورها یلتما ةدهند نشان یعراق

  .دهند یم یحآموزان را به اهداف خود ترج زبان یتو موفق یادگیري یایی،آس

ر بر ارتباط یرگذاتأث یها عامل گرفته، نوازه صورت يها در پژوهش شود، یگونه که مشاهده م همان

تبادل  یتی،و جنس یفرهنگ هاي یتمحدود یبرخ رسد ینظر ممدرس و دانشجو هستند؛ هرچند به

ها،  تبادل نوازه يبرا یدجد یسبک یجادجهت در پژوهش حاضر، با ا ین. از اکند یها را مختل م نوازه

به  یننو ياز منظر ی،ادب يها کاربرد نوازه ۀواسط امل مدرس و دانشجو، بهضمن اثرگذاشتن بر نوع تع

حاضر  ۀمطالع ي، نوآوررو یناز ا .دهیم می یوندپ یزن یاتو آن را با زبان، فرهنگ و ادب نگریم میها  نوازه

ذکر است که در  شایاناند.  و استفاده شده یدتول یادب يها بار نوازه یننخست ياست که برا یندر ا

شدند. ضمن  يگذار نام یرادبیغ يها و متداول با عنوان نوازه یشینپ يها نوازه ی،ادب يها تقابل با نوازه

                                                           

1. sensory stroke 
2. credibility 
3. collectivism 
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 یادب يها نوازه یافتمرد و زن به در یاندانشجو یلتما یمطالعه به بررس ینا ،بار  نخستین يآنکه برا

دانشجویان به  یحزبان روزمره، ترج و یزبان ادب يتا مشخص شود برمبنا پردازد یم یرادبیو غ

  گیري چیست. نوازه
  

  يچارچوب نظر

   رفتار متقابل یل. تحل1

بار توسط اریک برن در دهۀ  ینکاوي است که نخست تحلیل رفتار متقابل یک رویکرد روان

ا تجزیه و تحلیل شخصیت افراد و روابط میان آنان، رفتار انسان را بمطرح شده است تا  1960

عملکرد افراد براساس غلبۀ سه حالت شخصیتی متفاوت کودك،  ،دهد. در این رویکردتوضیح 

شود. با درك و افزایش آگاهی از نقش تأثیرگذار این حاالت نفسانی و  والد و بزرگسال تنظیم می

 توان تغییراتی در نگرش و عملکرد افراد ایجاد کرد هر فرد در دوران کودکی می یۀتجربیات اول

)Mishra, 2017(. ۀواسط هاي مثبت و منفی هستند که افراد به این تجربیات اولیه داراي پیام 

از  .هاي تربیتی و شناختی، ناگزیرند تأثیرات آن را بپذیرند یا رد کنند رفتار، احساسات و سبک

 ها را مدیریت کرد توان آن هاي موجود در تحلیل رفتار متقابل می کاربردن تکنیک با به رو ینا

)Vos & Van Rijn, 2021(و سناریوي  1ها شامل حاالت نفسانی، موقعیت . این تکنیک

 & Berne, 1988 Stewartها هستند ( و نوازه فردي یان، ارتباطات م3، ساختار زمان2زندگی

Joins, 1987;هاي  بودن تکنیک مبنی بر کاربردي )1987( استوارت و جوینز یدة). با توجه به عق

هاي  در محیط ها از این تکنیک توان تمام روابط از جمله آموزش، می تحلیل رفتار متقابل در

  آموزشی براي بهبود ارتباطات و تسهیل یادگیري استفاده کرد.
  

  نوازه. 2

هاي کالمی و  فردي است که دربردارندة احساسات، هیجانات و پیام زبان، ابزار ارتباطات میان

زبان بدن به  ۀواسط واژگان و برخی دیگر بهها در قالب  غیرکالمی است. بخشی از این پیام

ها را  نامد و معتقد است نوازه هاي ارتباطی را نوازه می شوند. اریک برن این پیام دیگري منتقل می

 Berne, 1988 Francisشدن و مورد توجه قرارگرفتن تعریف کرد ( توان نیاز افراد به دیده می

& Woodcock, 1996; Solomon, 2003;ها را به چند نوع  ) نوازه1987رت و جوینز (). استوا

  .شود به توضیح هریک پرداخته می ادامهاند که در  بندي کرده دسته

 ینوع ةاز سخنان اشاره دارد که دربردارند يا به مجموعه ی،کالم ةنواز: 4یالف) نوازة کالم

                                                           

1. life positions 
2. life-script 
3. time structuring 
4. verbal stroke 
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کرد  یانجمله ب یاکلمه  یکرا در قالب   آن توان ینسبت به مخاطب است و م یحس قدردان

)Gao, 2021 Song, 2021; Stewart & Joins, 1987;(مدرس در  که ینمونه، هنگام يبرا ؛

 یکالم ةنواز ،»یدهست يممتاز يشما دانشجو ین،آفر« یدبه دانشجو بگو يا برابر انجام پروژه

 ۀجمل نمونه، ي؛ برایستندن یندخوشا یکالم يها نوازه یذکر است گاه شایانکار برده است.  به

طور معمول در  کند. به یجادا یاحساس سرافکندگ تواند یم »یدهست مسئولیتی یب يشما دانشجو«

و شناخت  یها وجود دارند که افراد با کسب آگاه نوازه یتمام روابط، دو نوع مثبت و منف

  ها هوشمندانه عمل کنند. رد آن یا یرشدر پذ توانند یم

داده  یگريزبان بدن و بدون کالم به د ارا که ب يهر نوع بازخورد :1یرکالمیغ ةب) نواز

 یمیابراه قدم، یشپ ؛Stewart & Joins, 1987 ؛Gao, 2021( گویند یم یرکالمیغ ةنواز ،شود

 شود؛ یانسان انجام م ۀگان حواس پنج یقها از طر نوازه ینو درك ا یان). ب1398 یان،و طباطبائ

 ینداحساسات خوشا توانند یتبسم م یاپوزخند  یستن،نگر یوةعنوان نمونه، مدرس و دانشجو با ش به

حواس در کالس از  ۀهوشمندان یريذکر است با درگ شایانبدهند.  یگردیکرا به  ینديناخوشا یا

 هاي ینتپاورپو یا یلمدمنوش، ف یک یدننواز، نوش گوش یقیموس یند،خوشا اي یحهرا یجادا یقطر

  کرد. یجادا یرکالمیغ يها نوازه توان یخالقانه م

 ةنواز ،افراد شود يخرسند موجبکه  یبخش به هر بازخورد مثبت و فرح: 2مثبت ةپ) نواز

 يشما دانشجو«عنوان نمونه،  به ؛)1398ان، یو طباطبائ یمیابراه قدم، یش(پ گویند یمثبت م

 یاندانشجو یادگیري یزةانگ یشافزا موجب تواند یمثبت است که م يا نوازه ،»یدهست يبااستعداد

  ند.هستنفس  اعتمادبه یتمؤثر در رشد و تقو یمثبت عامل يشود. بازخوردها

اي که با هدف تنبیه یا اجبار براي  کننده به هر نوع پاسخ منفی و ناراحت :3ت) نوازة منفی

قدم، ابراهیمی و طباطبائیان،  گویند (پیش انجام کاري به دیگري داده شود، نوازة منفی می

 شوند ینفس م کاهش عزت موجب، تجربیات دردناکی هستند که هاي منفی ). نوازه1398

)Francis & Woodcock, 1996; Stewart & Joins, 1987شما « ۀعنوان نمونه، جمل به )؛

 يبرا یمحرک توانند یها م نوازه ینا یاست. گاه یمنف يا نوازه ،»یدهست انضباطی یب يدانشجو

 دهند یم یحترج یگنواز یرا به ب یمنف يها نوازه یافتاصالح رفتار باشند. درواقع افراد در

)Stewart & Joins, 1987.(  

 يها شوند، از نوازه ينوازه وادار به انجام کار یافتدر يافراد برا اگر :4یشرط ةث) نواز

اگر « ۀعنوان نمونه، مدرس با جمل به ؛)Stewart & Joins, 1987استفاده شده است ( یشرط

                                                           

1. non-verbal stroke 
2. positive stroke 
3. negative stroke 
4. conditional stroke 
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را ملزم به حضور  یاندانشجو ،»شود یشما کم م ةاز نمر ید،نداشته باشموقع در کالس حضور  به

در  یسید،بنو یخوب ۀاگر مقال« ۀند. جملگیر یم یشرط یمنف ةصورت آنان نواز ینا یر. در غکند یم

 يآن، شرط مدرس برا دراست که  یمثبت شرط ةنواز یزن »کنیم یدانشگاه چاپ م یۀنشر

  شده است. ذکرخوب  ۀمقال یک، نگارش يگر نوازه

را  یذات هاي یژگیو دلیل نکوهش افراد به یا ینهر نوع توجه، تحس: 1یرشرطیغ ةج) نواز

شما «عنوان نمونه،  به ؛)1398 یان،و طباطبائ یمیابراه قدم، یش(پ گویند یم یرشرطیغ يها نوازه

 یرشرطیغ یمنف ةنواز ،»استعدادید یشما چقدر ب«و  یرشرطیمثبت غ ةنواز ،»یددار یباییز ةچهر

 ینا یراهستند؛ ز یرشرطیغ یمنف يها نوع نوازه، نوازه ینخاطرنشان ساخت که بدتر یدهستند. با

 یلنفس و م به عزت یريناپذ جبران هاي یبخود، آس مورد درافراد  یذهن یرتصو یبها با تخر نوازه

  ).Solomon, 2003ند (کن یوارد م یستنآنان به ز
  

  3یرگ و نوازه 2گر نوازه .3

پیام براي ایجاد و تداوم ارتباط  یرندةفردي، حضور دو شخص فرستنده و گ در تعامالت میان

گویند. این دو مفهوم  گیر می گر و نوازه ها به این دو شخص، نوازه ضروري است. در تبادل نوازه

گر  آنان به فرستندة نوازه، نوازه .) مطرح شده است1395فال ( قدم و فرخنده بار توسط پیش یناول

تواند در نقش  گویند. در یک ارتباط آموزشی، مدرس می گیر می آن، نوازه کنندة یافتو به در

گیر از آنان نوازه بگیرد. به عبارت دیگر، مدرس  گر به دانشجویان نوازه بدهد و در نقش نوازه نوازه

  یر باشند.گ گر و نوازه توانند نوازه زمان می یا دانشجو هم
  

  یرادبیو غ یادب ة. نواز4

ها درنظر گرفت. زبان رایج در تبادل  توان دستۀ جدیدي براي نوازه برحسب کاربرد زبان، می

هاي فوق). در مقابل این  گویند (تمامی مثال ها، زبان معیار است که به آن نوازة غیرادبی می نوازه

از ادبیات فارسی و زبان ادبی) نام برد. در عرصۀ زبان توان از نوازة جدید ادبی (برگرفته  ها، می نوازه

هاي ادبی را  هاي ادبی قابلیت تبدیل به نوازه ها و در کل آرایه ، استعارهتشبیهاتو ادبیات فارسی، 

دارند. به عبارت دیگر تمام جمالت و کلمات ادبی که بتوان در وصف، ستایش یا نکوهش دیگري 

هاي ادبی با داشتن این صنایع و فنون ادبی، سرشار از  آیند. نوازه حساب می ادبی به ةنواز ،کار برد به

درگیري تخیلی  سبباي ببخشند و  توانند به کالم جان تازه عواطف و احساساتی هستند که می

گذاشتن عواطف و هیجانات درونی و  نمایش مخاطب شوند؛ زیرا در زبان ادبی، کالم با هدف به

). به 1394بک،  ؛ حاج مؤمن و صالح1382رود (بارانی،  کار می ساسات مخاطب بهبرانگیختن اح

                                                           

1. unconditional stroke 
2. stroker 
3. strokee 
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تواند عواطف و احساسات دانشجویان را  هاي ادبی می همین سبب مدرس با استفاده از نوازه

هاي  یادگیري آنان تأثیر مثبت بگذارد. براي تفهیم بهتر تفاوت میان نوازه یزةتلطیف کند و بر انگ

هاي ادبی و  ارائه خواهد شد که برگرفته از پرسشنامۀ نوازه 1هایی در شکل  ی، نمونهادبی و غیرادب

   غیرادبی است.

  
  هاي ادبی و غیرادبی . نوازه1شکل 

  

  یت. جنس5

است. در اصل در فرایند ارتباطات، زنان و  فردي یانجنسیت یکی از عوامل تأثیرگذار بر روابط م

 یکدیگرهاي کالمی و غیرکالمی با  جنسیت متفاوت خود، در ارسال و دریافت پیام یلدل مردان به

ها، انتظارات و تصورات  کنند؛ زیرا در ارتباطات میان زنان و مردان، نگرش متفاوت عمل می

عنوان نمونه در فرهنگ  به ؛جنسیتی وجود دارد که برآیندي از جامعه و فرهنگ غالب بر آن است

مذهب، ملزم به رعایت موازین اخالقی و اسالمی هستند که بر تبادل  ۀواسط ایران افراد به

  گذارد. ها تأثیر می نوازه
  

  روش پژوهش

مرد و  یاندانشجو یرادبیو غ یادب یريگ نوازه یحاتترج یبه بررس یکم یوةپژوهش حاضر به ش

 کاردانی،طع امق یانمطالعه، تمام دانشجو ین. در ازدپردا می گوناگون یلیطع تحصازن در مق

امکان مشارکت داشتند.  یرانسطح ا يها دانشگاه ۀدر هم دکتري و ارشد کارشناسی ی،کارشناس
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 یريگ نوازه یحاتترج« یکم ۀن، پرسشنامابه مخاطب یکرونا و عدم دسترس یوعبا توجه به ش

 یادهپ) است، در گوگل 1401( یمانیارشد ا یکارشناس نامۀ یانکه برگرفته از پا» یرادبیو غ یادب

آپ  هاي متعدد تلگرام، اینستاگرام و واتس ها و کانال آن از طریق اینترنت در گروه ینکشد و ل

 ۀرو، حجم نمون د. از اینشآوري  پاسخنامه جمع 411د. بعد از انتشار برخط پرسشنامه، شمنتشر 

 )، کارشناسینفر 19دانشجو در مقاطع تحصیلی متفاوت کاردانی ( 411مطالعۀ حاضر شامل 

گیري  نمونه یوة) است. با توجه به شنفر 31( ي) و دکترنفر 76)، کارشناسی ارشد (نفر 285(

 411هاي گوناگونی در این مطالعه حضور یافتند. از میان  دردسترس، دانشجویان از دانشگاه

نفر از دانشگاه تگزاس آمریکا و  1هاي رنا، کاتب و جوزجان افغانستان،  نفر از دانشگاه 3دانشجو، 

هاي  نشگاهصورت نامعلوم در این مطالعه حضور داشتند و مابقی دانشجویان از دا شخص به 2

ها  بسیار آن نوععلت پراکندگی و ت نور، فرهنگیان و آزاد ایران بودند که به دولتی، غیرانتفاعی، پیام

  از ذکر اسامی خودداري شده است.
  

  ابزار پژوهش

هاي ادبی و غیرادبی توسط  گیري دانشجویان، پرسشنامۀ نوازه براي ارزیابی ترجیحات نوازه

است که به  یاسمق خرده 4گویه و  24سشنامه داراي پژوهشگران طراحی شد. این پر

گري مدرس اشاره دارد. در هر موقعیت فرضی، دو جمله یا رفتار  هاي متعددي براي نوازه موقعیت

هاي  با انتخاب گزینه 1اي از نوع لیکرت درجه پنجکنندگان در مقیاس  بیان شده است که شرکت

دهند. این  مایل خود را به کاربرد آن نشان میمیزان عالقه و ت» کم یلیخ«تا » یادخیلی ز«

هاي کالمی مثبت، کالمی منفی، غیرکالمی مثبت، غیرکالمی  نوازه یرسازةز چهارمقیاس داراي 

منفی، شرطی مثبت، شرطی منفی، غیرشرطی مثبت و غیرشرطی منفی است که هرکدام شامل 

کوشد با  ها مدرس می عنوان نمونه، در یکی از موقعیت به ؛دو مورد ادبی و غیرادبی هستند

طلبی طاعت استاد  سعی نابرده در این راه به جایی نرسی/ مزد اگر می«کاربردن دو جملۀ ادبی  به

به  »باال بگیرید، باید تکالیف خود را انجام دهید ةخواهید نمر اگر می«و جملۀ غیرادبی  »ببر

گري، دانشجویان با انجام فعالیتی، امتیاز و  هد. در این نوع نوازهدانشجویان نوازة شرطی مثبت بد

توانند با انتخاب یکی از جمالت  کنند. در حقیقت، دانشجویان می اي فراخور آن دریافت می نوازه

دریافت نوازة ادبی مثبت شرطی یا غیرادبی شرطی  براي ادبی یا غیرادبی فوق، ترجیح خود را

ها نیز به این شیوه، دو نوازة ادبی و غیرادبی ارائه شده است که از  عیتنشان دهند. در سایر موق

دو نوع ادبی و غیرادبی  دربارةدانشجویان خواسته شد مطابق با هر موقعیت، نوع ترجیح خود را 

  ها مشخص کنند. انواع نوازه

                                                           

1. Likert Scale 
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. در و غیرادبی در چند مرحله تهیه و تدوین شده است ادبیگیري  پرسشنامۀ ترجیحات نوازه

عضو از  10 ینیهاي ادبی و غیرادبی، پرسشنامه مورد بازب مرحلۀ نخست، بعد از طراحی انواع نوازه

دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. بعد از تأیید روایی صوري و محتوایی  علمی یئته اعضاي

بی شدند. هاي آماري ارزیا ها از طریق آزمون ها، داده آوري پاسخنامه پرسشنامه، انتشار آن و جمع

جلوگیري از خطاي منظور  و بهتأیید شد  1آزمون نرمالیتیها از طریق  بودن داده ابتدا نرمال

اجرا شد. نتایج آزمون هارمن  3عاملی هارمن آزمون تک، )CMV( 2واریانس روش مشترك

 یجهکند. درنت درصد کل واریانس را تبیین می 29/41آمده  دست مشخص کرد نخستین عامل به

بعد، روایی  ۀمشکلی در این پژوهش ایجاد کند. در مرحل تواند یش مشترك نمخطاي رو

پس از تکمیل اعتبارسنجی، پایایی  بررسی و تأیید شد. 4عاملی تأییدي پرسشنامه از طریق تحلیل

بررسی شد. نتایج آلفاي کرونباخ  5آن از طریق آلفاي کرونباخ یاسمق خرده چهارکل پرسشنامه و 

محاسبه شد  93/0هستند و پایایی کل پرسشنامه به میزان  80/0ها باالي  نشان داد تمام آیتم

توانند از این  دهد که می . این آمار به محققان اطمینان میاستکه از نظر آماري مطلوب 

(ایمانی،  جویان استفاده کنندگیري ادبی و غیرادبی دانش پرسشنامه براي ارزیابی ترجیحات نوازه

1401(.  
  

  ها داده یلو تحل یهتجز

و 7)، اثر پیالي 6(مانوا یرهها از تحلیل واریانس چندمتغ براي بررسی و تجزیه و تحلیل داده

زوجی استفاده شد. در مرحلۀ اول براي  یسۀها و مقا ، آزمون اثرات بین آزمودنی8المبداي ویکلز

هاي مثبت و منفی کالمی، غیرکالمی،  میان جنسیت و انواع نوازهدادن رابطۀ معنادار  نشان

استفاده شد. سپس بعد از تأیید همبستگی  یرهشرطی و غیرشرطی از تحلیل واریانس چندمتغ

ها  آزمون اثرات بین آزمودنیبه کمک هاي ادبی و غیرادبی  ها، نوازه معنادار میان برخی از مقیاس

زوجی استفاده شد تا محل  یسۀنیز پس از گرفتن میانگین، از مقا. در مرحلۀ پایانی ندتفکیک شد

  د.شوها مشخص  اختالف بین نوازه
  

  پژوهش هاي یافته

نشان داد اثر پیالي و المبداي  یرهبا درنظرگرفتن مؤلفۀ جنسیت، نتایج تحلیل واریانس چندمتغ

ادبی و غیرشرطی هاي غیرشرطی  هاي کالمی ادبی، کالمی غیرادبی و نوازه در نوازه یکلزو

                                                           

1. Normality Test 
2. Common Method Variance 
3. Harman’s Single-Factor Test 
4. Confirmatory Factor Analysis 
5. Cronbach’s Alpha 
6. Manova 
7. Pillais Trace 
8. Wilks Lambda 
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ها به دریافت  کنندگان بر ترجیحات آن بنابراین، جنسیت شرکت ؛غیرادبی معنادار هستند

هاي غیرشرطی ادبی و غیرشرطی غیرادبی تأثیر  هاي کالمی ادبی، کالمی غیرادبی و نوازه نوازه

داي ویکلز هاي غیرکالمی و شرطی ادبی و غیرادبی، اثر پیالي و المب در نوازه که یدرحال ؛دارد

هاي غیرکالمی و شرطی ادبی و غیرادبی  معنادار نیستند و تفاوتی میان میانگین نوازه

کنندگان مرد و زن ترجیح یکسانی نسبت به  ، شرکتترتیب بدینکنندگان وجود ندارد.  شرکت

  ).1هاي غیرکالمی و شرطی ادبی و غیرادبی دارند (جدول  دریافت نوازه
 

  یرهیانس چندمتغ. نتایج تحلیل وار1جدول 

ع
نب

م
  

زه
وا

ن
  

  

 مقدار
 یلتحل

 یانسوار

 ۀدرج

 يآزاد

 یهفرض

سطح 

 يمعنادار

مربع 

 ياتا

 یجزئ

توان 

 شده مشاهده

ت
سی

جن
  

ی
الم

ک
 

  75/0  24/0  03/0  00/2  43/3  02/0  یالییاثر پ

  75/0  24/0  03/0  00/2  43/3  97/0  یکلزو المبداي

  75/0  24/0  03/0  00/2  43/3  02/0  هوتلینگ تی

  75/0 24/0 03/0  00/2  43/3  02/0  يرو یشۀر ترین بزرگ

غ
ی

الم
رک

ی
  

  71/0 15/0 46/0  00/2 75/0  005/0  یالییاثر پ

  71/0  15/0  46/0  00/2  75/0  99/0  یکلزو المبداي

  71/0 15/0 46/0  00/2 75/0 005/0  هوتلینگ تی

  71/0  15/0 46/0  00/2 75/0 005/0  يرو یشۀر ترین بزرگ

ط
شر

ی
 

  79/0 15/0  50/0  00/2  69/0  005/0  یالییاثر پ

  79/0  15/0  50/0  00/2  69/0  99/0  یکلزو المبداي

  79/0  15/0  50/0  00/2  69/0  005/0  هوتلینگ تی

  79/0  15/0  50/0  00/2  69/0  005/0  يرو یشۀر ترین بزرگ

غ
ی

ط
شر

یر
  

  85/0  19/0  05/0  00/2  68/2  01/0  یالییاثر پ

  85/0  19/0  05/0  00/2  68/2  98/0  یکلزو المبداي

  85/0  19/0  05/0  00/2  68/2  01/0  هوتلینگ تی

  85/0  19/0  05/0  00/2  68/2  01/0  يرو یشۀر ترین بزرگ
  

در ارتباط با  یکلزمشاهده است، اثر پیالي و المبداي و قابل 1طور که در جدول  همان

. به عبارت دیگر، زنان و مردان نیستهاي غیرکالمی و شرطی ادبی و غیرادبی معنادار  نوازه

هاي  در ارتباط با نوازه که یدرحال ؛ترجیحی از خود نشان ندادند ،هاي فوق دریافت نوازه دربارة

هاي کالمی ادبی و کالمی غیرادبی اثر پیالي و  غیرشرطی ادبی، غیرشرطی غیرادبی و نوازه

ترجیحات دانشجویان به دریافت هریک  منظور بررسی رو، به . از ایناستمعنادار  یکلزالمبداي و

هاي غیرشرطی ادبی و غیرشرطی غیرادبی از  هاي کالمی ادبی، کالمی غیرادبی و نوازه از نوازه

   کار رفت. ها به منظر جنسیت، آزمون اثرات بین آزمودنی
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هاي  زههاي کالمی ادبی و غیرادبی و نوا ها در ارتباط با نوازه . آزمون اثرات بین آزمودنی2جدول 

 غیرشرطی ادبی و غیرادبی

توان 

  شده مشاهده

مربع 

اتاي 

 جزئی

سطح 

 معناداري

تحلیل 

 واریانس

میانگین 

 مربعات

 ۀدرج

 آزادي

مجموع 

 مربعات
 منبع نوازه

 غیرشرطی ادبی 23/223 1 23/223 97/4 02/0 17/0 86/0

 جنسیت
 غیرشرطی غیرادبی 90/184 1 90/184 41/4 03/0 15/0 73/0

 کالمی ادبی 97/165 1 97/165 61/6 01/0 23/0 78/0

 کالمی غیرادبی 09/215 1 09/215 06/5 02/0 18/0  72/0
  

ها با هدف بررسی ترجیحات  ده است، آزمون اثرات بین آزمودنیمآ 2طور که در جدول  همان

هاي غیرشرطی ادبی و غیرادبی  هاي کالمی ادبی و غیرادبی و نوازه دانشجویان به دریافت نوازه

ها نشان داد میان جنسیت و هریک از  و یافتهشدند صورت مجزا تحلیل  از منظر جنسیت، به

  دار وجود دارد.اي معنا الذکر، رابطه هاي فوق نوازه

هاي  هاي کالمی ادبی و غیرادبی و نوازه هاي میان انواع نوازه منظور دستیابی به تفاوت به

ارائه  3در جدول کنندگان  ها با تأکید بر جنسیت شرکت غیرادبی، میانگین آن و غیرشرطی ادبی

   شد.

ادبی و نوازة غیرشرطی ادبی کنندگان به دریافت نوازة کالمی ادبی و غیر . میانگین تمایل شرکت3جدول 

 و غیرادبی

  تعداد  میانگین (انحراف از معیار)  جنسیت  نوازه

  غیرشرطی ادبی
  87  90/11) 91/6(  مرد

  198  97/9) 60/6(  زن

  غیرشرطی غیرادبی
  87  53/11) 84/6(  مرد

  198  28/13) 29/6(  زن

  کالمی ادبی
  87  71/5) 44/5(  مرد

  198  06/4) 80/4(  زن

  غیرادبیکالمی 
  87  77/17) 80/6(  مرد

  198  66/19) 38/6(  زن
  

مشاهده است، میانگین تمایل دانشجویان به دریافت  قابل 3طور که در جدول  همان

صورت معناداري با  هاي غیرشرطی ادبی و غیرادبی به هاي کالمی ادبی و غیرادبی و نوازه نوازه

ها مشخص شود  زوجی انجام شد تا محل اختالف آن یسۀرو مقا از این .یکدیگر متفاوت هستند

  ).4(جدول 
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کنندگان به دریافت نوازة کالمی ادبی و غیرادبی و نوازة  زوجی میانگین تمایل شرکت یسۀ. مقا4جدول 

  غیرشرطی ادبی و غیرادبی

  نوازه
  Jآزمون   Iآزمون 

 اختالف میانگین

)I-J( 
  سطح معناداري  خطاي معیار

  غیرشرطی ادبی
1  2   *92/1  86/0  02/0  

2  1   *92/1 -  86/0  02/0  

غیرشرطی 

  غیرادبی

1  2   *74/1 -  83/0  03/0  

2  1   *74/1  83/0  03/0  

  کالمی ادبی
1  2   *65/1  64/0  01/0  

2  1   *65/1 -  64/0  01/0  

  کالمی غیرادبی
1  2   *88/1 -  83/0  02/0  

2  1   *88/1  81/0  02/0  

  .است معنادار 05/0 سطح در میانگین اختالف* 
  

کنندگان  کالمی، شرکت يها مشاهده است، در ارتباط با نوازه قابل 4طور که در جدول  همان

کنندگان زن بیشتر متمایل به  شرکت که یدرحال ؛هاي ادبی تمایل بیشتري دارند مرد به نوازه

ی نیز نشان هاي غیرشرط ها در ارتباط با نوازه هاي غیرادبی کالمی هستند. یافته دریافت نوازه

 که یدرحال ؛دهند هاي غیرادبی غیرشرطی را ترجیح می کنندگان زن بیشتر نوازه دهد شرکت می

  هاي ادبی غیرشرطی تمایل بیشتري دارند. کنندگان مرد به نوازه شرکت

ها به انواع کالمی و غیرکالمی، شرطی و غیرشرطی، ارتباط  بندي نوازه با توجه به دسته

کنندگان مرد  دهد شرکت ها نشان می یافته ،رت مجزا بررسی شد. در کلصو با جنسیت به یکهر

 ؛هاي غیرکالمی و شرطی ادبی و غیرادبی، ترجیح یکسانی دارند و زن در ارتباط با دریافت نوازه

هاي کالمی و غیرشرطی ادبی و  دریافت نوازه درموردکنندگان مرد و زن  شرکت که یدرحال

هاي  کنندگان مرد بیشتر متمایل به دریافت نوازه تند. شرکتهسی دیدگاه متفاوت داراي غیرادبی

هاي  کنندگان زن بیشتر متمایل به دریافت نوازه ادبی کالمی و غیرشرطی بودند و شرکت

  د.وش میها پرداخته  غیرادبی کالمی و غیرشرطی بودند که در ادامه به بحث و تفسیر آن

  

  گیري یجهنتبحث و 

آموزشی، برقراري تعاملی مثبت و مؤثر میان مدرس و  هاي یطمحهاي مهم در  یکی از دغدغه

با شناخت دانشجویان خود و برقراري تعاملی  ،با سطح دانش متوسط یدانشجو است؛ زیرا مدرس

مهارت ارتباطی  لیتر ویشمدرسی که دانش ب در مقایسه با ها کننده با آن مثبت، مؤثر و حمایت

رو، در تعامالت  تواند اثر ماندگارتري بر ذهن دانشجویان بگذارد. از این د، میضعیفی دار
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هاي فرهنگی،  ارتباط میان زنان و مردان، توجه به موازین اخالقی و ویژگی یژهو به فردي یانم

شناخت  یۀاجتماعی و شخصیتی مخاطبان حائز اهمیت است؛ زیرا یک ارتباط موفق در سا

ها و  شود. در فرایند ارتباطی، شناخت این ویژگی ها میسر می ازهاي آنمخاطبان و آگاهی از نی

). یکی 1395است (رجبلو و علیخانی،  ییشناسا زبان مخاطبان آن قابل ۀواسط ها به فرهنگ خرده

  ها هستند. هاي کالمی و غیرکالمی در ارتباطات، نوازه هاي شناخت پیام از راه

اي تأثیرگذار در ارتباط مدرس و دانشجو است. در حقیقت مدرس ضمن شناخت  نوازه، مؤلفه

ها، بخشی از نیازهاي  تواند با تبادل هوشمندانۀ نوازه مشکالت و نیازهاي عاطفی دانشجویان می

و بستري سازنده براي رشد فردي و تحصیلی ایجاد کند. با توجه به  سازدها را تأمین  عاطفی آن

هاي معمول به زبان ساده و غیرادبی هستند، در این مطالعه با فرض تأثیرگذاري و  نوازه آنکه

هاي ادبی مطرح شدند تا مشخص شود که مردان و زنان  بخشی ادبیات به کالم، نوازه جان

، هدف مطالعۀ حاضر رو ینگزینند. از ا هایشان، کدام نوازة ادبی یا غیرادبی را برمی تفاوت ۀواسط به

  هاي ادبی و غیرادبی است. ی از تمایل دانشجویان زن و مرد به نوازهآگاه

 ،ها داراي انواع کالمی و غیرکالمی، شرطی و غیرشرطی هستند با توجه به آنکه نوازه

هاي  ها داشتند. در ارتباط با نوازه کنندگان مرد و زن تمایالت متفاوتی به دریافت آن شرکت

کنندگان مرد و زن ترجیح خاصی به  دهد شرکت ینشان م 1شرطی مثبت و منفی، جدول 

کار  پژوهش سخت هاي یافته براساسراستا،  یندریافت نوع ادبی یا غیرادبی آن ندارند. در ا

 يها نوازه یرو سا یشرط یرادبیمثبت غ يها نوازه یافتدر براي یان) دانشجو2017( يحداد

که  رسید یجهنت ین) به ا2017( ینلحسنتاعبدایح که یدرحال ؛ندارند یخاص یحمثبت ترج یرادبیغ

ها  نوازه یررا بر سا یشرط یرادبیغ يها جوان، نوع مثبت نوازه انآموزان در تعامل با مدرس زبان

که  يو کار یتانجام فعال دلیل دارند به یلتما یشترآموزان ب زبان یگر،. به عبارت ددهند یم یحترج

 يها اما در ارتباط با نوازه یرند،مدرس قرار بگ یتو حما یقها محول شده است، مورد تشو آن هب

 ةقرار باشد نواز یانکه اگر دانشجو دریافت) 2017(  يکار حداد سخت ی،شرط یرادبیغ یمنف

و  یتندادن فعالانجام دلیل و نکوهش به یهآن (تنب یکنند، نوع شرط یافتاز مدرس در یمنف

 دهند؛ یم یحترج یمنف یرادبیغ ياه نوازه یرکه به فرد محول شده است) را بر سا يکار

) مشخص 1398( يو نادر قدم یش، پیپوراصفهان یروزیانف هاي یافته یت،از منظر جنس که یدرحال

 یمنف يها نوازه یافتبه در یشتريب یتبا مدرسان زن، حساس یسهمقا درساخت مدرسان مرد 

 ی،شرط یرادبیغ یمنف يها نوازه یافتدر درمردان  یگر،دارند. به عبارت د یشرط یرادبیغ

  دارند. یندترياحساس ناخوشا

کنندگان مرد  شرکت دهد ینشان م 1، جدول یمثبت و منف یرکالمیغ يها در ارتباط با نوازه

پژوهش  يها یافته، یرادبیغ يها آن دارند. در ارتباط با نوازه یافتبه در یکسانی یحو زن ترج
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تأیید کردند که زنان و مردان ترجیح یکسانی  )1398و نادري ( قدم یش، پیپوراصفهان یروزیانف

هاي مثبت غیرکالمی مشخص شد  به دریافت نوازة منفی غیرکالمی دارند، اما در ارتباط با نوازه

 يکار حداد سخت هاي یافته که یدرحال ؛ها تمایل دارند مردان به دریافت این نوازه بیشتر اززنان 

زنان و  يو بررسی طبق. دهد یخالف آن را نشان م یرادبی،غ يها نوازه ي) در راستا2017(

آموزان زن که در  زبان ياستثنا ند، بهرندا یرکالمیمثبت غ ةنواز یافتبه در یخاص یحمردان ترج

آموزان زن  ند. درواقع زبانردا یمتفاوت یلمرد و مدرسان جوان زن تما یانسالتعامل با مدرسان م

 یافتبه در ینديو مدرسان جوان زن، احساس خوشامرد  یانسالدر ارتباط با مدرسان م فقط

سن  یلدل از مدرسان زن به یرکالمیغ يها نوازه یافتدر از یراند؛ زردا یرکالمیمثبت غ يها نوازه

 یبرداشت منف یت،سن باال و اقتدار در شخص یلدل مرد به یانسالمشابه و از مدرسان م یتو جنس

 ینمدرس با دانشجو، ا یرصمیمیو ارتباط غ یرانا یو مذهب یفرهنگ یطنداشتند. با توجه به مح

متفاوت ملزم  یتجنس ۀواسط افراد به یران،مانند ا یدر جوامع مذهب یرااست؛ ز یهتوجقابل یجهنت

 ین. در همشود یزن و مرد م ینب یرصمیمیغ يا رابطه موجبهستند که  ییها چارچوب یتبه رعا

  .دهد یالشعاع قرار م ها را تحت روند تبادل نوازه یت،سن و جنس ۀدو مؤلف رسد ینظر مراستا، به

 یلزن و مرد تما یاننشان داد دانشجو ها یافته ی،مثبت و منف یرشرطیغ يها در ارتباط با نوازه

 یافتبه در یلمتما یشترب یانآن دارند. در اصل دانشجو یرادبیو غ ینوع ادب یافتبه در یمتفاوت

کنند. در  یافتدر یادب يها دارند که نوازه یلتما یشترمرد ب یانهستند و دانشجو یرادبیغ ةنواز

) و 1398( يو نادر قدم یش، پیپوراصفهان یروزیان، فیرشرطیغ يها نوازه یرادبیارتباط با نوع غ

 ینوع مثبت و منف یافتبه در یخاص یح) نشان داد زنان و مردان ترج2017( يکار حداد سخت

مثبت  ةنواز یافتبر سن مدرس، در ید) با تأک2017( ینسنتاعبدالحیح که یدرحال ؛آن ندارند

  دانست. یندخوشا یانسالرا از مدرسان م یرشرطیغ یرادبیغ

 یحاتنشان داد زنان و مردان ترج ها یافته ی،مثبت و منف یکالم يها در ارتباط با نوازه

 یافتبه در یلتما یشترزن ب یاندارند. درواقع دانشجو یمتفاوت یرادبیو غ یادب یريگ نوازه

  .پسندند یم یشتررا ب یکالم یادب يها مرد، نوازه یاندارند و دانشجو یکالم یرادبیغ يها نوازه

هاي پژوهش حاضر بیان شد،  دادن با یافته منظور ارتباط به یشینپ هاي یافتهآنچه تاکنون از 

اي کالمی و ه هاي غیرادبی بود. این مطالعه دو نوع ادبی و غیرادبی نوازه مربوط به نوازه

هاي ادبی و  علت جدیدبودن مفهوم نوازه اما به ،غیرکالمی، شرطی و غیرشرطی را مطرح کرد

هاي پیشین وجود نداشت. از  دادن نتایج با یافته نبودن مطالعاتی در این زمینه، امکان مطابقت

لت انتخاب هاي ادبی و غیرادبی و ع رو، در ادامه تمایل کلی دانشجویان زن و مرد به نوازه این

این است داد پاسخ به آن ترین پرسشی که این مطالعه  شود. درواقع مهم ها توضیح داده می آن
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هاي ادبی و غیرادبی بیشتر  هایی که دارند، در تقابل میان نوازه که زنان و مردان با توجه به تفاوت

  ند.هستتمایل به دریافت کدام زبان م

هاي غیرادبی  هاي ادبی را بر نوازه ان مرد نوازهدر کل از منظر جنسیت مشخص شد دانشجوی

هاي غیرادبی و متداول تمایل دارند  دهند و در مقابل، دانشجویان زن بیشتر به نوازه ترجیح می

  شود. ها شرح داده می هاي انتخاب آن که در ادامه احتماالتی براي بیان علت

هاي  نوازه نکردن رادبی و انتخابهاي غی نوازه یافتکنندگان زن به در تمایل شرکت ینۀدر زم

ها براي  توان جایگاه اجتماعی زنان و تالش آن توان چند احتمال داد. یک علت را می ادبی می

تساوي در تقسیم  نبودحفظ قدرت و نفوذ کالم از طریق زبان دانست. در جوامعی مانند ایران، 

ها به یک صورت و زبان خاص  آوردن آن روي موجبقدرت و سابقۀ حضور کمتر زنان در اجتماع 

ها را هموار کند. این زبان  ها و اهداف آن شده است؛ زبانی قاطع که بتواند راه رسیدن به خواسته

) صورت معیار و استاندارد زبان است. در حقیقت، زنان با 1400به گفتۀ فردوسی و فاضلی (

کنند تا خود را در جامعه  میدانستن ارتباط میان زبان و شخصیت، از زبان معیار استفاده  مثبت

 ).Holmes, 1993; Adams, 1989( تر شوند و به طبقات اجتماعی باال نزدیک سازندمطرح 

کارانه از زبان استفاده و از  شده است تا محافظه سبباین حساسیت زنان به استفاده از زبان معیار 

هاي  توان انتخاب نوازه می رو ین). از ا1394هاي جدید امتناع کنند (نجفی عرب،  پذیرش صورت

) زبان 1383غیرادبی توسط دانشجویان زن را توجیه کرد. افزون بر آن، طبق بررسی رضایی (

زبان غیرادبی، داراي الفاظ مهجور بیشتر و صراحت کمتري در کالم است و  در مقایسه باادبی 

ا و رمزگشایی از ممکن است که این پیچیدگی زبان ادبی، مخاطبان زن را وادار به کشف معن

هاي غیرادبی نسبت به  دادن نوازه کالم کند. این مهم ممکن است علتی دیگر براي ترجیح

  هاي ادبی توسط زنان باشد. نوازه

هاي غیرادبی بیان کرد،  توان در توجیه تمایل زنان به دریافت نوازه احتمال دیگري که می

است که به رابطۀ غیرصمیمی  فردي ینهاي فرهنگی و مذهبی مندرج در ارتباطات ب چارچوب

شود. پیش از شرح مسئله باید افزود که در  می منجر جنس میان مدرس با دانشجوي غیرهم

هاي متنوع در  هاي ادبی و غیرادبی، از دانشجویان خواسته شد با تصور موقعیت پرسشنامۀ نوازه

 که یا انتخاب کنند؛ درحالگري مدرس به زبان ادبی و غیرادبی ر کالس، نوع ترجیح خود به نوازه

از  تعداد زیاديدر این پرسشنامه صحبتی از جنسیت مدرس به میان نیامد. با توجه به اینکه 

ها مرد هستند، دانشجویان زن ممکن است در انتخاب خود، جنسیت  مدرسان ایرانی در دانشگاه

تی نسبت به دریافت ارتباط غیرصمیمی با مردان، احساس راح دلیل و به یرندگبمدرس را درنظر 

 اي یچیدهمبهم و پ یپنهان و معان یايزوا ة، دربردارندیادب ةنواز یراهاي ادبی نداشته باشند؛ ز نوازه

 يکار حداد سخت ۀمطالع یجهمسو با نتا یجهنت ینتأمل است. ا یازمنداست که درك آن ن
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ها  نوازه یافتبه در ییحآموزان زن در مواجهه با مدرس مرد، ترج ) است که نشان داد زبان2017(

مدرس با  یتجنس یانمشابهت م یجادکردن و ااحتمال وجود دارد که با مشخص ینندارند. ا

راستا انجام  یندر ا یگرد یکه الزم است پژوهش یابد ییرتغ یريگ نوازه یحاتدانشجو، نوع ترج

 یرادبیو غ یادب یريگ مؤثر در نوازه یعلت توان یم یزدر ارتباط را ن یرو، عامل راحت ینشود. از ا

امر را  ین) ا2017جبارالجاعد  ( یجنتا يپژوهش حاضر در راستا هاي یافتهدانست و  یاندانشجو

 یشتريجنس خود احساس آرامش ب در ارتباط با مدرس هم ییکه هر دانشجو کند یم ییدتأ یزن

  دارد.

 يها به نقش توان یم یادب يها نوازه یافتکنندگان مرد به در شرکت یلتما یهدر توج

نظر ها اشاره کرد. به آن يو رفتار یتیشخص هاي یژگیو و یرانا ۀمردان در جامع یاجتماع

نفوذ فرهنگ  ۀواسط به ،اند فرهنگ مشترك رشد کرده یکهرچند زنان و مردان در  رسد یم

زنان و مردان متفاوت است. درواقع  یقدرت و نقش اجتماع یمتقس یران،ا ۀدر جامع يمردساالر

خود که در بستر  یتنفس باال و شخص اعتمادبه ی،اجتماع یگاهجا دلیل مردان به رسد ینظر م به

 یدجد يها صورت یرشتر با پذ شکل گرفته است، راحت یرانا یو فرهنگ ی، عاطفیستیز

که مردان  کنند یم یان) ب1394( يآباد مطلق و اله یامر بهمن ینا یید. در تأآیند یکنار م یارتباط

را  یادب ةها نواز ، آنرو ینو استاندارد هستند. از ا یاربه دنبال ساخت واژگان نو و خارج از زبان مع

نقش  یرانا ۀ. فرهنگ مردساالرانپذیرند یتر از زنان م راحت ،است یدمتفاوت و جد یکه سبک

ها را به مردان  نو و متفاوت نوازه يها از سبک ةنفس و جسارت استفاد اعتمادبه یشبر افزا يمؤثر

) است که نشان داد زنان نسبت به مردان از 2016آموزگار  ( ۀبرخالف مطالع یافته ین. ادهد یم

در کالس، خود را  تر یشبا مشارکت ب که ينحو برخوردارند؛ به یینفس باال جسارت و اعتمادبه

جسارت در استفاده از  ینحاضر ا ۀدر مطالع که یل؛ درحادهند یقرار م یادگیريدر معرض  تر یشب

، یپوراصفهان یروزیانپژوهش حاضر، ف هاي یافتهنشد. برخالف  یدهها د نوازه یدصورت جد

خود  یو ذات یتیشخص هاي یژگیو یلدل اذعان داشتند که زنان به یز) ن1398( يو صبور قدم یشپ

 یافتبه در یشترها) دارند، ب (صفت بارز نوازه نییدشدکه به تأ يا باال و عالقه یتعامل یۀمانند روح

نوربخش  ۀندارد. مطالع یچندان یتاز نظر مردان اهم که ی؛ درحالدهند ینشان م یلها تما نوازه

  دارد. یدبودن زنان در تبادل نوازه بر مردان تأکبر مقدم یز) ن2016(

اجتماعی و ادبیات نیز خود مزید  ۀتر زنان در عرص رنگ سابقه و کم افزون بر آن، حضور کم 

بر این علت است که بیشتر آثار ادبی توسط مردان براي مردان سروده و نوشته شده است که 

کمابیش نگرشی مردانه بر آن غلبه دارد؛ زیرا شاعران و نویسندگان در گذشته، زنان را خوانندگان 

، در تولید آثار ادبی بیشتر به رو ین). از ا1394 دانستند (نجفی عرب، اصلی آثار ادبی خود نمی

آثار مردانه انتخاب  میان هاي ادبی این پرسشنامه نیز بیشتر از شد. نوازه خاستگاه مردان توجه می
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 یشترهاي ادبی توسط زنان و استقبال ب از این لحاظ، شاید بتوان عدم پذیرش نوازه .شده بودند

  هاي ادبی را توجیه کرد. مردان از نوازه

انتظارات  ؛هاي ادبی توسط مردان برخالف انتظارات جامعه بود ر است انتخاب نوازهذک شایان

و باورهایی که عرصۀ هنر و ادبیات را مختص زنان و علوم پزشکی و ریاضی را متعلق به مردان 

ها و باورهاي جنسیتی خط بطالن کشید. در این زمینه،  ، بر یکی از کلیشهرو یندانست. از ا می

داشتن  یلدل کردند که مردان به یانب یز) ن1398( يو نادر قدم یش، پیراصفهانپو یروزیانف

و تمرکز بر  یگرانبودن به بازخورد و واکنش دتوجه یباال، ب یرقابت یۀنفس و روح اعتمادبه

ها  زبان نوازه ییرحاضر، با تغ ۀدر مطالع که یدرحال دهند؛ یها نم به نوازه یچندان یتاهدافشان، اهم

و استقبال مردان  یرششد و مورد پذ یستهنگر یگرد يها از منظر به نوازه ی،به ادب دبییرااز غ

 ةنواز یافتخود به در یحدادن ترجحاضر با نشان ۀقرار گرفت. افزون بر آن، مردان در مطالع

 ةآموزان نواز زبان داد ی) را رد کردند که نشان م2017( یننتاعبدالحسیح ۀ، مطالعیرشرطیغ

آموزان در  ، زبانیگر. به عبارت ددهند یم یحترج یرادبیغ یرشرطیغ ةرا به نواز یرادبیغ یشرط

انجام فعالیت را به نوازة غیرشرطی که مربوط  ۀواسط شدن به ارتباط با مدرس مرد جوان، تشویق

در مطالعۀ حاضر بر دریافت نوازة غیرشرطی  ، امادهند هاي ذاتی افراد است، ترجیح می به ویژگی

مردان در  ولیها از نوع غیرادبی بود،  ید داشتند. باید در نظر داشت که نوازة پژوهش آنتأک

طور که پیش از این بیان شد،  مطالعۀ حاضر نوازة غیرشرطی ادبی را ترجیح دادند. این مهم همان

یی در ها تواند تفاوت ها از غیرادبی به ادبی می بر این مسئله تأکید دارد که تغییر سبک زبان نوازه

  ها ایجاد کند. مردان به نوازه یژهو انتخاب و نگرش افراد به

هاي غیرادبی تمایل  هاي پژوهش حاضر نشان داد زنان به دریافت نوازه طور خالصه یافته به

توان براي آن درنظر گرفت. با فرض اینکه ممکن است  بیشتري دارند که چند احتمال را می

تفاوت باشد، زنان نوازة غیرادبی را برگزیدند که داراي جنسیت مدرس و دانشجو با یکدیگر م

توان از طریق آن کالم نافذتري داشت. افزون بر آن، از  جدیت و قاطعیت بیشتري است و می

نوازة غیرادبی با ویژگی سادگی و صراحت در بیان بیشتر استقبال شد؛ زیرا نیاز به رمزگشایی 

اي دارد. در  هاي کالمی و غیرکالمی حالت منفعالنه پیامندارد و در برابر حساسیت زنان به معانی 

هاي  دادن جسارت خود در استفاده از صورت مردان با انتخاب نوازة ادبی ضمن نشان ،مقابل

دهد در  بودن ادبیات را رد کردند. این مهم نشان می جدید، باور و انتظارات جامعه مبنی بر زنانه

تواند تأثیر بیشتري داشته باشد و باورهاي جنسیتی رایج  دبی میرابطه با مردان، استفاده از کالم ا

توان با باور  به همین منظور نمی .هاي افراد باشد در جامعه ممکن است برخالف نگرش و خواسته

هاي پژوهش نشان داد دانشجویان مرد و زن با آنکه  بر یک عقیده، حکم کلی داد. در کل، یافته

اند، داراي نگرش و احساسات متفاوتی هستند و در  د کردهدر یک بستر نسبتاً مشترك رش



  

  649                                                ...یرادبیو غ یادب یريگ نوازه یحاتترج یبررس: یمیابراهو  قدم یشپ، یمانیا
  

 که ينحو ارتباطات اجتماعی خود، تمایالت متفاوتی به برقراري ارتباط و استفاده از زبان دارند؛ به

هاي غیرادبی و ساده را بیشتر  هاي ادبی بیشتر مورد استقبال مردان قرار گرفت و زنان نوازه نوازه

  ترجیح دادند.

هاي ادبی مختص  شود در مطالعات دیگر، نوازه حاضر، پیشنهاد می ۀبه نتایج مطالعبا توجه 

اي که برگرفته از آثار فاخر شاعران و نویسندگان  هاي ادبی زنانه زنان و مردان تهیه شود؛ نوازه

توان با  تري با آنان برقرار کرد. افزون بر آن، می زن باشد تا از نظر فکري بتوان رابطۀ نزدیک

هاي ادبی و غیرادبی از مدرس  کردن جنسیت مدرس، نگرش زنان را به دریافت نوازه صمشخ

هاي  صورت مجزا بررسی کرد. در رابطه با مردان نیز با توجه به استقبال آنان از نوازه مرد و زن به

تا کارکرد عملی این  شودیادگیري آنان بررسی  یزةشود تأثیر آن بر افزایش انگ ادبی، پیشنهاد می

هاي ادبی در کالس  صورت عملی از نوازه تواند به د. از این لحاظ، مدرس میشوانتخاب روشن 

  آن را در پایان ترم بسنجد. ۀاستفاده کند و نتیج
  

  منابع

گیري معناي پیام در فرایند  مطالعۀ تأثیر جنسیت در شکل). «1397افروز، احمد و دانایی، ابوالفضل (

 .78- 67 صص ،27ش ، فصلنامۀ علوم خبري ،»ارتباطات
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 مشهد. ی. دانشگاه فردوسیعتیشر یدکتر عل یو علوم انسان یاتادب ةدانشکد

 .70-55، صص 47و  46، ش فرهنگ». آن يها زبان و گونه یکارکرد ادب). «1382محمد ( ی،باران

زنان  ۀ(مطالع یتیجنس يمؤثر بر نابرابر یاجتماع- یتحلیلی بر عوامل فرهنگ). «1394بخارائی، احمد (
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، 8، ش یفارس یاتزبان و ادب يها پژوهش یشهما ینهشتم ،»بر رمان دا) یهمقاومت (با تک یاتادب

 .389- 373 صص

دن در آموزش یبه مفهوم نواز ینوازش تا نوازه: نگاهاز ). «1395را (یفال، الم قدم، رضا و فرخنده شیپ

  .13-1، صص 4ش  ،11، س مطالعات زبان و ترجمه ،»زبان دوم

شناسی  رویکردي نوین به روان). 1398سادات ( ابراهیمی، شیما و طباطبائیان، مریم ؛قدم، رضا پیش

 چاپ دوم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ،آموزش زبان

ساختار نمودیابی ادبیت در متون ادبی؛ رهیافت ). «1394بک، مجید ( حسام و صالح حاج مؤمن،

 .64-37صص  ،2، ش 1س ، حکمت و فلسفه ،»شناسیک زیبایی

». فرهنگ جوانان شناختی گفتار عامیانه در خرده بررسی جامعه«). 1395رجبلو، علی و علیخانی، زهرا (
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 ،3، ش 6 س ،نامۀ فرهنگستان ،»هایی دارد زبان معیار چیست و چه ویژگی). «1383رضایی، والی (
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تحلیلی بر هویت فرهنگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ). «1397جاه، مریم و رضایی، مژگان ( رفعت

مطالعات اجتماعی ، »هاي دولتی و خصوصی شهر تهران) اي تطبیقی در خوابگاه (مطالعه

 .148-109 صص ،4، ش 16س ، شناختی زنان روان

 ۀزنان (مطالع ةروزمر یبخش زبان در زندگ کارکرد قدرت). «1400اهللا ( فردوسی، مریم و فاضلی، نعمت
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