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ارتباط خوب ،پايه و اس��اس روابط موفق است .ما تنها از راه كلمات ارتباط
پنج نقش عمده ارتباط غيركالمي
برقرار نميكنيم .پژوهشها نش��ان ميدهند بيشتر ارتباطات ما غيركالمي
ميتواند بازتابدهنده همان پيامي باشد که فرد
اس��ت .توانايي درك و كاربرد ارتباط غيركالمي ،به اس��تاد كمك خواهد
بهصورت کالمي ارسال نموده است.
كرد تا با دانش��جويان ارتباط بهتري برقرار كند ،منظورش را بهروش��ني
ميتواند دقيقاً نقطه مقابل پيامي باشد که فرد در
بيان كند ،با موقعيتهاي دشوار در كالس كنار بيايد و روابط بهتري در
حال ارسال آن است.
محيط آموزشي برقرار نمايد .استاد هنگام تدريس نشانههاي غيركالمي
ميتوان��د جايگزين يك پيام كالمي ش��ود .بهعنوان
بيش��ماري را رد و ب��دل ميكند :حالتهاي چهره ،طرز نشس��تن،
مثال طرز نگاه فرد ميتواند تصويري بهمراتب روش��نتر
صحبت كردن سريع يا با صداي بلند ،طرز ايستادن و تماس چشمي،
از آنچه بر زبان ميآورد را با خود بههمراه داشته باشد.
همه اين رفتاره��اي غيركالمي پيامهايي قوي را منتقل ميكنند.
ميتواند يک پيام تکميلي را به پيام کالمي اضافه کند.
يكي از مهمترين ابزارهاي ارتباط غير كالمي ،آراس��تگي و ظاهر
ميتواند بر پيامهاي كالمي تاكيد بيش��تري كرده يا آنها
اس��تاد است .اين که استاد در کالس چه ميکند ،چه برخوردي
را ماليمتر جلوه دهد.
با دانشجويان دارد و قيافه او چگونه بهنظر مي رسد ،اگر بيشتر
از خود درس اهميت نداشته باشد ،الاقل بهاندازه خود مطالب
درسي مهم است .در اين شماره پس از بيان مطالبي اجمالي
درباره ارتباط غير كالمي ،بهطور ويژه به موضوع آراس��تگي
و ظاهر اس��تاد و چگونگي تأثير آن بر دانشجو و يادگيري
وي خواهيم پرداخت.
تأثيرارتباط غيركالمي بركيفيت روابط
مهارته��اي غيركالمي به ش��كلهاي زير بر كيفيت
روابط تأثيرگذارند:
*درك صحيح پيامهاي ديگران ،ازجمله احساسي كه
دارند و نوع پيا م غيركالمي كه منتقل ميكنند.
*انتق��ال نش��انههاي غيركالم��ي كه ب��ا گفتار
مطابق��ت دارد و باع��ث ش��فافيت روابط و
اعتماد متقابل مي شود.
*پاس��خ دادن بهكمك عالئم غيركالمي كه
ك
نش��ان ميدهد موضوع تا چه حد در 
شده است.
*ارسال نش��انههاي غيركالمي منفي يا
گيجكنن��د ه كه ارتب��اط و اعتماد در
روابط را كمرنگ ميكند.
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ي غيركالمي
انواع ارتباطها 
حالت چهره :حالت چهره انسان بسيار گوياست و بدون گفتن يك
كلمه ،احساسات بيش��ماري را بيان ميكند .حالت چهره برخالف
برخ��ي از انواع ارتباطهاي غيركالم��ي در همه فرهنگها عموميت
دارد .بهعبارت ديگر اس��تفاده از حالت چهره براي بيان شادي ،غم،
عصبانيت ،حيرت ،ترس و تنفر در كليه فرهنگها يكسان است.
ح�ركات بدن :چگونگي ح��ركات هر فرد ،دنياي��ي از اطالعات را
منتقل ميكند .اين نوع ارتباط غيركالمي ش��امل حالت بدن ،طرز
ايستادن و حركات ميشود.

ايما واش�اره :هنگامي كه دس��ت تكان ميدهيم ،اشاره ميكنيم،
موقعي كه با خوش��حالي صحبت ميكنيم و يا اس��تدالل ميآوريم
از دستهايمان اس��تفاده ميكنيم و اغلب بدون انديشيدن ،با ايما
و اش��اره اظهار وجود ميكنيم .اما معناي ايما و اشار ه در فرهنگها
و مناطق مختلف متفاوت اس��ت ،بنابراين مهم است كه مواظب اين
حركات و رفتار باشيم تا از سوء تعبير جلوگيري شود.
تماسچش�مي :تماس چش��مي ،مهمترين نوع ارتباط غيركالمي
اس��ت .شيوه نگاه كردن به دانش��جويان ميتواند اطالعات زيادي را
منتق��ل كند از جمله :عالقه ،محبت ،گاليه يا س��رزنش .همچنين
تماس چش��مي براي تداوم گفتگو و درك واكنشهاي دانشجويان
بسيار اهميت دارد.

لم�س :افراد از طريق پيامهاي لمس��ي موارد زي��ادي را منتقل
ميكنن��د .درباره پيامهايي كه از طريق رفتارهاي زير منتقل
ميشود فكر كنيد :فش��ردن محكم دست ،ضربه ماليم بر
شانه ،ضربه زدن ماليم به پشت.
صدا :صداهاي گفتاري غيركالمي نظير لحن ،ارتفاع ،شدت،
آهنگ كالم ،ريتم (ضرب آهنگ) و سرعت ،عوامل ارتباطي
مهمي هستند .وقتي كه استاد صحبت ميكند ،دانشجويان
ع�لاوه بر گوش كردن به گفت��ار وي صدايش را ميخوانند.
صداه��اي گفت��اري غيركالمي عالئ��م دقي��ق و قدرتمندي از
احساسات واقعي و آنچه را كه واقعاً مورد نظر استاد است بيان ميكنند.
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اص�وات :عاليق و روابط نهفته را ميت��وان به كمك اصوات
منتقل كرد .صداهايي مثل آها ،هوم ،اوه ،كه با حركات چشم
و ص��ورت هم��راه ميش��وند ،درك و ارتباط عاطف��ي را بيان
ميكنند .اين صداها بيشتر از كلمات ،عالقه ،فهم و همدردي
را ميرسانند.
انواع ارتباطهاي غيركالمي موفق
*اگر احس�اس ميكنيد كه استرس بر شما چيره شده،
ي فرد براي برقراري ارتباط
كمي صبركنيد :استرس از تواناي 
ميكاه��د .زماني كه اس��ترس داري��د ،از گفتههاي ديگران
برداشت نادرست ميكنيد ،نشانههاي غيركالمي گيجكننده و
نامناسبي را انتقال ميدهيد و در الگوهاي رفتاري غيرارادي
ناسالم گرفتار ميشويد .قبل از ادامه گفتگو ،اندكي صبر كنيد
تا به آرامش برس��يد .زماني كه تعادل احساسيتان را بدست
آورديد ،ميتوانيد با اوضاع به شيوهاي بهتر كنار بياييد.

* ب�ه تناقضها توجهكنيد :ارتب��اط كالمي و ارتباط غيركالمي
بايس��تي تقويتكننده يكديگر باشند .اگر با تناقضي بين عالئم
كالم��ي و غيركالمي مخاطبتان روبرو ش��ديد ،نش��ان ميدهد
چي��زي كه فهميدهايد قابل قبول نيس��ت .در اينصورت ،كالم
فرد مقابل يك چيز و زبان بدن او چيز ديگري را بيان ميكند.
ب��راي مثال ،ميگوي��د بله در حاليكه س��رش را به عالمت نه
تكان ميدهد.
* ب�ه نش�انههاي ارتباط�ي غيركالمي بهعن�وان يكگروه
نگاهكني�د :تمام عالئم غيركالمي كه ميفرس��تيد يا دريافت
ميكنيد از تماس چشمي گرفته تا لحن صدا و زبان بدن همه
را بررسي كنيد.
آراستگي و ظاهر استاد
تاثير آراستگي و ظاهر استاد بر يادگيري دانشجويان
آيا آراس��تگي و ظاهر اس��تاد بر عالقهمندي دانش��جو به کالس و
يادگي��ري درس مي افزايد؟ تحقيقات نش��ان ميدهد لباس��ي که

يک ش��خص در محل کار خ��ود به تن ميکند ،نهتنها
شخصيت دروني او را به نمايش ميگذارد ،بلکه نشان
ميدهد آن فرد انتظار دارد ديگران چگونه با او برخورد
کنند .بهعبارت ديگر ،ش��كل و قيافه ظاهري فرد ،در
واقع نوعي ارتباط غير زباني با مردم اطراف او محسوب
ميشود و در تأثيرگذاري سخناني که بر زبان ميآورد
مؤثر است.
بيگم��ان توانايي يک اس��تاد در تأثيرگذاري بر روي
دانشجويان ،تنها به ارتباط کالمي او محدود نميشود.
چن��ان كه ميداني��د تنها  10درصد پيام ما بوس��يله
ارتباط کالمي منتقل ميش��ود و در واقع اين پيامهاي
غيرکالمي هستند که بيش��تر تأثيرگذارند .پژوهشها
نش��ان ميدهد  55درص��د از تأثيرگذاري اس��تاد در
كالس درس مبتن��ي ب��ر ظاهر 38 ،درص��د صدا و 7
درصد كالم وي ميباشد.
آراس��تگي ظاهر اس��تاد به مجموعهاي از تغييرات و
مكملهاي بدن تعبير ميش��ود كه ف��رد براي ارتباط
برقرار كردن با ديگ��ران به نمايش ميگذارد و از آنجا
كه با نحوه لباس پوشيدن مرتبط است ،قبل از صدا و
كالم درك ميشود .اعمال و رفتار استاد ،نسبت به سخناني که به
زبان ميآورد ،بهمراتب تأثير بيش��تري روي دانشجويان ميگذارد.
اس��تادان نهتنها بايد به محتواي درسي که ارائه ميكنند ،تسلط و
تمرکز کافي داشته باش��ند ،بلکه بايد به تصويري که دانشجويان،
در ذهن خود از آنها ميسازند نيز توجه كنند.
كارشناسان تعليم و تربيت بر اين باورند كه آراستگي و ظاهر استاد،
عامل بس��يار مهمي در تدريس وي ميباشد .به نظر آنان پوشيدن
لباسهاي آراسته و منظم ،يکي از خصوصيات مهم استادان موفق
است .بررس��يهاي نشان ميدهد ،اس��تاداني كه ظاهر آراستهاي
دارند ،دانشجويان موفقتر و عالقهمندتري پرورش ميدهند.
در حاليک��ه تحقيق��ات ،درب��اره عوامل مؤثر بر مفي��د بودن يک
کالس ادامه دارد ،نقش پوش��يدن لباس مناسب و آراستگي استاد
بر تأثيرگذاري مثبت روي فهم و يادگيري دانشجويان کامال اثبات
ش��ده است .برخي معتقدند علت اين تأثيرگذاري مثبت اين است
که استادان آراسته نسبت به همکاران نامرتب ،احترام بيشتري را
در دانشجويان برميانگيزند.
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همچني��ن برخي ويژگيهاي يک اس��تاد از قبيل جذابيت ،س��ن ،نحوه
لباس پوش��يدن رسمي يا غير رس��مي ،صميميت ،و محبوبيت استاد
ميتواند بر نحوه ارزيابي دانشجو از كالس و حتي نتايج پايان نيمسال
دانش��جويان مؤثر باشد .استاداني که باالترين امتياز را در نظرسنجي
آراس��تگي ظاهر آوردهاند ،باالترين نمره را نيز در فرم ارزشيابي نحوه
تدريس استاد توسط دانشجو ،کسب نمودهاند.
محققي��ن اثب��ات كردهان��د از نظ��ر دانش��جويان ،اس��تاداني ك��ه
ب��ه آراس��تگي ظاهر خ��ود اهمي��ت ميدهن��د ،اس��تادان بهتر و
صميميت��ري هس��تند و دانش��جويان ،ب��راي حل مشكالتش��ان
بيش��تر از آنه��ا كم��ك ميگيرن��د ،يکديگ��ر را ب��ه انتخ��اب
کالسه��اي آن��ان ترغيب ميکنن��د و حتي اگر دانش��جويي از
درس آن��ان نمره قبولي نياورد ،كمتر اس��تاد را مقصر ميدانند.
ديگر بررس��يها نش��ان ميدهد که يادگيري دانش��جو ارتباط
مس��تقيمي با جذابيت ،نحوه لباس پوش��يدن استاد ،عالقه به
او ،حضور دانش��جو در کالس ،مشارکت در تمرينات کالسي،
سطح دشواري درس ،و لذت بردن از درس دارد.
نتيجه ش��ماري از پژوهشها اين اس��ت ک��ه لباس اداري يا
رس��مي در بين دانشجويان ،طرفدار بيشتري دارد .هر چند
پوش��يدن لباسهاي رسمي و غير رس��مي ،هر کدام تأثير
متفاوتي روي برداشت دانشجويان از استادان دارد .بهعنوان
مثال اس��اتيدي که لباسهاي رسمي ميپوشند ،در نظر
دانش��جويان افراد شايستهتري هستند ،اما از طرفي افراد
دوستداشتني و صميمي نيستند .در يک تحقيق ديگر
از نظر دانشجويان ،استاداني که لباس رسمي ميپوشند،
منظمت��ر و متش��خصترند و ب��ا اطالع��ات و آمادگي
بيش��تري به کالس ميآيند ،در حالي که آنهايي که
لباسهاي معموليتري ميپوشند ،افرادي دوستانهتر،
جذابت��ر و ب��ا دانش��جويان صميميت��ر هس��تند.
روش��ن است که آراستگي ظاهري يک استاد ،عامل
بسيار مهمي در موفقيت او در کالس درس بهشمار
ميرود و برداش��ت دانش��جو از ظاهر ،صميميت و
دوس��تانه بودن اس��تاد ،بر تجربه آموزشي وي در
کالس و دانشگاه موثر است.
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زير نظر :دكتر سيد محمد جواد رزمي
ويراستار ادبي :جعفر چهارمحالي
با همكاري :فاطمه بخشي
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استاد ،الگوي رفتاري دانشجو!
اس��تادان باي��د توجه داش��ته باش��ند که بس��ياري از
دانش��جويان ،آنها را الگوي رفتاري خود قرار ميدهند،
بنابراي��ن نحوه لباس پوش��يدن و حض��ور آنان در کالس
بهاندازه نحوه تدريسشان اهميت دارد.
ممکن اس��ت دانشجويان ،استاد خود را الگوي عملي خود
قرار داده و از او تقليد کنند ،پس بجاست شخصي كه براي
صدها دانش��جو الگوي برتر اس��ت ،به نحوه لباس پوشيدن
خود نهايت توجه را داشته باشد ،و هميشه با ظاهري آراسته
در کالس حاضر شود.
در نتيجه اس��تاداني که براي آموزش دانشجويان خود تالش
ميکنن��د ،نبايد اين نکته را از نظ��ر دور بدارند كه هر چيزي
که دانش��جويان سر کالس از اس��تاد ميبينند ،در شکلگيري
ش��خصيت آنان مؤثر اس��ت :چه اين يادگيري از طريق ارتباط
کالمي باشد و چه از طريق ارتباط غير کالمي.
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