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اینن تحقیننق اتابخا ننهای و مننروری بننا هنندی بررگننی وی گیهننا و اا ا هننای ارتبننار یننر
االمننی و ق ن آن در ب بننود ودننعیت تنندریی و یننادگیری ا سننای شنند بننه اگننا یا تننههای ای ن
تحقیننق ،ارتبننار یننر االمننی اننیر ادا اپننتیر ز نندگی ااتمنناعی بننود و شننام پیایهننای اگننت اننه
بنننندون اگننننتکاد از المننننا ارگننننا میگننننردد بیاننننتر از انننن م المننننا رو در روی مننننا را
اننا ههای یننر االمننی تا ن ی میدهننند اننه ای ن اننا هها ،احساگننا و معننا ی را بنندون ادای
المننا بیننان می مایننند بننرای ا تقننا ب تننر پیننای ،ارتبننار االمننی و یننر االمننی ،هننردو بهصننور
ی پارچننه و ادا اپننتیر عمن میاننند بنننا بننرای معلننم در اریننان تنندریی یننی باینند کننادر باشنند اننه
هننردو الگننو الاالمننی و یننر االمننی را بهصننور تننوکی ب ننار ببننرد اگننتکاد از اا ا هننای ارتبننار
یننر االمننی در تنندریی و یننادگیری ،ب ننر وری آن را ا ننیای میدهنند ارتبننار یننر االمننی در
صننن درگننی بننرای یننادگیری مودننوه در  ،بننهمراتب م مت نر از ینند در عننادی معلننم اگننت
یننند لبخنننند واکعنننی معلنننم ،اشنننارا تانننویقآمیی او ،تما هنننای چانننمی معننننادار او و ودننن
ظنناهری مناگننب او ،ابیارهننای م مننی ا نند اننه میتوا نند روابنن او را بننا دا آمننوزان مولننو و
خوشننایند گننه دارد و در تیسننه باعننب ب بننود پروگننو تنندریی و یننادگیری گننردد بنننابرای  ،بننرای
ب بننود یننادگیری راگیننران ارتبننار اامنن در هننر صننن درگننی ،مسننتلیی اگننتکاد اثننربخ از
اا ا های یر االمی و اا ههای االمی متسا ی و همگنخ میباشد
الیدواژ ها :ارتبار یر االمی ،اا ا های یر االمی ،تدریی و یادگیری
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مقدمه
ارتبنننار ی نننی از م متنننری عالیتهنننای بانننری اگنننت و او را کنننادر گننناخته اگنننت انننه
خواگنننتهها ،احساگنننا و یازهنننای خنننود را بنننه دیگنننران ابنننراز داشنننته و دریابننند انننه آ نننان چنننه
میخواهننند و چننه ا سننای میدهننند ارتباطننا  ،امننروز در همننو اراننان ز نندگی مننا رگننو پینندا
اننرد و کننوا ی و کواعنند آن بننر اایاننای ز نندگی حنناام اگننت و از آن گری نیی یسننت ارتبننار را
بهگنننادگی میتنننوان راینننند تک نننیم و تکننناهم نننای داد و از آن میتنننوان در شننن پتیری ز ننندگی
آگود تر و اثربخ تر ،ب ر گر ت المحسنیان۱۳۷۸ ،
ارتباطنننا از فنننر راگنننردی ،بنننه الینننه عالیتهنننای گکتننناری ،وشنننتاری و انننرداری ال ینننر
االمننی ن حراتننی اطننال میشننود اننه بننرای ا تقننا معنننا و مک ننوی از اسننی بننه ننرد ،گننرو و یننا
اسننی دیگننر ب ننار گر تننه میشننود ارتبننار االمننی بننه دامنننو وگننیعی از پدینند ها گکتننه میشننود
اننه پ نننو وگننیعی را میپوشننا د از بیننان چ ننر ای و اشننار ای تننا منند ،از ودننعیت مننادی تننا رک نص
و تئاتر و از حاامیت اویی حیوا ا تا تاریکا دیپلماتید الهمان .
وکتیاننه در اریننان ینند ارتبننار ،پیننای بهصننور رمیهننای االمننی ا تقننا یابنند ،آن را ارتبننار
االمننی گویننند مننحال ،بحننب و گکتگننوی ننرد بننا ننرد دیگننر امننا هرگننا پیننای بهصننور عال ننم و
اننا ههای یننر االمننی الحراننا دگننت ،چاننم ،ر ن  ،صنندا و یننر ا تقننا یابنند ،ارتبننار یننر
االمی گکته میشود الهمان
ارتبنننار ینننر االمنننی در آمنننوز وپرور از اهمینننت خاصنننی برخنننوردار اگنننت و میتوا ننند
م مننن ارتبنننار االمنننی باشننند الشنننعبا ی ۲۰۰۷ ،بردویسنننت  1ال ۱۹۷۰در تاننندیق قننن
حسننا رایننندهای یننر االمننی معتقنند اگننت :در ینند برخننورد دو کننر  ۱/۳ ،معننا ی از طریننق
مؤلکننههای االمننی و  ۲/۳مننابقی از طریننق اا ا هننای یننر االمننی منتق ن میشننود بنننا بننرای ،
بخاننی اعفننم از اطالعننا از طریننق اا ا هننای یننر االمننی ردوبنند میشننو د الدی سننون 2و
گا در ۱۹۹۴ ،3
اارشناگننان میپتیر نند اننه  ۹۳٪پیایهننا میننان ا ننراد اامعننه از طریننق ارتباطننا یننر االمننی
و تن ننننا  ۷٪آن از طریننننق اا ا هننننای االمننننی مبادلننننه میشننننود البراننننو و هم نننناران۱۳۷۸ ،
بهصننور الننی ،ارتبننار یننر االمننی بننهعنوان چ ننر پن ننا ی ارتباطننا  ،مرمننوزتر ،امننا مننؤثرتر از
1

. Birdwhistell
. Dickson
3
. Saunders
2
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ارتبننار االمننی اگننت مننحال ،ینند لبخننند کننادر اگننت احساگننا را بننهمراتب ب تننر از المننا
ا تقا دهد
منندای 1ال ۲۰۰۶انناربرد و اهمیننت ارتبننار یننر االمننی را در صننن در  ،مننورد بررگننی
کننرار داد اگننت بننر اگننا اینن بررگننی ،دا نن آمننوزان ،او از همننه بننه زبننان بنند ی و یننر
االمنننیای پاگنننخ میدهنننند انننه توگننن معلنننم اگنننتکاد میشنننود حرانننا چ نننر معلنننم،
د
تما هننای چاننمی ،ت ن صنندا ،حراننا و اشننارا او همننه ،ا تقا دهننند معنننا و مک ننوی خننا
اگت )اواان۲۰۱۱ ،2
روش کار
بننا تواننه بننه آ مننه در مننورد اهمیننت ارتباطننا یننر االمننی بیننان شنند ،موالعننا ا سننای شنند
اننان میدهنند اننه در راگننتای ق ن ارتبننار یننر االمننی بننر ب بننود یننادگیری راگیننران تحقیقننا
اننا ی صننور گر تننه اگننت بننر ای ن اگننا در ای ن تحقیننق اتابخا ننهای بننا ب ر گیننری از مننناب
معتبننر ما ننند اتا هننا و مقننار مننرتب  ،بننا هنندی شناگننایی وی گیهننا و ا ننواه اا ا هننای ارتبننار
یر االمی ،ق ای ارتباطا در ب بود یادگیری راگیران مورد بررگی کرار گر ت
ارتباط غیر کالمی
ارتبننار یننر االمننی بننه مسموعننو ر تارهننا و من هننای اطننال میشننو د اننه محتننوای پیننای را
بنندون اگننتکاد از المننا ا تقننا میدهننند توا ننایی یننر االمننی امحنندود اگننت بنندون اا ننا
یننر االمننی ،اننالی توا ننایی زیننادی نندارد ما ننند آ ننه اگننر شخاننی در مننورد مسننیر ر ننت بننه ینند
اننای خاصننی گننؤا اننند و شننما همزمننان اننه بننا ا گاننتان ،مسننیر را اننان میدهینند ،بگویینند «از
ای طری» ،مک نوی پینای االمنی شنما بندون آن حرانت ینر االمنی روشن خواهند بنود زینرا اگنر
ق ن بگویینند «از ای طننری» و هننیا اشننار یننر االمننی نینند ،پیننای االمننی شننما مننب م و حتننا
یننر مکینند خواهنند بننود از آنگننو اگننر شننما در پاگننخ گننؤا مننتاور ،بنندون گکننت هننیا المننهای،
قنن شننا ههایتان را بننار بیندازینند ،پیننای یننر االمننی مکینند ارگننا ارد اینند اننه گننؤا انند ،
احتمننار از ر تننار شننما اگننتنبار خواهنند اننرد اننه اننوا گننؤا او را میدا ینند ،ولننو این ننه هننیا
المهای گویید المحسنیان راد۱۳۹۶ ،

. Mackay
. John J Okan
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رابینننی 1ال ۱۳۷۹معتقنند اگننت اننه بعپننی از پرمعننناتری ارتباطننا ننه االمننی هسننتند و ننه
وشننتاری ای هننا ارتباطننا یننر االمننی هسننتند چرا هننای ترا ی ننی بننر گننر ینند چ نناررا
چینیی را بندون انالی بنه منا میگویند ینازی یسنت انه دا انسویان بنه اگنتاد بگوینند انه خسنته
شننند ا د ،چراانننه از چانننمان شنننان میتنننوان ایننن را میننند همی گو نننه ،وکتنننی د ترهنننای
یادداشننت بسننته میشننود ،بیننا گر ای ن اگننت اننه وکنت در تقریبننا تمننای اگننت ابعنناد اتننا د تننر
ینند منندیر یننا لباگننی اننه میپوشنند و یننا میننی اننار او ،پیننامی بننرای دیگننران دارد بننه هننر صننور ،
ب تری عرصههای شناختهشد ارتبار ،حراا بدن و آهن االی اگت الهمان
ارتبننار یننر االمننی مرمننوزتر ،امننا مننؤثرتر از ارتبننار االمننی اگننت و میتوا نند معننا ی را ب تننر
از المننا ا تقننا دهنند مننحال ،ینند لبخننند میتوا نند احساگننا را ب تننر از المننا و گکتننار ا تقننا
دهنند امننای علننیاله یننی ،می رماینند :ود ن ظنناهری ا سننانها انناندهند بنناط آنهننا اگننت
آ مننه را اننه کلننب آدیهننا ،پن ننان میاننند ،گننیمای او آن را ننا میگننازد الش ن ور پننور و بمبیننرو،
۲۰۱۷
عالیتهننای یننر االمننی ،اعمننا مننادی هسننتند اننه بننا امننال و عبنناراتی اننه از زبننان مننا
خننارم میشننود ،هماهننن هسننتند ای هننا قنن اطالعننا را ننا میگنناز د ،بل ننه بیننا گر
معننا ی خاصننی یننی هسننتند ارتبننار یننر االمننی ق هننای م مننی در ز نندگی مننا ایکننا میاننند
ر تارهنننای ینننر االمنننی فینننر لبخنننند ،گرینننهاردن ،اشنننار اردن ،نننواز دادن و خیر شننندن،
ظاهرا در همه مرگوی بود و درک میشو د الاودی 2و هم اران۱۹۹۶ ،
اگرچننه امننروز عقینند بننر اینن اگننت اننه ارتبننار ازآ مننه درگتشننته تاننور میشنند اگننت،
پیمیننند تر اگنننت م هنننتا ،متخاانننان بیانننتر توانننه خنننود را بنننه ر تارهنننای االمنننی معونننوی
داشننته و ر تارهننای یننر االمننی را م منن ر تارهننای االمننی میدا ننند بنناای واود ،شنناخهای از
دا نن امننروز باننر تحننت عنننوان «حراتشناگننی» زمینننه اصننلی بحننب خننود را بننه ارتبننار یننر
االمی اختاا میدهند
حراتشناگنننی ،دا انننی اگنننت انننه ر تارهنننای دینننداری بننندن را منننورد تسیینننهوتحلی کنننرار
داد و در اسننتسوی تاننخیص حراننا ارتبنناطی بنندن و تعیننی معننا ی آنهننا اگننت اینن علننم
انن بنندن ا سننان را بننالقو کننادر بننه برکننراری ارتبننار دا سننته و ماننخص میاننند اننه حراننا
دگنننتها ،گنننر ،شنننا هها ،تننننه ،چانننمها ،ابروهنننا ،تریینننرا النننی چ نننر و فنننایر آنهنننا دارای
1. Robbins
2. Judee
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مکنناهیم و معننا ی خننا خننود هسننتند اننه البتننه پننار ای از آنهننا از اامعننهای بننه اامعننو دیگننر
تکننناو داشنننته و گننناهی مرنننایر ی ننندیگر اگنننت اگرچنننه ایننن علنننم تننناانون پیانننر تهای
کاب ن توا ی داشننته اگننت ،ولننی این ننه روزی خواهنند توا سننت امدهننای شننایان تواننه بیاننتری
بننه هنننر م ننار برکننراری ارتبننار بنماینند ،در حننا حادننر بننر اسننی ماننخص یسننت الاحنندیان،
۱۳۹۴
بهصنننور النننی ،ارتبنننار ینننر االمنننی انننیر ادا اپنننتیر ز ننندگی ااتمننناعی بنننود و شنننام
پیایهای اگت اه بدون اگتکاد از الما ارگا میگردد الشریعتمداری۱۳۹۱ ،
ویژگیهای ارتباط غیر کالمی
بننرای ارتبننار یننر االمننی پنننص وی گننی خننا شناگننایی شنند اگننت ۱ :ارتبننار یننر االمننی
در بیاننتر ارتباطننا میننان ردی حادننر اگننت  ۲ارتبننار یننر االمننی در مقایسننه بننا ارتبننار
االمننی البننا اطالعننا بیاننتری را ا تقننا میدهنند  ۳ارتبننار یننر االمننی البننا بیاننتر از
ارتبننار االمننی بنناور میشننود  ۴ارتبننار یننر االمننی از مننناب اولیننه مربننور بننه ارتبننار احساگننی
اگت  ۵ارتبار یر االمی ید را ارتبار اگت
 1ارتبننار یننر االمننی در بیاننتر ارتباطننا میننان ردی حادننر اگننت در هننر ننوه ارتبننار
میتنننوان بنننه چ نننر ا نننراد بنننهعنوان منبعنننی از انننا ههای احساگنننی گریسنننت و در آنهنننا
د
شنننواهدی از بیحوصنننلگی ،ننناامنی و ینننر را دریا نننت حتنننا از تننن صننندای ا نننراد میتنننوان
کپنناو اننرد اننه آیننا آنهننا در آن لحفننه ،انندی هسننتند یننا شننوخی میانننندن اننا ههای یننر
االمننی ،حتننا در مننواردی اننه چ ننر ا ننراد یننی دینند میشننود ،کاب دگترگننی اگننت مننحال
شخاننی انننه در حننا م المنننه تلکنننی اگنننت ،اگرچننه میتوا ننند طننری گکتگنننو را ببیننند ،امنننا
می توا نند در مننورد صنندای او کپنناو اننند و بننا خننود بگوینند چقنندر تننند یننا چقنندر بلننند صننحبت
د
میاننند ،بننا چننه ت ن و بننا چننه ل سننهای صننحبت میاننند اانننون دیگننر حتننا موکن دریا ننت ایمی ن
یننننی میتننننوان از اننننا ههای یننننر االمننننی اننننه در ربننننهری خوننننور بهاارر تننننه ،اطالعننننا
دریا ننتارد بننهاارگیری شننمای های احساگننی از گننا  ۱۹۸۲متننداو شنند از اینن شننمای ها
بننرای تقلینند حننار چ ننر و ابننراز احساگننا مختلنن در ارتباطننا اینتر تننی ما ننند ایمینن و
اتا های گکتگو اگتکاد میشود المحسنیان راد۱۳۹۶ ،
 2ارتبننار یننر االمننی در مقایسننه بننا ارتباطننا االمننی البننا اطالعننا بیاننتری را ا تقننا
میدهنند تحقیقننا مسننددی ا سننای شنند تننا ماننخص اننند اننه در ارتباطننا میننان ردی چننه
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سننبتی از اطالعننا از طریننق اا ننا یننر االمننی مبادلننه میشننود موالعننا اننان میدهننند اننه
 ٪۹۳پیایهننا میننان ا ننراد اامعننه از طریننق ارتباطننا یننر االمننی و تن ننا  ۷٪باکیما نند از طریننق
االی ،گکتار و وشتار مبادله میشود البراو و هم اران۱۳۷۸ ،
م متنننری پاگنننخ بنننه ایننن گنننؤا انننه چنننرا ارتباطنننا ینننر االمنننی چننننی درصننندهای
کاب ن توا ی را بننه دگننت مننیآورد ای ن اگننت اننه ای ن ننوه ارتبننار ،اا ا هننای بسننیاری را بننه ا نار
میگیننرد تعنندادی از این اا ا هننا بننر حننی بینننایی مننا ت یهدار نند ،ما ننند حننار و حراننا چ ننر
د
و ظنناهر شننخص حننی شنننوایی مننا ماخاننههای آوایننی ما ننند بلننندی صنندا ،دا ن صنندا و ت ن
صنندا را دریا ننت میاننند و از حننی رمسننه و بویننایی یننی بننرای ارتبننار خننا اگننتکاد مننیانیم
عننالو بننر اینن  ،گنناهی اوکننا پیایهننای مختلکننی را بننا دگننت دادن و در آ و ااننیدن ا تقننا
میدهیم المحسنیان راد۱۳۹۶ ،
 3ارتبننار یننر االمننی البننا بیاننتر از ارتباطننا االمننی بنناور میشننود موااهشنندن بننا
مننواردی اننه احسننا میانینند پیننای یننر االمننی دریننا تی از طننری مقابن  ،مرننایر بننا پیننای االمننی
اوگننت امننری یننر عننادی یسننت بننهعبار دیگر ،بننه دگننت آوردن پیایهننای مرننایر بننا آ مننه ینند
کننر میگوینند در مقابن آ مننه ا سننای میدهنند ،یننر معمننو یسننت تحقیقننا اننان داد ا نند اننه
وکتننی چنننی چیننیی ر میدهننند ا ننراد ،اننا ههای یننر االمنننی را بنناور میاننند البورگنننون،1
. ۱۹۸۵
 4ارتباطننا یننر االمننی از مننناب اولیننو ارتبننار احساگننی اگننت اگرچننه زبانهننا ،حسننم
زیننادی از لرننا و المننا بننرای توصننی احساگننا دار نند ،امننا بننرای بیننان احساگننا  ،ر تارهننای
یننر االمننی ،اننارایی بیاننتری دار نند تحقیقننا اننان داد ا نند اننه ا سننانها عمننال سننبت بننه
راهنماهای یر االمی حسا تر د المحسنیان راد۱۳۹۶ ،
دو اا ننا اصننلی ر تارهننای یننر االمننی اننه اختااصننا در رواب ن احساگننی م ما نند ،عبننار
از چ ننر ای و ر تارهننای آوایننی میباشنند ا سننان مواننودی کویننا دیدگراگننت بننه اینن معنننا اننه
وکتننی ینناز دارد بننه شننرای احساگننی دیگننران پننی ببننرد ،تواننه خننود را بننه حننار چ ننر معوننوی
میاننند اینن تماینن چننه بننه هنگننای صننحبت رودرروی میننان ردی و چننه بننه هنگننای تواننه بننه
صننحبت ا ننراد حادننر در ینند گننرو و حتننا بننه هنگننای تماشننای آدیهننای حادننر در تلویییننون یننی
واود دارد ال لوید۲۰۰۹ ،1

. J. K. Burgoon
. Kory Floyd
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 5ارتبننار یننر االمننی ینند ننرا ارتبننار اگننت بننه ارتبننار ،دربننار ارتبننار « راارتبننار»
میگویننند وکتننی از عبنناراتی هممننون «بگننتار بگننویم اننه چننه ننر مننیانم» و یننا «منن قنن
شننوخی اننردی» اگننتکاد مننیانیم ،درواکنن در حننا ارگننا پیایهننایی بننرای تودننی پیایهننای
دیگرمننان هسننتیم معمننور از راارتبننار بننرای ااتنننا از گننور برداشننت و آمنناد اننردن مخاطبننان
بنننرای آگننناهی بیانننتر دربنننار محتنننوای اظ نننارا منننان اگنننتکاد منننیانیم در ای گو نننه منننوارد
ر تارهننای یننر االمننی یننی بسننیار اننارا هسننتند بننرای محننا ننرا انینند بننه همننرا ی ننی از
یدی ننان تننان بننر گننر میننی طعننای اسننتهاید در یدلحفننه او بننه شننما ت یننه اننرد و صنندای را در
حنند سننوا پننایی مننیآورد و انننار گننو شننما شننروه بننه صننحبت میاننند ،گویننا میخواهنند رازی را
بننه شننما بگوینند ای ن ترایننب ر تارهننای یننر االمننی بهودننوپ پیننامی را بننرای شننما می رگننتد در
اینن شننرای  ،ر تارهننای یننر االمننی او همننان قنن ننرا ارتبننار را بننرای شننما ایکننا میاننند از
ای گننو وکتننی موک ن صننحبتاردن ابروهننای مننان را بننار میبننریم ،میخننواهیم اننان دهننیم اننه
در حا صحبت دربار مودوعی خیلی ادی هستیم المحسنیان راد۱۳۹۶ ،
کانالهای ارتباط غیر کالمی
شننن اا نننا مختلننن بنننرای اابنننهاایی پیایهنننای ینننر االمنننی شناگنننایی شننند اگنننت
اا ا هننای مننتاور عبار ا نند از :زبننان بنندن الحراننت گکتننار  ،صننداهای آوایننی الشبهصننوتی ،
ودنننعیت بننندن ،شنننامه البنننو  ،ظننناهر شخانننی و تعامننن احساگنننی اینننند بنننه تودنننی هریننند
بهصور اداگا ه پرداخته میشو د
زبان بدن (حرکت گفتاری)
حراننت گکتنناری عبننار از موالعننه رایننند ارتباطننا از طریننق انننب و حراننت اعپننای
بنندن اگننت مننا از طریننق ژگننتی اننه میگیننریم ،طننرز را ر ننت و ایسننتادن ،ترییننر حالتهننای
چ ننر و چاننمهای خننود و چگننو گی ترایننب اینن متریرهننا بننرای بنناز اننردن یننا بسننت اا ا هننا
ارتبننار برکننرار مننیانیم وکتیاننه ا ننراد تننال میانننند ارتبننار برکننرار انننند ،ژگننت میگیر نند
ای ن ژگننتها الاشننارا را میتننوان بنندو گننرو  ،مسننتق از گکتننار و وابسننته بننه گکتننار تقسننیم اننرد
اشنننارا مسنننتق از گکتنننار ،بنننه گکتنننار و گنننخ وابسنننته یسنننتند اشنننارا وابسنننته بنننه گکتنننار
مستقیما در پیو د یا همرا با گکتار و گخ هستند البراو و هم اران۱۳۷۸ ،
احنندیان ال ۱۳۹۴حراننا و اشننارا را عمنندتا بننه گننه ننوه :توصننیکی ،تلننویحی و تعنناملی
تقسننیمبندی میاننند ننوه توصننیکی حراننا و اشننارا بننرای ماننخص اننردن حننار ییی ننی،
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سننبتها ،ا ننداز و ا ننا ب ننار بننرد میشننود در این حالننت مم ن اگننت مننا از حراننا چاننم،
گننر ،صننور  ،شننا هها و یننا همننو آنهننا بننرای ماننخص اننردن حننار ییی ننی ،سننبت و یننا
ا ننداز ها اگننتکاد مننیانیم ننوه تلننویحی حراننا و اشننارا شننباهت زیننادی بننا ننوه توصننیکی
دارد ،بنننا ایننن تکننناو انننه انبنننههای ظننناهری و عیننننی آنهنننا امتنننر اگنننت بنننر عنننالو در
موکعیتهننای بننه اننار بننرد میشننو د اننه انبننهای احساگننی و عنناطکی آنهننا سننبت بننه ننوه
ننوه
توصننیکی بیاننتر اگننت ،فیننر بلننند اننردن دگننتها رو بننه آگننمان هنگننای دعننا و یننای
تعنناملی حراننا و اشننارا  ،سننبت بننه اشننارا تلننویحی آمیختننه بننا حننار عنناطکی و احساگننی
بیاننتری اگننت ت ننان دادن شنندید دگننت و ا گاننت گننبابه بننه عالمننت ت دینند ،ت ننان دادن گننر و
حتننا اوبینندن پننا بننر زمننی هنگننای خاننم و عاننبا یت از ای گو ننه حراننا و اشننارا بننه شننمار
میرو د
صداهای آوایی (شبه اصوات)
صننداهای آوایننی یننا شننبه اصننوا بننه الیننه الو هننای صننوتی گکتننه میشننو د اننه دننم
د
یننر
المننا ایسنناد مننیانیم ،فیننر تنن صنندا المننارک 1و دان ۱۹۹۳ ،2ایکیننت صنندا بننه شنن
االمننی پیننای خاصننی بننرای شنننو د دارد گننرعت ،کنندر  ،طنننی  ،م ننب و شنند صنندا ،همننه
معننا ی خاصننی دار نند بننه اینن ابیارهننای شننبه اصننوا  ،اصننوالحا اننا ههای صننوتی گکتننه
میشو د
در بیاننتر مننوارد میتننوا یم بننا ب ر گیننری از اننا ههای صننوتی انننی ،گنن و موکعیننت
ااتمنناعی گویننند را تاننخیص دهننیم هممنننان بننا اگننتکاد از اننا ههای زبانشناگننی ا ننراد
میتننوا یم کپنناو های دکیننق و اننالبی در مننورد احساگننا و عواطنن آنهننا داشننته باشننیم
شننما وکتننی عاننبا ی میشننوید ،طنننی صنندای تننان البننا بننار مننیرود و وکتیاننه خیلننی عاننبا ی
میشننوید ،المننا را بننه آهسننتگی و شننمرد بیننان میانینند و گننا بعنند از هننر المننه بننرای ایسنناد
القارهای خا  ،م ب میانید البراو و هم اران۱۳۷۸ ،
انننا ههای صنننوتی میتوا نننند اطالعنننا بیانننتری در منننورد یننند گوینننند نننراهم آور ننند
واان النی منا بنه شنخص دیگنر تنا حندی تحنت تنرثیر این انا ههای صنوتی کنرار دارد درک منا
از اننا ههای صننوتی در ترایننب بننا دیگننر محرکهننای االمننی و یننر االمننی ،مکنناهیمی را اننه مننا
از آنها بهعنوان پایههای ارتباطی خود اگتکاد میانیم ،میگاز د
. Mark
. Don
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وضعیت بدن
ی نننی دیگنننر از انبنننههای دینننداری در برکنننراری ارتباطنننا  ،حالنننت ،چگنننو گی و ایکیتنننی
اگنت اننه بندن رگننتند پیننای بنه خننود میگیننرد بهصنور گنناد منفننور ،چگنو گی و ترتیننب کننرار
گننر ت اگننتخوانها ،عپننال و بننهطورالی ییینند بنندن هنگننای برکننراری ارتبننار اگننت چنا مننه
بنندن ،راحننتتری ننوه ب ر گیننری از آن را دارا باشنند ،ودننعیت بنندن در ایکیننت مولننو کننرار
دارد چنا منننه پاگنننخ بنننه گنننؤار دیننن محبنننت باشننند ،حالنننت بننند ی بنننرای صنننحبتاردن و
گخنرا ی ردایتبخ اگت
-

آیا میتوا ید بهراحتی و بهطور عمیق کی ب ایدن
آیا کادر هستید باکدر گخ بگوییدن
آیا کادر به اگتکاد از دگتها ،بازوها ،شا هها ،تنه و گر خود بهراحتی هستیدن
آیا میتوا ید گری  ،ولی باوکار را برویدن
آیا میتوا ید موابق با می خود بهراحتی بایستید ،بناینید و را برویدن

مم ن اگننت شننما یننی ما ننند بسننیاری از مننردی دارای عننادا اخوشننایند بنند ی باشننید بنننا
بننرای ب تننری ودننعیتها بننه فرتننان ،مولننو الننو میاننند ی ننی از بنندتری حننار بنندن،
خمینندگی پاننت اگننت چنا مننه شننما طننوری بایسننتید اننه پاننت تننان خمینند و گننرتان بننهطری
الننو متمای ن باشنند ،کننی خننود را بننا اننار بننر ککسننو گننینه و کبر ننهها بننهطری ش ن م محنندودتر
می انینند تیسننه ای ن اننار مم ن اگننت منسننر بننه ارگننایی صنندا و عنندی توا نایی شننما در اا ن
آن تنا حندی انه یناز داریند باشند ،حتنا مم ن اگنت این عمن اختاللنی در انار حنسنر شنما بننه
وانننود آورد انننه منسنننر بنننه صننندای ینننر کابننن ا عونننای و ید واخنننت بانننود انننه بنننرای شنننما و
شنننو دگان تننان اخوشننایند خواهنند بننود الاحنندیان ۱۳۹۴ ،بننههرحا  ،ودننعیت بنندن بننهعنوان
ی ی از الو های م م ارتباطا  ،در مو قیت و ش ست ارتبار تان با دیگران مؤثر اگت
شامه (بو)
مننا از طریننق بننو یننی ارتبننار برکننرار مننیانیم حننی بویننایی مننا ،و العنناد دکیننق اگننت
تحقیقنننا انننان میدهنننند انننه منننا آ منننه را انننه میبنننوییم ،در مقایسنننه بنننا آ منننه منننیبینیم ینننا
میشنننویم منند زمان بیاننتری بننه خنناطر میگننپاریم الداینن  ۱۹۹۸ ،حننی بویننایی مننا بسننیار
گیین گننر اگننت و در تیسننهگیری بننه مننا امنند میاننند مننا اننت رایحننهای خاصننی میشننویم و
از رایحننههای دیگننر ننرار مننیانیم پدینند های هسننتند اننه هرانندای در مننورد این ننه بوهننا چگو ننه
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بننهعنوان ینند ابننیار ارتبنناطی یننر االمننی عمنن میانننند ،بیناننی ارا ننه میدهننند :اوربننویی،
بوگازگاری ،خاطر بویی ،بوزدگی و بوشناگی
اوربننویی زمننا ی ر میدهننند اننه نننرد کننادر بننه شنننناخت بوهننا یسنننت اوربننویی ما نننند
اشنننوایی اگننت زیننرا ینند ننوه قننص یییولوژینند محسننو میشننود بوگننازگاری هنگننامی ر
میدهنند اننه بننه دلینن اگتاننمای بننوی خننا  ،حساگننیت خننود را سننبت بننه آن بننو از دگننت
مننیدهیم وکتیاننه وارد ینند ننا وایی میشننویم ،احتمننار بوهننای موبننوه احسننا مننیانیم
امننا اننارگران ننا وایی مم ن اگننت آنکنندر بننه این بوهننا عنناد اننرد باشننند اننه آنهننا را احسننا
نننند خنناطر بویی ،توا ننایی یننادآوری موکعیتهننا و خنناطرا گتشننته بننه هنگننای اگتاننمای بننوی
خننا همننرا بننا آن موکعیننت خننا اگننت بویینندن ینند پنسن ر گننی ،مم ن اگننت مننا را بننه ینناد
اوداسننتان بیننندازد بننوزدگی ،هنگننامی روی میدهنند اننه مننا مرلننو حسننم زیننادی از بوهننا یننا
کنندر تننرثیر بعپننی از بوهننا میشننویم مننحال ،در اتننا اوچنندتر اننه چننند کننر در حننا گننیگار
اانننیدن هسنننتند میایسنننتیم ،دچنننار بنننوزدگی میشنننویم بوشناگنننی بنننه توا نننایی شناگنننایی
شننخص ،پدینند یننا چیننیی بننا تواننه بننه بننوی آنهننا اطننال میشننود مننا کننادر هسننتیم بننی از د
هیار بوی مختل را شناگننایی انیم البراو و هم اران۱۳۷۸ ،
ظاهر شخصی (مصنوعات)
پوش ن  ،آرای ن  ،عیننند و اننواهرا هرینند پیننای ماخاننی را منتق ن میاننند ،امننا پوشنناک
از میننان همننو مانننوعا الننو گرتر میباشنند پوشنناک تقریبننا ما ننند بنندن دیگننری اگننت اننه بننه
بینننند میگوینند شننما چننه اسننی هسننتید ازآ سااننه شننما میتوا ینند ننوه پوشن خننود را ا تخننا
انینند ،اینن ا تخننا بیننانگر آن دهنیتننی اگننت اننه میخواهینند در مننورد خننود در ننید دیگننران
ایسنناد انینند و درواک ن ای ن روشننی اگننت اننه شننما بننا اگننتکاد از آن میخواهینند دیگننران در مننورد
شننما خننو کپنناو انننند پوش ن  ،بننرخالی عننری مم ن اگننت مواننب بننروز ع یالعم هننای
از گنننوی دیگنننران شنننود اسنننا ی ه میخواهنننند در گنننازما ی انننه در آن انننار میاننننند مقنننای و
موکعینننت ب تنننری اسنننبانند ،هننننوز هنننم همنننان لبنننا رگنننمی را انننه معمنننور در ماننناحبهها
میپوشید د ،به ت میانند الالی . ۱۹۹۵ ،1
روا اناگننان عقینند دار نند اننه رگننتند پیننای کننادر اگننت بهوگننیله ظنناهر خننوی بننی
ازآ مه اه بنه زبنان منیآورد بنه گیر ندگان ،پینای ا تقنا دهند عقن گنلیم ینی بنه منا ح نم میانند
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اننه رگننتند پیننای ،بننا ظنناهر شخاننی خننود در حننا ا تقننا شخاننیت خننود بننه گیر نندگان اگننت
بنننا بننرای هرچننه دراننه پننتیر گیر نندگان پیننای سننبت بننه رگننتند پیننای بیاننتر باشنند ،در اننار
برکننراری ارتبننار مو ننقتر خواهنند بننود وکتیاننه شننما در حپننور عنند ای بننرای صننحبتاردن کننرار
میگیرینند ،می توا ینند گیر نندگان پیننای را در پننتیر خننود تننان بننا ر تننار و ننوه لبننا پوشننیدن تننان
بننه طریقننی اننه ارز هننا و دننواب گروهننی ح ننم میاننند ،امنند مایینند این واکعیننت اگننت اننه
گیر ننندگان پینننای همیانننه آن دگنننته از رگنننتندگان پینننای را انننه بنننه موکعینننت و شنننرای حادنننر
بهعنوان امر م می تواه میانند ،دوگت دار د الاحدیان۱۳۹۴ ،
رفتارهای لمسی
رمسه اولی حی پنصگا ه ما اگت اه رشد مییابد از ای رو ،حتا کب این ه اودای بتوا د ببیند،
بانود ،یا ببوید ،پوگت میتوا د به محرای در محی پاگخ دهد رمسه ،تن ا حسی اگت اه بدون
آن میتوان ز د بود می توان بدون توا ایی دیدن ،شنیدن ،چایدن یا بوییدن ز د باکی ما د ،اما
بدون حی رمسه ادامه حیا مم یست زیرا رد دا ما در معرا خور گوخت  ،یخزدگی و از ای
کبی خواهد بود رمسه ،هتن ا برای بقای ما حیاتی اگت ،بل ه ق الیدی یی در ارتباطا بازی
میاند موالعه چگو گی اگتکاد از رمسه در ارتباطا را لمیشناگی ،می امند المحسنیان راد،
۱۳۹۴
در ارتباطا  ،پنص حوز م م واود دارد اه رمسه ق م می در ا تقا مک وی آن ایکا میاند:
لمی عاطکی ،لمی مراکبتی ،لمی کدر و انتر  ،لمی ت اامی و لمی آیینی
ی ی از ااراردهای بسیار م م رمسه به اشتراک گتاشت عاطکه اگت ر تارهای چون در آ و
گر ت و بوگیدن بیانگر و ا تقا دهند پیای عاق ،صمیمیت ،تع د و امنیت اگت تحقیقا اان
داد ا د اه اوداا ی اه پیوگته واز میشو د رشد ییی ی گری تری سبت به آنهای اه واز
میشو د ،دار د وکتیاه ید پرگتار ،زخم ما را پا سمان میاند ،درواک در حا لمی مراکبتی
اگت لمی مراکبتی متمایی از لمی عاطکی اگت ،زیرا درورتا عاطکه یا حی محبتی را برای ردی اه
لمی شد اگت منع ی میاند لمیشو د چنی لمیهای را وظیکه محور ،تکسیر میاند
همی گو ه ،وکتی ید مییبان در ید م ما ی برای هدایت م ما به مسیر ماخص ،دگت را پات
او میگتارد ،در حا دادن ید پیای لمسی انترلی بهطری مقاب اگت ر تارهایی اه برای وارد آوردن
صدمه ییی ی ا سای میشو د ،لمی ت اامی ای دار د ما ند گیلیزدن ،لگدزدن و حتا
چاکواایدن در ایت ،برخی لمیها آیینی هستند به ای معنا اه ا راد آنها را بهعنوان بخای از
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ید گنت یا رگم ا سای میدهند در بسیاری از قار ا ان دگتدادن ید لمی آیینی اگت وکتی
با دیگران بهعنوان بخای از آیی احوا پرگی دگت میدهیم ،درورتا ای دگتدادن مک وی خاصی
وابستگی عاطکی را ا تقا میدهد درواک ای بخای از آیی احوا پرگی اگت در رهن های
مختل  ،لمی آیینی شام بوگیدن لبها یا گو هها هم میشود مردی ای رهن ها چنی
لمیهایی را درورتا بیان عاق یا عاطکه میدا ند ال ایلد۱۹۹۵ ،1
تعامل احساسی
به زبنان گناد  ،تعامن احساگنی یعننی بنروز یند ر تنار ینا حالنت خنا توگن یند نرد ینا
منب ن و ت ننرار آن توگ ن ننرد یننا منب ن دیگننر مننای گنناد تعام ن احساگننی زمننا ی ر میدهنند
انه شننما بننه اننودای لبخننند میز یند و او یننی شننمارا بننا لبخننند پاگنخ میدهنند مو ننو دیگننر زمننا ی
اگننت اننه ننردی در ینند امنن خمینناز میاانند و یننا گننر ه میاننند و بقیننه ر تننار او را ت ننرار
میاننند تعامنن احساگننی از طننر مختلنن  ،کسننمتی از ز نندگی روزا ننو مننا را تانن ی میدهنند
بننهعنوانمحا  ،دراثنننای تماشننای لننم ،لبخننند هنرپیاننهای را بننه بننازیگر دیگننر بننا لبخننند پاگننخ
مننیدهیم یننا این ننه در حننی مانناهد مسننابقه بننوای بهصننور ز نند یننا از طریننق تلویییننون،
ماننتهای خننود را گننر ا نرد و کیهایمننان اوتننا میشننود بننههرحا  ،تعام ن احساگننی ی ننی
از پدیننند های طبیعنننی بانننر اگنننت انننه در اثنننر آن یننند شنننخص سنننبت بنننه ر تارهنننا و تسنننار
اشننخا دیگننر تعام ن اننان میدهنند تعام ن احساگننی مم ن اگننت از پنننص طریننق بننه شننرپ
دی وارد عم شو د:
 1تعام ن احساگننی در پاگننخ رگننتند پیننای سننبت بننه پیننای ،رگننتند پیننای تحننت تننرثیر
محتوای پیای کرارگر ته و سبت به آن پاگخ تعام گو ه ارا ه میدهد
 2تعام ن احساگننی در پاگننخ گیر نند پیننای سننبت بننه رگننتند پیننای ،زمننا ی اننه رگننتند
تحننت تننرثیر محتننوای پیننای کننرار میگیننرد و حالننت خاصننی را بننروز میدهنند ،گیر نند یننی آن حالننت
را ت رار می ماید اه به آن پاگخ تعام گو ه گیر د سبت به رگتند گکته میشود
 3تعامنن احساگننی در پاگننخ رگننتند پیننای سننبت بننه گیر نند پیننای ،بننه دلینن تعنناملی
بودن ارتبار ،رگتند یی سبت به حار گیر د تعام اان میدهد
 4تعامننن احساگنننی در پاگنننخ رگنننتند و گیر ننند پینننای سنننبت بنننه خنننود ،رگنننتند و
گیر نند پیننای بننه خننود یننی پاگننخ تعام گو ننه میدهننند و ای ن زمننا ی اگننت اننه آنهننا بخواهننند و
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البتننه آگننا باشننند اننه حالننت و یننا احساگننی خاصننی را در خننود تانندید اننرد و یننا تخکین دهننند
شخای انه تحنت تنرثیر حادثنهای دچنار تنر شندید شند اگنت میتوا ند بنا اگنتکاد از «تلقنی
بننه خننود» ای ن احسننا ننامولو را در خننود تخکی ن داد و یننا بننه حنند اک ن برگننا د الاحنندیان،
۱۳۹۴
یافتهها
بیاننتر از انن م المننا رو در روی مننا را اننا ههای یننر االمننی تانن ی میدهننند اننه
ای ن اننا هها ،احساگننا و معننا ی را بنندون ادای المننا بیننان می مایننند ینند رابوننو تنگاتن ن
مینننان م ار هنننای االمنننی و ینننر االمنننی ،ینننادگیری و ا گینننی وانننود دارد البنننابل ۲۰۱۲ ،1
گارگننیا 2ال ۲۰۱۲در تریینند اینن مودننوه اشننار مننیدارد اننه بننرای ا تقننا ب تننر پیننای ،ارتبننار
االمننی و یننر االمننی ،هننردو بهصننور ی پارچننه و ادا اپننتیر عمنن میاننند بنننابرای معلننم در
اریان تدریی ینی بایند کنادر باشند انه هنردو الگنو الاالمنی و ینر االمنی را بهصنور توکمنان بنه
اننار ببننرد هممنننی  ،میلننر 3ال ۱۹۹۸معتقنند اگننت اننه معلننم بننه دو دلینن اگاگننی ،باینند از
ارتبننار یننر االمننی ا ن باشنند :او این ننه بتوا نند گیر نند خننوبی بننرای پیایهننای دا آمننوزان
باشنند م ار هننای یننر االمننی معلننم بننه او امنند میاننند تننا احساگننا  ،عواط ن و شخاننیت
د
درو ننی دا آمننوز را از طریننق ت ن صنندا ،ظنناهر شخاننی ،طننرز پوش ن و حننار چ ننر او ب تننر
درک انننند دوی این نننه بتوا ننند انننا هها و عال منننی را ا تقنننا دهننند انننه ینننادگیری را تقوینننت
می ماینند و یننی در الننوگیری از گننیگنا های منکننی اننه یننادگیری را تپننعی میاننند ،م ننار
پیدا اند
اگننتکاد از اا ا هننای ارتبننار یننر االمننی در تنندریی و یننادگیری ،ب ننر وری آن را ا ننیای
میدهنند ارتبننار یننر االمننی در صننن درگننی بننرای یننادگیری مودننوه در  ،بننهمراتب م متننر
از ینند در عننادی معلننم اگننت ینند لبخننند واکعننی معلننم ،اشننارا تاننویقآمیی او ،تما هننای
چاننمی معنننادار او و پوش ن مناگننب و آراگننتگی او ،ابیارهننای م مننی ا نند اننه میتوا نند رواب ن او
را بنننا دا آمنننوزان مولنننو و خوشنننایند گنننه دارد و در تیسنننه باعنننب ب بنننود پروگنننو تننندریی و
یننادگیری گننردد البنگلننوار ۲۰۱۵ ،1بنننابر اینن  ،ارتبننار اامنن در هننر صننن درگننی ،مسننتلیی
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از اا ا هنننای ینننر االمنننی و انننا ههای االمنننی متسنننا ی و همگننننخ

بهصننور الننی ،م متننری اا ا هننای ارتبننار یننر االمننی اننه قنن بسننیار م ننم و الینندی
در مو قیننت پروگننههای تنندریی و یننادگیری ایک نا میانننند عبار ا نند از :حننار چ ننر الگننیما ،
تما چامی ،ظاهر شخای ،اشارا و حراا  ،لمی و گ و یا گروصدا الهمان
چ ننر یننا گننیما ،ی ننی از اننا ههای یننر االمننی در ارتباطننا صننن در اگننت اننه انناربرد
مناگنننب آن گنننو اثربخانننی تننندریی و ینننادگیری را ا نننیای میدهننند حالنننت چ نننر  ،اولنننی
معلومنناتی اگننت اننه مننا بننه دیگننران می رگننتیم و یننا از آنهننا دریا ننت مننیانیم بیننان چ ننر ای
میننان معلننم و دا آمننوزان ی ننی از م متننری گننیگنا های یننر االمننی در صننن درگننی اگننت
و باعب ا اای او آموزشی مولو  ،خوشایند و عاری از ت دید میگردد
تمننا چاننمی ،چاننم پنسننر روپ اگننت تمننا چاننمییی اننه توگنن معلننم در صننن
در اگننتکاد میشننود دو وها نند :ی ننی ،گننا اننردن بننه حو وحننو صننن در اگننت و بننه
دو دلی ن اهمیننت دارد او این ننه ای ن ننوه گننا میتوا نند تواننه دا آمننوزان را بننه در الننب
مننود و آنهننا را تاننویق مایننند دوی این ننه ،اینن ننوه گننا میتوا نند وگننیله مناگننب بننرای
انتر صنن ینی باشند نوه دیگنر تمنا چانمی بنهدکت گنا انردن ینا خینر شندن بنه اسنی
یننا چیننیی اگننت زمننا ی اننه معلننم میخواهنند ر تننار ننامولو دا آمننوز را مننورد ا تقنناد کننرار
دهد ،میتوا د پیام را از ای طریق ا تقا دهد المیلر۱۹۸۸ ،
اشننارا و حراننا  ،معمننو تری ر تننار یننر االمننی در ز نندگی روزمننر اگننت اننه باینند بننا آن
آشنننا باشننیم درواکنن  ،اشننارا زبننا ی اگننت اننه بنندن بننا آن ت لننم میاننند حراننا و اشننارا
میتوا ننند بننهتن ایی و یننا دننم گکتننار و گننخنرا ی بننه اننار رود اگننتکاد مناگننب از حراننا و
اشارا در موابقت با محتوای در توگ معلم ،باعب ب بود ایکیت یادگیری میگردد
ظننناهر شخانننی ،ی نننی دیگنننر از اا ا هنننای ینننر االمنننی معلنننم در ارتباطنننا او اگنننت
رگننتند پیننای کننادر اگننت بهوگننیله ظنناهر شخاننی خننود بننی ازآ مننه اننه بننه زبننان مننیآورد ،پیننای
ا تقننا دهنند طننرز پوش ن معلننم و گروود ن ظنناهری او میتوا نند در مو قیننت و ش سننت اریننان
تننندریی و ینننادگیری بهصنننور و العننناد ترثیرگنننتار باشننند ودننن امناگنننب پوشننن و آرایننن
معلننم ،تاننویر امایکیننت از شخاننیت او در دهنن دا آمننوزان ارا ننه مننود  ،حتننا منسننر بننه
ش سننت ینند بر امننو درگننی شننود بننرع ی ،ظنناهر شخاننی مناگننب معلننم اننه درخننور شخاننیت
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او و رهن ن حنناام در اامعننه باشنند ،میتوا نند رابوننه میننان معلننم و شنناگرد را مولننو و خوشننایند
گهداشته و در تیسه باعب ب بود یادگیری گردد الهمان
گن و و گروصنندا گن و  ،بننه هننر علتننی اننه در صننن در ح م رمننا باشنند ،اننا و کو ن
ارتبننار االمننی میننان معلننم و شنناگرد اگننت گنن و درزمننا ی اننه معلننم در حننا اگننتکاد از
تختنننهي گمنننی بنننود و ینننا راگینننران در حنننا حننن مسنننئله و ینننا اانننرای تمنننری باشنننند و
موکعیتهننای ماننابه ،منوقننی بننود و اننا و ااننرای درگننت آمننوز اگننت گروصنندا یننی چنننی
حننالتی را داراگننت گروصنندای کابنن تحمنن در صننن های هنننر و اننار دگننتی و درو ماننابه
اا و عا بودن صن تلقی میشود الاحدیان۱۳۹۴ ،
ر تارهننای لمسننی ،یننی ینند اا ننا یننر االمننی ارتبننار اگننت بهخاننو بننرای آنهننایی اننه
ابینننا و اشنننوایند ،لمننی م متننری اص ن ارتبننار محسننو میشننود حتننا ینند ا سننان معمننولی
بنندون چنننی واکاننی یننی در برکننراری ارتبننار اامنن  ،وابسننته بننه لمننی اگننت تما هننای
ییی نننی همیانننه ا تقا دهنننند پینننای ،بنننهوی نننوه احساگنننی و عننناطکی اگنننت در ا تقنننا
پیایهننای اننه انبننههای احساگننی و عنناطکی آن بیاننتر مننورد تواننه اگننت ،تمننا ییی ننی ق ن
بسنننیار م نننم و الیننندی ایکنننا میانننند بنننهعنوانمحا  ،در آ و اانننیدن دا آمنننوز در هنگنننای
احوا پرگننی و یننا دگننت ننواز بننردن بننر گننر او ،انناندهند حمایننت عنناطکی و تاننویقآمیی
معلننم اگننت البتننه ،در رهن هننای مختلنن  ،برخننی از ر تارهننای لمسننی مسنناز بننود و یننر
اخالکنننی تلقنننی میشنننود امنننا تما هنننای بننند ی مناگنننب ما نننند تمنننا دگنننت ینننا شنننا ه،
ااندهند راحتی ،روراگتی و ی ی اگت البنگلوار۲۰۱۵ ،

مناقشه:
موالعننا متعننددی اننه تحننت عننناوی  :تننرثیر م ار هننای یننر االمننی معلننم در مو قیننت
تنندریی و یننادگیری ،کنندر ارتبننار یننر االمننی در آمننوز  ،ارتبننار یننر االمننی اننیر ادا اپننتیر
تنندریی و یننادگیری و اهمیننت ارتبننار یننر االمننی در منندیریت صننن درگننی ا سننای گر تننه اگننت،
همننه اننان میدهننند اننه اا ا هننای ارتبننار یننر االمننی از اهمیننت خاصننی در آمننوز و پننرور
برخنننوردار اگنننت و میتوا ننند م مننن ارتبنننار االمنننی باشننند بنننه اگنننا یا تنننههای تحقیقنننا
و الننتار ،دا آمننوزان او از همننه بننه زبننان بنند ی و یننر االمننیای پاگننخ میدهننند اننه توگ ن
معلنننم اگنننتکاد میشنننود بنننرعالو  ،ارتبنننار ینننر االمنننی بنننهعنوان چ نننر پن نننا ی ارتباطنننا ،
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مرمننوزتر ،امننا مننؤثرتر از ارتبننار االمننی اگننت مننحال ،ینند لبخننند معنننادار معلننم کننادر اگننت پیننای را
به مراتب ب تر از الما منتق اند
تحقیننق حادننر یننی مؤینند ق ن بسننیار م ننم و الینندی اا ا هننای یننر االمننی ارتباطننا در
صننن درگننی اگننت اینن تحقیننق یننی اننان میدهنند اننه اگننتکاد مناگننب از اا ا هننای یننر
االمننی ما ننند :حننار چ ننر  ،تما هننای چاننمی ،اشننارا و حراننا  ،ظنناهر شخاننی ،گ ن و
و گروصننداها و لمننی ،گننو اثربخاننی و اننارایی تنندریی را ا ننیای میدهنند اا ا هننای یننر
االمننی زبننا ی اگننت اننه بنندن بننا آن ت لننم میاننند پوش ن مناگننب معلننم ،تما هننای چاننمی
او ،حراننا و اشننارا مناگننب و ر تارهننای لمسننی او ،بهخاننو بننرای آنهننایی اننه ابینننا و
اشنوایند م متری اصو ید ارتبار صنکی محسو میشود
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نتیجهگیری
ارتبننار بننه زبننان گنناد  ،عبننار از رایننند منننفم تک ننیم و تکنناهم اگننت از ارتباطننا میتننوان
بننرای ش ن

دادن آین ند ب تننر ،ز نندگی اثربخ تننر و مو ننقتر ب ننر گر ننت معنننا و مک ننوی از اسننی

بننه اسننی دیگننر ،از طریننق اا ا هننای االمننی و یننر االمننی ارگننا  ،دریا ننت و ادراک میشننود
ارتبننار یننر االمننی بننه مسموعننه ر تارهننا و من هننای اطننال میشننو د اننه محتننوای پیننای را
بنندون اگننتکاد از المننا ا تقننا میدهنند پنننص وی گننی ارتبننار االمننی را از یننر االمننی متمننایی
میگنننازد :ارتبنننار یراالمنننی در بیانننتر ارتباطنننا مینننان ردی حادنننر اگنننت در مقایسنننه بنننا
ارتبننار االمننی ،اطالعننا بیاننتری را ا تقننا میدهنند بیاننتر از ارتبننار االمننی بنناور میشننود
از مننناب اولیننه ارتبننار احساگننی اگننت و ارتبننار یننر االمننی ینند ننرا ارتبننار اگننت در ارتبننار
یننر االمننی پیننای از طریننق اا ا هننای حراننا  ،شننبه اصننوا  ،ودننعیت بنندن ،شننامه ،مانننوعا ،
ر تارهننای لمسننی و تعام ن احساگننی منتق ن میشننود پرمعنیتننری ارتباطننا
ننه وشننتاری بل ننه آنهننا ارتباطننا

یننر االمننی ا نند تحقیقننا

ننه االمننی ا نند و

اننان داد ا نند اننه تقریبننا ۹۳٪

پیننای از طریننق اا ا هننای یننر االمننی و تن ننا  ۷٪باکیما نند طریننق گکتننار یننا وشننتار منتقنن
میشننو د در فایهننای آموزشننی یننی م ار هننای یننر االمننی معلننم سننبت بننه م ار هننای
االمننی او ،قنن

و العنناد در مو قیننت آموزشننی ایکننا میاننند بننهعنوان محننا  ،یننادگیری در

صنننوی درگننی اشنننوایان و ابینایننان ،قنن و قنن اا ا هننای یننر االمننی خننا

الر تارهننای

لمسننی را میطلبنند درحالیاننه اگننتکاد محننا از اا ا هننای االمننی و وشننتاری در چنننی
شننرای آموزشننی مؤثریننت نندارد بنننا بننرای  ،معلننم در شننرای مختل ن باینند کننادر بننه انناربرد هننردو
الگو الاالمی و یر االمی بهصور توکی باشد
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