بررسی رفتارهای غیرکالمی رئیسجمهوری اسالمی ایران -دوره نهم( -مطالعه مووردی
فیلم های مستند سفرهای استانی دوره اول)
دکتر صادق زیبا کالم
نغمه سادات نبوی
چکیده
این تحقيق با هدف "بررسی رفتارهای غیرکالمی رئیسجمهوری اسوالمی ایوران -دوره
نهم( -مطالعه موردی فیلم های مستند سفرهای استانی دوره اول)" انجام گرفته است .روش
این تحقيق تحليل محتوا و ابزار اندازهگيری پرسشنامه معکوس بووده اسوت و پوز از پر ود
پرسشنامهها ،جداول توصيفی از طریق نرم افزار  spssبدست آمده و تحليل د .جامعه آماری
پژوهش امل تمامی سفرهای استانی آقای احمدینژاد از روع دوره ریاسوت جموووری وی
تاکنو است که با توجه به محدودیتها ،حجم نمونه امل فويلمهوای سوفرهای اسوتانی دوره
اول پخش ده از نواد ریاست جمووری میبا د .روش نمونوهگيوری در ایون پوژوهش روش
تمام مار ی و هدفمند است.
بررسیهای انجام ده نشا داد که رفتارهای غيرکالمی از جمله :حرکات دسوت ،حرکوات
لب ،حرکات سر ،بيا چوره ،حرکات چشم ،حرکات ابرو ،پيرازبا  ،حرکات خاص ،نشانههوای
سوور و دسووت و زبووا ا وويا بووه ترتيووب بيشووترین رفتارهووای غيرکالمووی بودنوود کووه از سوووی
رئيزجموور در سفرهای اسوتانی بوروز داده ود .در واقو بوا حرکوات انودام و بيوا چووره،
مخاطبين را متوجه حاالت درونی ناخودآگاه و یا حتی خودانگيخته میکند و از آ ها به عنووا
منب و وسيلهای برای ارتباط غيرکالمی استفاده میکند.
ژستهای دست به تسويل صحبت کمک میکند هر چند که ممکن اسوت حتوی در تدواد
هم قرار گيرند .آقای احمدینژاد در هنگام سخنرانی ميا مردم بيشتر از دسوتا خوود اسوتفاده

 -استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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میکند تا در بين منتخبين مردم ،هيات دولت و دانشجویا  .وی این حرکات مداوم و یکنواخت
را بيشتر به صورت انگشت ا اره با کف دست جم

ده از خوود بوروز مویدهود و مخاطوب

خود را به تسليم میکشاند .این ضربه زد همزما با روع کلمات اسوت .وی بوا دسوت داد
ل با کف دست رو به پایين به موردم ،تنواقب بوارزی را بورای موا ایجواد مویکنود چورا کوه
سلطهپذیری را همراه با ضعف و اطاعت از خود نشوا مویدهود و از ماوافحه سياسوتمدارا
(دستکش دار) هما دست داد با هر دو دست ،بسيار محدود استفاده میکند.
واژگان کلیدی :ارتباطات غيرکالمی ،حرکات بدنی یا رفتار جنبشی (زبا بد ) ،ژستها و
حرکت اندام ها ،المسه و ارتباطات ،زبا بد سياستمدارا .
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مقدمه
ارتباط برقرار کرد از آغاز جوا هستی بعنوا نيواز طبيعوی انسوا در تعامول بوا دیگورا
همواره مورد بحث بوده است ،بسيار مباحث و گفتهها در ایون موورد آموده و بعود از ایون نيوز
خواهد آمد ،در واق برآیند تعاریف مختلف گویای آ است که هر کسوی از دیودگاه خوود بوه
تعریف ارتباط و ویژگیها و رایط برقراری آ میپردازد اما آنچه مسلم است بویتردیود پيوام
همه این نو ته ها ،دید  ،نيد  ،درک و پذیرش روح انسا از سوی طرفين است و آنگاه یک
ارتباط انسانی برقرار ده است .در همة زما ها ،در همة فرهنگها و در هموة مليوتهوا ،و بوا
همه رایط اجتماعی متفواوت در جوای جوای جووا هسوتی ،ارتبواط و چگوونگی و چرایوی
برقراری آ همواره مورد بحث و مباحثه قرار گرفتوه اسوت .و در ورایط اجتمواعی متفواوت،
قالبهای برقراری ارتباط هم مختلف بوده است ،اما هدف همة این ارتباطات همواره برقوراری
ارتباطی انسانی بوده است )http://mystudent.persianblog.ir( .روابط ميا انسانوا هيچ
گاه کامالً از بين نمیرود و یکی از ملزومات ادامه حيات بشری همين ارتباطات انسانی و ميوا
فردی می با د که روند آ با فرآیندی دو سوویه چوه بوه صوورت کالموی و چوه بوه صوورت
غيرکالمی ادامه مییابد .در این رابطه تنوا واژهها نيستند که اطالعات را انتقال میدهند بلکه بوه
جرأت میتوا گفت رفتار غيرکالمی فدای وسي تری را برای رسيد بوه بلووع علموی ایجواد
کرده است.
بیان مسئله:
از مومترین اقداماتی که رئيزجموور هر کشوری میتوانود در راسوتای پيشوبرد و توسوعه
مواض سياسی ،اقتاادی ،اجتماعی و فرهنگی دا ته با د بازدید از منواطق مختلوف کشوورش
میبا د که در طول دوره ریاست جمووری خوود انجوام مویدهود و در عوين حوال مویتوانود
پاسخگوی نيازها و خواستههای مردم با د ،از نزدیک با آنوا دیدار کند ،به بحث و گفت و گوو
بنشيند و مسائل و مشکالت پيش آمده را به چالش بکشاند .همچنين با نفوذ و اقناع پوذیری در
باال برد سطح جامعه در زمينه های گوناگو سويم با د.
یکی از مباحثی که در جریا انتخابوات ،دوره ریاسوت جموووری ،سوخنرانیهوا ،جلسوات
هيأت دولت -نخبگا  -دانشجویا و ...مورد توجه قرار مویگيورد ،نحووه برقوراری ارتباطوات
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غيرکالمی این خايت سياسی است که میتواند در تأثيرگوذاری و تأثيرپوذیری رونود اموور
کشوری مؤثر با د.
در جوام امروز رسانه ها با ایفای نقش اطوالع رسوانی ،بور محويط پيراموو خوود ن وارت
می کنند و از این رو یکی از کارکردهای مورد انت ار از وسوایل ارتبواط جمعوی آ ونایی افکوار
عمومی با جوا پيرامو  ،از طریق توليد و پخش محتوا صحيح و دقيق است .که جریا رسيد
به اهداف جامعه را تسری میبخشد.
این تحقيق جوت بررسی ارتباطات غيرکالمی آقای احمدینوژاد در سوفرهای اسوتانی دوره
اول میبا د که اقتدای این مطالب گامی مؤثر بورای آ ونایی بيشوتر و تمرکوز در ایون مقولوه
رفتاری است.
چارچوب نظری:
در این پژوهش از ن ریههای ارتباطوات غيرکالموی ،ارتباطوات ميوا فوردی و ن ریوههوای
ارتباطات و رسانه استفاده ده است .در زمينه ارتباطات غيرکالموی و حرکوت ناسوی ن ریوه
بردوسيل در رابطه با اینکه همه افراد به ویژه سياستمدارا میتوانند برای هر فعاليوت جسومی،
معنی خاصی تعيوين کننود و ایون رفتارهوای الگوبنودی وده قابول تحليول هسوتند .در حيطوه
ن ریههوای ارتباطوات ميوا فوردی ،ن ریوه بویثبواتی برگروکواالبرس حواکی از آ اسوت کوه
ارتباطگرا در زما مواجوه با مخاطبا خود میکو ند تا به طرف دیگر اثبوات ووند و بورای
رسيد به این من ور انواع موارتهای ارتباطی را به کار میگيرند.
اهداف پژوهش:
هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسوی ،ناسوایی ،تحليول و درک چگوونگی برجسوتهسوازی
ارتباطات غيرکالمی رئيزجموور دوره نوم و دهم بویژه در سفرهای استانی دوره اول میبا د.
از این هدف کلی و بنيادین که بر اساس محتوای صحنههای سخنرانیها و بازدیدهای فيلمهای
مستند سفرهای استانی دوره اول کل گرفته ،اهداف فرعی ذیل مطرح می وند:
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الف) ناخت نشانههای غيرکالمی آقای احمدینژاد در سفرهای استانی دوره اول و تعيوين
ميزا آنوا در هر سفر:
-

ناخت حرکات سر و دست

 -ناخت ا اره های اندامی و حواالت بود

-3

ناخت نوع چوره و تعيوين ميوزا عواطوف و احساسوات آ در تموامی اجوزای چووره -4
ناخت نوع نگاه و ابعاد آ از جنبه هوای تاثيرگوذاری

 -5وناخت انوواع حرکوات خواص

 -6بررسی پيرازبا
 -7بررسی استفاده از مانوعات و زبا ا يا
ب) ناخت کارکردهای رفتارهای غيرکالمی مرتبط با نشانههای کالمی به کار گرفته وده
در اقناع پذیری مخاطبا :
 -تکميلی

 -4جانشينی

 -تکذیبی  -3کنترلی

 -5تکرار  -6تاکيدی

سوالهای تحقیق:
پژوهش حاضر به دنبال پاسخدهی بوه پرسوش هوای زیور اسوت کوه بور اسواس ارتباطوات
غيرکالمی رئيزجموور و متناسب با اهداف این تحقيق تدارک دیده ده است.
 آقای احمدینژاد چه نوع رفتارهای غيرکالمی را از خود بروز دادند؟ آقای احمدینژاد چه نوع ا ارههای اندامی و حاالت بد را از خود بروز دادند؟ -3کداميک از مقولههای رفتارهای غيرکالمی بيشتر از سایر مقولهها بروز داده د؟
با توجه به اکتشافی بود پژوهش ،فرضيه ای بر آ متاور نيست.
روش تحقیق:
این پژوهش به روش تحليل محتوا انجام ده است .تکنيک تحليل محتوا به دليل دارا بود
مزایای فراوا و اهميتی که در ارزیابی محتوای مطالوب دارد موورد اسوتفاده قورار مویگيورد" .
اصوالً در این روش نقش اندیشه محقق بيش از ن ریات و اطالعات او است .او در انبوه دادهها
باید خود تاميم بگيرد و با این تاميم سرنو وت تحقيوق را رقوم زنود" (سواروخانی: 335 ،
.) 72
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جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش امل تمامی سفرهای استانی آقای احمودینوژاد از وروع دوره
ریاست جمووری وی تاکنو است که با توجه به محدودیتها ،حجم نمونه وامل فويلمهوای
سفرهای استانی دوره اول پخش ده از نواد ریاستجمووری میبا د.
شیوه نمونه گیری:
روش و يوه نمونهگيری در این پژوهش روش تمام مار ی و هدفمند است.
واحد تحلیل:
در این تحقيق واحد تحليل مجموعوهای از حرکوات و رفتارهوای غيرکالموی اسوت کوه از
جانب رئيزجموور دوره نوم و دهم در اولين دوره سفرهای استانی بروز داده ده و به عنوا
یک واحد مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند که تمام رفتارهای غيرکالمی رئيزجموور در هر دو دوره ریاستجموووری وی در
همه سخنرانیهای خارجی و داخلی مد ن ر است ولی به دليل وجود محودودیتهوای فوراوا
برای دسترسی به همه مناب و همچنين بازگو کرد تمامی موارد مود ن ور ،تنووا بوه فويلمهوای
سفرهای استانی دوره اول ریاست جمووری اکتفا میکنيم.
واحد ثبت:
در این پژوهش ،هر پيام یا رفتار غيرکالمی بروز داده ده از سوی رئيز جموور وقت بور
حسب مقولههای مورد ن ر به عنوا واحد ثبت در ن ر گرفته ده است.
واحد شمارش:
در این تحقيق ،واحد مارش ،وامل دفعوات تکورار زموانی رفتارهوای غيرکالموی آقوای
احمدینژاد در قالب مقولهها و زیرمقولهها میبا د.
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روش تجزیه و تحلیل آماری:
در این تحقيق ،دادهها پز از ورود به رایانه ،از طریق نرم افزار پوردازش آمواری ()SPSS
پردازش و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .دادههای آماری بدست آمده در ایون پوژوهش بوه
صورت توصيفی و با استفاده از مشخاههای آماری ن يور فراوانوی ،درصود و نموودار سوتونی
تجزیه و تحليل دهاند.
ارتباطات غیرکالمی:
اصطالح غيرکالموی در مفوووم دقيوق آ بوه معنوای غيرزبوانی اسوت .بنوابراین ارتباطوات
غيرکالمی ،نشانهها و عالئمی را در بر میگيرد .که معنا را از طریق غير از زبا منتقل میکنود و
به یک زبا رسمی وابسته نيست و ما هنگامی که با دیگرا هستيم آگاهانه یا ناخواسته آنووا را
توليد میکنيم و به موجب آ ایدهها و مفاهيم بدو استفاده از اصوطالحات کالموی ،تشوریح و
تفسير می وند .بيشتر این گونه ارتباطات با حزهای ارتباطگر مورتبطانود .آخور از هموه ایون
حزها هستند که میتوانند اطالعات را انتقال دهند .عالئم غيرکالمی نه تنوا احساسات فورد را
به تاویر میکشند بلکه اغلب نشا میدهند او چگونه با احساسات کنار میآید .بشور هميشوه
فکر میکرد که فقط  5نوع حز دارد بعدها دریافت که حز شومی نيوز وجوود دارد .اغلوب
روابط ميا ما انسا ها ،با این حز ها سروکار دارد و مرتبط با حزهوای بشوری بوا حرکوت،
رنگ و کل توأم است .از بين حزهای پنجگانه خودما  ،حز نوایی اساسواً بوه ارتباطوات
کالمی متکی است اما میتواند در ارتباطات غيرکالمی نيز کاربرد دا ته با د ،بوه تجربوه ثابوت
ده است که حز متانت و آرامش ،عابانيت ،خو رویی ،افسردگی و امثوال آ مویتوانود از
طریق آواهای هماهنوگ و مووزو بوه دیگوری منتقول وود از آوا ناسوی در درموا و بوبوود
افسردگی نيز استفاده می ود .تلهپاتی (دو هم اندیشی) یکی از راههای ارتباط کوه در موورد آ
بسيار صحبت ده است و یکی از امکانات برقراری ارتباط بدو کالم است .تله پاتی بوا نفوی
حواس پنجگانه مرتبط است .تعمق در مورد وجود تلهپاتی به اواخر قر بيسوتم بور مویگوردد.
جنجالی که توسط آقای جوزف بی رنيز و سایر روا

ناسوا دانشوگاه گورونينگن هلنود در
1 -Joseph B. Rhines
2-Groningen
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سال  237راه افتاد .آینده ممکن است روشهای دیگری را برای برقراری ارتباطات به ارمغوا
بياورد .یکی از روشهایی که اخيراً بشر به آ دست یافته است امواج مغزی مویبا ود .تجربوه
ثابت کرده است که تمام فرآیندهای مغزی که هم در حيوانات و هوم در انسوانوا جریوا دارد،
حاصل یک الگوی پيچيدهای از جریا الکتریکی لح های است هر فرآیند مغزی نمونه نوسوا
الکتریکی فرد تلقی می ود .تجربهگرایا توانستهاند این نوسانات الکتریکی مغزی را ثبت کنند
همچنين آنوا دریافتهاند که با برگشت داد جریا الکتریکی در مسير طی وده ،امکوا اعموال
تغيير و اصالح در ذهن دریافت کننده پيام با یک مجموعوه از نمونوههوای خواص وجوود دارد
(.)http://javanemrooz.com
به روایت یکی از پيشتازا مطالعات غيرکالمی بيردوسيل حدود  65درصد معانی در یوک
فراگرد ارتباطی به صورت غيرکالمی به دیگرا منتقول موی وود همچنوين بور پایوه تحقيقوات
دانشمند دیگری در ایون عرصوه ،آلبورت مورابيوا

حودود  %23درصود پيوام هوا بوه صوورت

غيرکالمی ارسال میگردد و به طور کلی میتوا گفت چيزی حدود  65الی  29درصد پيوامهوا
از طریق ارتباط غيرکالمی تفسير می وند .از این رو برای ارتباطات غيرکالمی در کول فراگورد
ارتباطات ،اعتبار باالیی قائل می وند (فرهنگی .) 7 -339 : 373 ،ما در زندگی روزمره بطور
مداوم ترکيبی از کلمات و حرکات را جوت بيا من ورما به کار مویگيوریم صودا زد کسوی
همراه با لبخند با صدا زد وی بدو لبخنود متفواوت اسوت .بوه ایون ترتيوب عبوارت "آنچوه
میگوئيد نسبت به آ گونه که میگویيد از اهميت کمتری برخوردار است" همواره قابل توجوه
بوده است.
سه وظیفه اساسی پیام های غیرکالمی:
پيامهای غيرکالمی از سه طریق عمل میکنند:
) جایگزین پيامهای کالمی می وند.
) پيامهای کالمی را تقویت میکنند.
 )3در جوت خالف و رد پيامهای کالمی عمل میکنند.
هر فرهنگی در خود حرکوات و عالئموی دارد کوه جوایگزین جموالت و عبوارات کالموی
1-Bird whistell
2-Albert Mehrabian
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می وند .مثالً برای بلی یا نه یا سالم و خوداحاف ی یوا نمویدانوم و ماننود آنووا تقریبواً بيشوتر
فرهنگها عالمت و حرکات غيرکالمی خاصی دارند .دوست دا تن و تنفر نيوز بودو کلموات
تشریح دنی میبا ند و با حرکاتی مثل خنده و لبخند و دست به هم کووفتن ،اخوم کورد پوا
برزمين زد و  ...قابل توجيهاند .زمانی که پيام غيرکالمی به تقویت و پشتيبانی یک پيام کالموی
میپردازند ،معنی به آسانی و سرعت منتقل و بر جامعيت آ افزوده می وود .گواه یوک نشوانه
ساده مثل حرکت دست یا مکث بلند به تأکيد ویژه یک بخشی از پيام میانجامد به نحووی کوه
مخاطب به سوولت در مییابد که کدام بخشی از پيام برای فرستنده پيوام موومتور اسوت و چوه
احساسی او را احاطه کرده است .به عنوا گيرنده پيام بيشوترین د وواریهوای موا در تعبيور و
تفسير پيامهای غيرکالمی زمانی پدید میآید که پيام غيرکالمی با پيوام کالموی مغوایرت دا وته
با د .این کلمه در موردی به کار میرود که کسی با وضعيتی روبروسوت کوه از آ نمویتوانود
خارج ود .بن بست وضعيتی است که خروج از آ غيرممکن است و یا مسدود میبا ود .در
سال  256مردم ناس معروف گریگوری باتسو

و گروهی از همکارا او ،تئوری بون بسوت

دو سویه را برای اولين بار مطرح کردند و به گونهای انقالبی به مطالعه روا پریشی 3پرداختند
آنوا بر این فرض بودند که ارتباط روا پریشانه – بویژه ميا خانوادهها بر اساس تبوادل موداوم
پيامهای مغایر و متناقب با یکدیگر بين دو نفر یا بيشتر وکل گرفتوه و معوين موی وود و بوه
گونهای است که یک نفر از آنوا قربانی این پيامهای مغایر و متداد بوا یکودیگر تشوخيا داده
می ود.
زمينه اصلی بن بست دو سویه حاصل سه فرما یا دستور متمایز از یکدیگر است .اولی امر
میکند :چنين و چنا نکن و گرنه تو را تنبيه میکنم یا اگر چنين و چنا نکنوی توو را تنبيوه
خواهم کرد ،فرما دوم مغایر با فرموا نخسوت اسوت و معمووالً از طریوق غيرکالموی صوادر
می ود :حالت ،حرکت ،طنين ،صدا ،کنش با معنی و به کارگيری آنوا که در پيام کالمی نوفتوه
هستند ،ممکن است تماماً برای استقبال پيامی مشخاتر به کار گرفته وند .این نکته نيز بایود
در ن ر گرفته ود که هریک از این پيامها میتوانند از طریق مجاری یا کانالهای متعدد صوادر

1-Gregory Bateson
2-Double bind
3-schizophrenia
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وند .سومين فرما منفی وضعيت قربانی را کامالً بوه صوورت لغوزا و غيرقابول تاورف در
میآورد و آ از طریق من او از خروج از این وضعيت معماگونه کل میگيرد .این ن ریوه بوه
ميزا وسيعی بيانگر پيامهای متناقب با یکدیگر است و کست ارتباط ميا فردی بين دو نفور
یا بيشتر که در نتيجه این پيامهای متناقب پدیود مویآیود .در زنودگی روزموره هور روز موا در
وضعيتهای متفاوت با این مقوله روبرو می ویم .بنوابراین اگور دریافوتکننوده ميوا دو پيوام
متناقب کالمی و غيرکالمی قرار گيرد ،منطق بوه موا حکوم مویکنود کوه او را بوه طورف پيوام
غيرکالمی سوق دهيم و از او بخواهيم بدا توجوه بيشوتری مبوذول دارد و پيوام غيرکالموی را
بيشتر از کالمی مورد توجه قرار دهد .زیرا نشانههای غيرکالمی بيشتر بوه اطالعواتی مورتبط بوا
قاد و نيت پيام فرست میپردازند و واکنش های عاطفی او را در ن ور دارد .همچنوين دليول
دیگر برای بوا داد به نشانههای غيرکالمی در برابر نشانه کالمی بوه هنگوام بوروز تبواین ذکور
میکنند .این است که نشانههای غيرکالمی ،مانند حرکات بد  ،بيوا چوورهای ،کيفيوت صودا و
مانند آنوا کمتر توسط افراد عادی قابليت بازی کرد دا ته و به عبارت بوتر میتووا از طریوق
آنوا دروع گفت .تقریباً اکثر افراد ،مگر در موارد استثنا چنوين مووارتی را ندارنود و نمویتواننود
احساسات خود را از طریوق غيرکالموی پنووا کننود .فقوط در موواردی در بوين سياسوتمدارا
حرفهای و هنرپيشگا ورزیده چنين چيوزی مقودور اسوت کوه بتوانود احساسوات خوود را بوه
گونهای غيرکالمی پنوا دا ته ،چيزی را که در درونشا میگذرد و به صورت غيرکالموی نيوز
به گونهای دیگر جلوه دهند .مثالً ترس و وحشت سنگين خوود را بوا خنودهای وادمانه پنووا
دارند و یا تنفر خاص خود را به دوستی جلوه دهند.
دسته بندیهای گوناگون از ارتباطات غیرکالمی وجود دارد که در اینجا بوه بريوی از
آنها اشاره يواهیم کرد:
 حرکات بدنی یا رفتار جنبشی (زبا بد ) -3مشخاات فيزیکی یا ظاهری
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 -استفاده از ماونوعات (زبوا ا ويا )

 -4پيرازبا یا صوداهای آوایوی

5

3

 -5فاصوله یوا فدوای
1-Emotional responses
2-kinetics
3-object language
4-physical attractiveness
5- paravocalics
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ارتباطی (بردا ت ازمجاورت)

 -6زما

 -7حز بویایی یا امه

3

1 -scimexorp
2-Time
3-olfactics

 -1حرکات بدنی یا رفتار جنبشی (زبان بدن):
این زبا تمامی حرکات بد ما را که معنوادار هسوتند و هموراه گفتوار یوا بودو آ ظواهر
می وند در بر میگيرد .زبا حرکتی یا حالت اندامی یک اصطالح علمی است که میتواند بوه
صورت خواسته و یا ناخودآگاه صورت بگيرد .ارگایل در این زمينه دست کم هفت رمزگوا را
دخيل میداند :حرکات چوره -تماس چشمی -حرکات اندام -ا وارات و حواالت دسوتهوا-
حرکات سر -المسه -ایماها و ا ارهها (ژستها).
سکوت را نيز که بنا به بافت ممکن است معانی زیادی در خود دا ته با د میتوا به ایون
فورست افزود .زبا بد و یا حرکات بد سياستمدارا همانند دیگر افراد بوه دو بخوش ارادی
و غيرارادی تقسيم می ووند .ژسوتهوای نشسوتن و ایسوتاد و حواالت چووره سياسوتمدارا
میتوانند از یک طرف قدرت و توا تأثيرگذاری را انتقال دهنود و از طورف دیگور مویتوانود،
استرس ،ناتوانی و ضعفها را ناخواسته به مخاطب منتقل کند.
رفتار چوره را میتوا به چوار طبقه اصل از تکنيکهوای کنتورل چووره تقسويم کورد .ایون
طبقات امل نقاب زد  ،تشدید ،خنثی کرد و تدعيف است.
نقاب زد عمل جایگزینی یک حالت از چوره با حاالت است که تحت آ

ورایط مقبوول

واق می وند (ریچموند مک کروسکی.) 27 : 373 ،
یکی از مثالهای جالب در بيا حواالت چوورهای ماواحبه یوک واالس خبرنگوار مشووور
 CBSبا آقای احمدی نژاد رئيزجمووری بود که بارها از تلویزیو در مرداد ماه  335پخش
د .چوره متعجب و حيرا واالس در مااحبه با رئيزجموور که گاه با لبخند معنوایی خواص
مییافت و گاه با سر تکا داد  ،مفووم منتقدانه به خود میگرفت و نگواه مسوتقيم بوه دوربوين
واالس و تغيير حالت در چورهاش در پاسخ به سخنا رئيزجموور همراه با نشانههای بيشومار
غيرکالمی دیگر ،به عقيده نگارنده همه درجوت ایجواد فدوای موورد ن ور خبرنگوار و وبکه
خبریاش بود.
حرکات چهره:
جنبههای ارتباطی چوره امل تمامی عالئم مربوط به صورت می وند.
هرچند برای بيا حاالت و حرکات چوره ،تعداد محدودی عبارات و کلمات مانند :لبخند-
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اخم -چين به پيشانی آورد

و چشمکزد وجود دارد .اما عدالت چووره انسوا بوه انودازه

کافی پيچيده و دارای قدرت میبا ند که بيش از هزار حالت خاص را ترسيم میکند .عمل این
عدالت بسيار سری و در لح ات پيوسته به یکدیگر نشوا داده موی ووند .ایون عدوالت در
حاالت عاطفی خاص به گونهای متمایز عمل میکنند و از این رو میتووا بوا نگواه کورد بوه
چوره ا خاص و با کشف رمز یا رمز خووانی صوحيح از روی آ پيوامهوا بوه مکنونوات قلبوی
ا خاص پی برد و دریافت که در آ لح ه خواص در درو آنووا چوه مویگوذرد .فقوط عوده
معدودی توانایی دارند که عدالت چوره خود را کامالً بوه کنتورل درونوی خوویش درآورنود و
درو و بيرو خود را متمایز از یکدیگر به ما نشا دهند (فرهنگی.) 29- 25 : 373 ،
صورت افراد تنوا عاملی است که بيانگر احساس واقعی فرد در لح ه مویبا ود و وگفت
زدگی ،زودگذرترین نوع بيا احساسات از طریق چوره است که عموماً در کمتور از یوک ثانيوه
پدیدار می ود.
پیام هایی از چهره :از پیشانی تا چانه:
 پيشانی و ابروی جم

ده :در زمانی که فرد یا به دنبال راه حلی میگردد یا به آنچوه

نيده یا دیده است فکر میکند با ابروهای جم

ده و پيشانی چين خورده ظاهر می ود.

 باال انداختن ابرو :باال رفتن سری منتوااليه داخلی ابروهوا کوه ميوا تموام فرهنوگهوا
مشترک است تنوا کسانی که از این ژست صورت استفاده نمیکنند ژاپنی ها هستند که عليورغم
این که میتوانند این پيام را منتقل کنند انجام چنين کاری را نا ایست میدانند.
 عالئم دیگر ابروها :پایين آورد ابروها نشا دهنده تسلط و حالت تواجمی انسا هوا
نسبت به سایرین است .باال برد یک ابرو به ویژه همراه با پوزخند نشا از ک و بدبينی فورد
دارد .اما بيشترین تأثير را در برخورد مواخذه گرایانه حالتی دارد که ابروها باال میروند ،لوبهوا
جم می وند ،سربه پایين آورده می ود و به آرامی از روی طرف باز میگردد.
 سرخی گونهها :هيچ جای بد مانند گونهها جریا خو را پدیدار نمیکنند .سورخی
گونهها یک عامل فيزیولوژیک اسوت .زموانی کوه وما از لحواا عواطفی تحریوک موی ووید
(عابانيت ،هيجا زدگی ،رمندگی و  )...خو به سرعت به سمت صوورتتوا جریوا پيودا
میکند.
1-Furrow
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 خنده ،واقعی یا دروغی :خنده دروغی ای ترین نوع بيا چوره است کوه بوه من وور
پو شی بر احساسات واقعی افراد به کار برده می وند .خنده واقعی نه تنوا بر کنارههای دهوا
بلکه بر کل صورت نيز اثر میگذارد .برقی به چشم هوا مویافتود .پيشوانی چوين دار موی وود
عدالت گونه باال میرود و نوایتاً دها رو به باال باز می ود.
 تماس با لب باالیی :هرگاه انگشت ا اره به طور عمودی به طرف لب باال آید یعنوی:
ساکت باش.
 تماس با لب پایينی :هرگاه انگشت ا اره به لب پایين تماس پيدا کند و دها انودکی
باز ود به مفووم این است که میخواهم با ما صحبت کنم.
 خواند لب ها :حرکات دها میتوانند هر نوع احساساتی را آ کار سازند .زمانی که
فرد عابی است دها او خشک می ود .گاز گرفتن لب پایين نيوز بيوانگر اسوترس فورد بووده
است .جم کرد لبها ای ترین حالت زمانی است که فرد در مورد انتخاب گزینوه هوا فکور
میکند یا با چيز دیگری مخالف است .عموماً فشار داد لبها روی هوم بوا احساسوات منفوی
مرتبط می ود .لبهایی که ظاهر ا طوری است که میخواهند هوا را به خوارج فووت کننود
نيز بيانگر کناره گيری و تردید و نااميدی افراد میبا ند.
 خميازه کشيد  :معموالً وقتی میبينيم کسی خميازه میکشد تاور میکنيم او خسوته
یا کسل ده است .اما امروزه روا ناسا اعتقاد دارند که خميازه کشيد فرآینود فورار فورد از
رایط سخت و استرس آور است.
 بيرو آورد زبا  :انسانوا زمانی که زیر فشار و استرس هستند زبا خوود را خوارج
کرده و لبها را ليز میزنند حالتی که زبا از بين دندا ها خارج می ود اما لبهوا را لموز
نمیکند نشانه پنوا کاری و فریب است.
 قورت داد آب دها  :این حرکت عموماً در بين آقایا دیده می ود که همراه با باال
و پایين رفتن سيب آدم (برآمودگی غوده تيروئيود روی گلوو) مویبا ود کوه بيوانگر نگرانوی و
عابانيت ،خجالت و استرس است.
 پيش آمدگی چانه :کسی که خشمگين بوده و یا حالت تدافعی بخود گيرد چانهاش را
به بيرو پيش میآورد.
حالت های سر:
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 کج کرد سر :به معنای عالقهمندی و نزدیکی افراد اسوت کوه بوویژه ایون حالوت در
خانمها دیده می ود.
 برگرداند سر :این کار راهی برای ایجاد فاصله است.
 تکا داد سر (باال به پایين) :حرکت سور بوه سومت چور و راسوت در بسوياری از
فرهنگ نشانه نه گفتن و مخالفت کرد میبا د (در فرهنگ ایرا بواال بورد سور ایون پيوام را
میرساند تکا های باال به پایين سر در تمام فرهنگ ها به نشانه تأیيود ،موافقوت و فووم دقيوق
مطالب میبا د).
 باال نگه دا تن سر :احساس اعتماد به نفز باال باعث می ود خا سرخود را بواال
بگيرد و اعتماد به نفز پایين باعث می ود فرد سرش را باال آورد که به سور اردکوی معوروف
است.
 موی سر :برخی از کار ناسا براین باورند که مدل موی خا میتوانود نشوا گور
تاویر خای ،کيفيت زندگی ،ميزا عملگرایوی ،خودنموایی ،اثرگوذاری پایگواه اجتمواعی و
اقتاادی فرد با د همچنين میتواند نشانگر بالندگی عاطفی و ناحيه زیستن با د.
تماس چشمی:
چشمها دروازههای ورود به روح بشر خوانده می ود .ما توسط چشمهایما بيشتر از هور
عدو دیگر بد ما  ،پيامها را دریافت و ارسال میکنيم .د منی ،خشم ،جوذابيت ،خو وایندی،
پذیرش ،فریفتن ،پز زد  ،تردید ،رمندگی ،کسالت و  ...تمام اینوا تنوا بوا یوک نگواه منتقول
می وند .چشمها در ميا رسانههای غيرکالمی کمترین دروع را میگوید و در واق گویواترین
وسيله برای آزمو

خايت فرد مقابل است .سياسوتمدارا حرفوهای و هنرپيشوگا توانمنود،

قدرت کنترل عدالت چشمی خود رابه خوبی دارند و با آنوا مویتواننود دروع نيوز بگوینود و
عليرغم مکنونات قلبی خود به دیگرا چيزهای دیگری را وانمود کنند (فرهنگی.) 5 : 373 ،
چشمها از ميا کليه وجوه ظاهری ما ،آ کار سازترند .چشمها حتوی گواهی بودو اینکوه
خود بخواهيم ارتباط برقرار میکنند .وقتی چشمها روی چيز مطلووب و لوذت بخوش متمرکوز
می وند ،مردمکها گشاد و وقتی روی چيزی ناراحتکننده متمرکز با ند ،تنگ می ووند .بوه
عقيده برخی از کار ناسا از آنجایی که عربها نمویتواننود از احسواس و عواطوف از سووی
چشمهای خود جلوگيری کنند .بسياری از سياستمدارا و تجار عرب حتی در داخل اتواق نيوز
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عينک دودی به چشم میزنند (برکو و دیگرا  3 : 373 ،و .) 3
سياستمدارا از يوه نگاه و حالت چشم برای رسيد به دو هدف استفاده میکنند نخست
مان نفوذ طرف مقابول برخوود وا

ووند .دوم اینکوه ،از آ بورای نفووذ بوه مخاطوب خوود

تأثيرگذاری برآ استفاده میکنند .یک دیپلمات در برابر نگاه با نفوذ مخاطب خود نباید به طرز
مستقيم به چشما او نگاه کنيد بلکه نگاه خود را به وسط پيشوانی و کموی بواالتر از ابوروانش
تمرکز کنيد .سياستمدارا از يوه نگواه و حالوت چشوم بورای رسويد بوه دو هودف اسوتفاده
میکنند :نخست مان نفوذ طرف مقابل بر خود ا می وند و دوم اینکه از آ بورای نفووذ بور
مخاطب خود و تاثيرگذاری بر آ استفاده میکنند .یک دیپلمات در برابر نگاه بوانفوذ مخاطوب
خود نباید به طور مستقيم به چشما او نگاه کند بلکه نگاه خود را بوه وسوط پيشوانی و کموی
باالتر از ابروانش متمرکز کند .سياستمدارا مجرب برای رسيد بوه اهوداف دوگانوه خوود بوه
عالئم چشمی زیر توجه میکند:
 قدرت تماس چشمی :تماس چشمی غریزی بوده و با الگوی بر زیستی انسا رابطوه
دارد و زمانی بيشترین تأثير را دارد که هر دو طرف به نفوذ آ در رایط ،آگاهی دا ته با ند.
 پرهيز از ارتباط چشمی :تماس چشمی ضعيف در بسياری از موارد ایجواد نارضوایتی
کرده و حتی بی ادبی و بی صداقتی نيز تلقی میگردد .معموالً افرادی که با ما صوادق نيسوتند و
اطالعات نادرست به ما میدهند در کمتر از  /3زموا مکالموه بوا موا ارتبواط چشومی برقورار
میکنند.
 خيره د  :به معنای نگاه مستقيم ادامه دار به کسوی اسوت و عمومواً حوز برتوری،
بیاحترامی ،تودید آميز و یا گاهی توهين را به همراه دارد .در ایون حوال مردموک چشوما او
تنگتر می ود.
 چشما حيلهگر :عموماً بيانگر فریب و نيرنگ است (چشما تنگ ده که دائمواً بوه
چر و راست حرکت میکنند) البته این حالت میتواند حاکی از حالت تدافعی و یوا احسواس
عدم امنيت هم با د.
 چشما گشاد :نشانه موافقت و ذوق زدگوی اسوت .ازسووی دیگور زموانی کوه افوراد
بترسند یا خيلی عابانی وند نيز چشمهایشا به صورت غير ارادی باز و گشاد می ود.
 چشم ذهن :انسا زمانی که فکر میکند برحسب موضوعی که به آ مویاندیشود بوه
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بخش های مختلف مغز دسترسی پيدا کرد و چشوما او بوا ایون فرآینود عالئوم و نشوانه هوای
مخاوصی را آ کار میکند.
 چشمک :یک عالمت غرض آلود است و رمز و رازی ميا فردی که چشمک میزند
و فردی که به او چشمک زده می ود برقرار است.
 ميزا پلک زد  :دو طول ارتباط ميزا طبيعی پلک زد بين وش توا هشوت بوار در
دقيقه است که هرکدام به صورت تقریبی یک دهم ثانيوه طوول مویکشود .البتوه ایون تعوداد در
هنگامی که فرد در موقعيتهای مختلف قرار میگيرد متفاوت است.
 نگاه یک طرفه :هم میتواند به معنای عالقه با د هم خاومت و به این بستگی دارد
که با چه حالت چوره همراه با د .هنگامی که این حرکت با لبخند یوا بواالبرد ابروهوا هموراه
با د نشا از عالقمندی دارد اما اگر با پایين آورد ابروها (اخم کرد ) همراه با ود مویتوانود
بيانگر سو ظن ،خاومت یا انتقاد با د.
 پایين انداختن نگاه :یکی از نشانههای مطي بود است که اگر با پایين آورد سور بوا
خم د همراه با د نشا از ابراز احترام بيشتر و تع يم کرد است.
 سرپایين ،نگاه باال :حالتی که به واق مجموعهای از رفتارهای غيرکالمی است .پوایين
انداختن سرو کمی مایل کرد آ به یک سمت در حالی که باال را نگاه میکنويم ژسوت کوامالً
مودبانه و مطيعانهای که غالباً در خانمها دیده می ود و تقليدی از یک نگاه کودکانه است .ایون
ژست به پرنسز دیانا لقب دیانای خجالتی را دارد و بيانگر محبت و حمایت عمومی او بود.
چشمهای ا ک بار و بستن چشم و چرخاند آ نيز حاالت دیگر تماس چشمی است.
 نگاه تجاری :با خيره د به چشمها و عدم نگاه به زیر سطح چشما طورف مقابول
قادر به حفظ رابطهکاری و معاملهای میبا يد.
 نگاه اجتماعی :هنگامی که نگاه به زیر سطح چشما طرف بيفتد یک جو اجتماعی به
وجود میآید.
 نگاه صميمی :این نگاه به طرف زیر چانه و سایر بخشهای بد

خا است .زنوا

و مردا از این نگاه برای نشا داد عالقه به یکدیگر استفاده میکننود و کسوانی کوه عالقمنود
با ند متقابالً همين نگاه را بر میگردانند.
حرکات اندام ،دستها و پاها (ژستها):
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در گذ ته دانشمندا براین باور بودنود کوه انسوا احساسوات خوود را از طریوق حرکوات
صورت خود بيا میکند اما تحقيقات جدید در حوزه علوم ناختی اعااب ،بيا گر آ اسوت
که عالئمی از کل بد فرستاده می ود که منجر بوه ایجواد ارتباطوات حسوی و تاوميمگيوری
میگردد .پز از حاالت چوره ،حرکات اندام دوموين منبو و وسويله مووم ارتبواطی غيرکالموی
میبا د (فرهنگی.) 22-39 : 373 ،
چنين به ن ر میرسد که بسياری از حرکات اندام ما در چارچوب فرهنگ محبوس بووده و
در آ راستا عمل میکنند .هر فرهنگ و خرده فرهنگ براساس ویژگی حاکم خود ،حرکوات را
به يوه خاصی تفسير کرده و از آنوا معنی مورد ن ر خود را جستجو میکنند مثالً عالموت ok
در فرهنگ غربی توسط انگشت ست ،در مقایسه با فرهنگ ایرانوی دارای بوار معنوایی کوامالً
متفاوتی است .کسانی که مااحبه مایک واالس و رئيزجموور احمدینوژاد را دیودهانود و بوه
تفسير پيامهای غيرکالمی آ نایی دارند ناظر حرکوات بيشومار دسوتهوا ،انودام و ژسوتهوای
گوناگو همراه با حالتهای چورهای بودند که توسط خبرنگارا آمریکایی بورای تحوت توأثير
قرار داد رئيزجموور و ببينندگا به نمایش گذا وته ود .ایون حرکوات وامل حالوتهوای
منتقدانووه بووه خووود گوورفتن ،بوواز و بسووته کوورد جوووت دار گووارد خووود هنگووام سووخن گفووتن
رئيزجموور ،ضربه زد های مکرر خودکار به ميز و  ...می د.
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دستها (از مچ تا سرانگشتان):
مردم ناسا تفاوت بارزی ميا انسا و دیگر حيوانات قایل میبا ند .آنا براین بواورانود
که بشر به دو جوت از حيوانات متمایز است یکی به خاطر زبا و استفاده از آ در ارتباطات و
دیگری به جوت استفاده ایسته و ماهرانه از دستا خود برای ساختن ابزار و ا يا کوه بوا آنووا
زندگی بوتر را برای خود تدارک میبينند از سوی دیگر از طریق آنوا میتواند با همنوعا خوود
ارتباط برقرار کند .حرکات و ا ارات دستوا گاه جایگزین کامل زبا و کالم می وند.
از دیرباز کف دست باز نشانه حقيقت ،صوداقت ،بيعوت و تسوليم بووده اسوت .بسوياری از
سوگندها هم با قرار داد کف دست بر روی قلب و یا کتب مقدس ادیا صورت میگيرد .بوه
همين دليل اکثر کالهبردارها و دروغگوهای حرفهای با کف دستهای نمایا دروع های بزرگ
میگویند و ریاکاری میکنند تا مردم حرف آنوا را باور کنند.
در حالت کف دست ،سه حالت اصلی وجود دارد :کف دست روبه باال ،کف دسوت رو بوه
پایين و کف دست بسته با یک انگشت به حالت ا اره.
حالت کف دست رو به باال :به عنوا یک حرکت غيور تودیودآميوز و سولطهپوذیر اسوتفاده
می ود که یادآور التماس گدای خيابانی است .زمانی که کف دست برگشته و به سومت پوایين
است بالفاصله اقتدار را تداعی میکند .کف دست به صورت مشت بسته ده و انگشت ا واره
تبدیل به یک چوب نمادین گشته که از آ طریق سخنگو مجوازاً مخاطوب خوود را بوه تسوليم
میکشاند .استفاده از انگشت ا اره یکی از ناراحتکننده ترین ا اراتی است کوه یوک وخا
میتواند در حين صحبت کرد به کار ببرد بخاوص موقعی که همراه با کلمات سخنگو ضربه
بزند.
حرکت انگشت :ضربه آهسته ،مدراب زد و یا ریوتم یکنوواختی را بوا انگشوتا نوواختن،
داللت بر بیتابی و نا کيبایی دارد .یک حرکت نمادین گریز میبا د .انگشتا عمول راه رفوتن
را گرچه بد بیحرکت است انجام میدهند.
مصافحه (دست دادن):
 دست داد سلطهپذیر و سلطهگر :نگرش سلطهگرانه با برگرداند دست به طوری که
در هنگام دست داد  ،کف دست به سمت پایين با د انتقال پيدا میکند و دست داد بوا کوف
دست روبه باال نشانگر تسليم است.
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 دست داد بسيار محکم نشانگر ور و ا تياق است و دست داد

ل نشانه ضوعف

و انقياد و مطي و تسليم بود نيز میبا د.
 دست داد با هر دو دست :هرگاه از یک دست برای گرفتن و از دست دیگور بورای
در برگرفتن و پو اند دستهای فشرده ده استفاده میگردد ،دست داد دستکش وار ناميده
ده و راستی و صميميت زیاد را میرساند که گاهی اوقات ماافحه سياسوتمدارا نيوز ناميوده
می ود (آلن پيز.)34-32 : 373 ،
 دستهای پنوا  :این ژست مرموز و آب زیرکاهانه است فرد میگوید:
مایل به گفتگو با ما نمیبا د خاوصاً در مورد دستهایی که در جيبها فرو ده با ود
جایی که برای تماس و گرفتن دست و یا هرگونه رابطه صميمانه وجود نخواهود دا وت بورای
تاميمگيری این که چه کسی اول دست خود را جلو ببرد رایط محيطی و خايت خوود و
طرف مقابل باید تحليل و ارزیابی ود.
 خم کرد بازوها :نشا دهنده قدرت نمایی و جلب توجه اطرافيا است .اما اگر هور
دو دست را به جلو خم کنيم ژست خو امدگویی میبا د.
 دستها به پشت :وقتی دستها به پشت کمر قالب میکردند مفوومش این است کوه
فرد وضعيت را تحت کنترل خود دارد.
 دستها به جلو :هنگامی که مدطرب میبا يم ،تمایل به نگه دا تن دسوتوا خوود در
جلوی بد داریم تا بتوانيم یک سد حفاظتی ایجاد گردانيم و زموانیکوه دسوتهوا مقابول بود
همدیگر را قط میکنند وضعيت تدافعی را نشا میدهند.
 دست های قالب ده :برخالف دست به سينه بود که دستها به طوور متقواط بوه
روی سينه قرار میگيرند این ژست در افرادی مشاهده می ود که در رایط اضوطراب آميوزی
قرار دارند.
 دراز کرد دست :هنگامی که یک مرد نشسته و دست خود را دراز کورده مویگویود:
من اینجا را تحت کنترل خود دارم اما اگر یک ز این کار را انجوام دهود از دیودگاه مردهوا از
حدود خود تجاوز کرده و میخواهد مانند مردا با د.
 دست به کمر بود  :دست دو طرف کمر به طوری که آرنج به طرف خارج بد قورار
میگيرد نماد فاصله گرفتن از افراد است که یک عمل ناآگاهانه میبا د.
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انه باال انداختن :انه ها برآمده گشته و کف دستها به سمت خارج مویچرخنود.

پيام واضح است (من ما را نمی ناسم و یا نمیتوانم به ما کمک کنم) داللت بر درمانودگی
فرد دارد.
 مناره کرد انگشتا  :زمانی که فردی انگشتا خود را به هم فشرده و چانه و دها را
روی سرانگشتا قرار میدهد نشانگر تفکر عميق است همچنين حایلی است برای محاف ت از
قفسه سينه پایين صورت و دها .
 مشت پو يده ده با دست باز :فرد در این حالت خشمگين است اما مویکو ود کوه
آرام بماند .مراقب این فرد با يد چو امکا دارد هر موضوع کوچکی منجر بوه از دسوت داد
کنترلش ود.
 قالب کرد دستوا پشت سر :این یک ژست متکبرانه میبا د خاوصاً زمانی که فرد
به عقب تکيه داده با د.
 تکا بيقرار دستی :این واکنش تالش بد برای رهایی میبا د .هوورمن آدرنوالين در
حال تر ح د است اما فرد نمیداند چگونه رهایی یابد این عمل در جلسات کاری موجوب
حواس پرتی می ود ،منحرف کننده است.
 ماليد دست ها به یکدیگر :مردم از طریق آ انت وارات مثبوت خوود را بوه صوورت
غيرکالمی بيا می کنند البته توجه کنيد که ایون عکوز العمول بوه خواطر سورما و گورم کورد
دستها نبا د.
 مالش انگشتا

ست به سایر انگشتا  :این کنش عموماً به عنوا توق پوول وناخته

ده است که اغلب توسط فرو ندگا استفاده می ود.
 دستها با انگشتا گره ده در هم :در نگاه اول به ن ر مویرسود کوه ایون عالموت
اعتماد با د زیرا افرادی که از آ استفاده میکنند اغلب لبخند برلب و ظاهری واد دارنود اموا
میتواند حاکی از یک ناکامی و آميخته با خشم با د و پنوا کاری فورد در زمينوه یوک رفتوار
منفی است.
 دستها در حالت يبدار :این عالمت در دو حالت دیده می ود:
دستها يبدار برافرا ته که هنگام ارائه ن رات و ایدههای سوخنگو اسوت و دسوتهوای
يب دارد و رو به پایين که معموالً از طرف نونده مورد استفاده قرار میگيرد که می تواند در

هر دو موقعيت مثبت و منفی به کار رود.
 در دست گرفتن مچ ،ساعد :عالمت مچ در دست حاکی از برتری و اطمينا به خوود
میبا د .گرفتن ساعد با دست دیگر نشانه رنجش و ناکامی برای کنترل خود است.
 حرکات انگشت ست :درکف بينی انگشتا

ست نشانه قدرت خايت و عوزت

نفز است که استفاده غيرکالمی آ با این تعبير در توافوق اسوت .عالئوم سوت یوک بخوش
پشتيبا در جم عالئم دست میبا د همچنين انگشت ست چنانچه بورای ا واره کورد بوه
خای استفاده ود میتواند عالمت تمسخر و بیاحترامی با د.
 بازی کرد با حلقه ازدواج :این عالمت عابانی بود و نشانگر آ است که مشوکلی
در ارتباط وجود دارد خاوصاً زمانی که فرد همزما در مورد همسرش در حال صحبت کرد
میبا د.
 دست زد به کراوات :این روش می خواهد به وما بفومانود کوه ودیداً در توالش
است تا خشنودتا سازد که البتوه در جموووری اسوالمی ایورا اجوازه اسوتفاده از کوراوات در
سازما های اداری نمیبا د و یک لباس نامتعارف در مکا های عمومی میبا د.
 دست کشيد در ميا موها :وقتی افراد نمیدانند چه چيوز بایود بگوینود ایون کوار را
انجام می دهند.
پا:
 گذا تن پاها روی هم ،نشانه احتمال وجود یک رفتار دفاعی یا منفی است.
 انداختن پاها روی هم در ناحيه زانو :این حالت متداول به طور یکسوا در موردا و
زنا رایج میبا د .مفوومش این است که من بسيار آسوده خاطر هستم.
 قوزک پا روی زانو :معموالً عملی مردانه میبا د .این هما ژست اصويل پواروی پوا
اندازی کابویی است .که میگوید من قاطعانه از حقوق خود دفاع میکنم و در آرامش هستم.
 انداختن پا روی هم دو ناحيه قوزک :این ژسوت در مردهوا بيشوتر از ز هوا اسوتفاده
می ود .میگوید :من مودبانه در آرامش هستم.
 به هم پيچيد پاها :این ژست در خانم ها رایج میبا د ز پاهایش را به هم پيچانود
طوری که یک پایش را به پشت قوزک پای دیگرش قالب میکند .مردها انجام داد این کار را
د وار میپندارند .به هم فشردگی این حالت بردا ت در آغوشگيری و نوعی تمایل جنسی را
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در ذهن تداعی میکند.
 قفل کرد پاها :این نيز نمونهای از ژست زنانه میبا د او در حالی که ایستاده یک پا
را به پشت پای دیگر قفل میکند .این عمل معموالً به مفووم آ است که فرد عابی و ناراحت
میبا د.
 -2ژستها و حرکت اندام ها:
 حالتهای بد بسته و باز :ا خاصی که خايتهای باز دارند پذیرفتهتر و مثبتتور
از کسانی هستند که خايت بسته دارند و در متقاعد کرد افراد بسيار موفقترند.
 نحوه نشستن :در صورت کلی ترکيب حالتهای مختلف بد اعم از خم کرد با کج
کرد بد و حالتهای باز یا بسته معانی زیر را در بردارد:






تکيه به عقب با حالت بد بسته :نشانگر بیعالقگی و مخالفت
تکيه به عقب با حالت بد باز :عالمت تفکر و تأمل
رو به جلو نشستن با حالت بد بسته :بيانگر خاومت
رو به جلو نشستن با حالت بد باز :نشانگر عالقه و توافق
تکيه به چر و راست و کمی به پشت :با قرار داد نامتقار دست و پوا و بلنودکرد

آرام دستها بيانگر استراحت و آسودگی خاطر فرد میبا د .همچنين افراد وقتی با زیردستیها
و کوچکترهای خود برخورد دارند به طرفين تکيه میدهند.
 بد های پر استرس :با حالتهایی بسته و تدافعی بد مانند پنوا کرد کف دستها
یا حرکت بيووده آنوا یا فاصله گرفتن از طرف مقابل آ کار میگردد که اغلب با حرکوات زیواد
بد پدیدار میگردد .کسی که آ فته و سراسيمه می ود اصالً نمیتوانود در یوک جوا بایسوتد،
دستهایش میلرزد و بيش از حد عرق میکند (عموماً در پشت لب باال) یا اگر ایسوتاده با ود
دائما وز خود را از روی یک پا به پای دیگر میاندازد و در بدترین حالت برای مدت طوالنی
یک مسير کوتاه را به صورت رفت و برگشت طی میکند.
 آماده نشستن :ا خاص عموماً وقتی خواها پایا داد به مکالموه موی ووند حالوت
برخاستن میگيرند آنوا خود را به صندلی میکشانند یا به جلو خوم وده دسوتهوای خوود را
روی دسته صندلی یا زانوهای خود میگذارند.
 سوی بد  :ميزا جوتگيری بد ا خاص نسبت به طرف مقابل در هنگوام مکالموه
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نشا از ميزا عالقه یا حز آنوا به طرفشا دارد .هر قدر بيشتر جوت بود طورف مقابول بوه
سمت ما با د عالقه بيشتری به ما دارد .اما ایستاد درست در مقابل روی طرف نيز گواهی
ناخو ایند بوده و به معنای مقابله کرد با اوست.
 تکرار حالت بد  :ایون حالوت در وضوعيت ناخواسوته و ناآگاهانوه" همگوام سوازی
ليمينيک" نام دارد و حاصل ساختار پيچيده مغز انسا است .همه ما همين طوور هسوتيم حتوی
نوزادا پيش از تولد هم ضربا قلب و اعمال بدنشا مطابق بد مادر ا است.
 قد نيز میتواند به عنوا یک نشانه غيرکالمی موم مورد ارزیابی قرار گيرد .در آمریکا
قد میتواند یک عامل برقراری ارتباط با د .در این کشور مردا کوتاه تر از  67سانت کوتواه
قد محسوب می وند و مردم به آنوا به دید افرادی ضعيف مینگرند بوه موردا کوتواه قود توو
سری خور و ضعيف نسبت میدهند و به مردا قد بلند با القابی ن يور عاقول ا واره موی وود
(برکو و دیگرا .) 42 : 373 ،
در رابطه با جانی کری نامزد انتخاباتی در سال  994به دليل برتری قد کوری بور بووش در
ن رسنجی 6 ،درصد افراد معتقد بودند که کری موفقتر ظاهر ده است و حتی او را بواهوش
تر از بوش میدانستند.
 -3المسه و ارتباطات:
لمز و نيروی آ به قدمت خود انسا است و امروزه پژوهشگرا آ را یکوی از کودهای
برجسته ارتباطی میدانند .لمز طرف مقابل ارتباط ،بيانگر نوعی صميميت و خاوصی بود با
اوست .هم در گذ ته و هم در حال حاضر لمز کرد و مسوایل مربووط بوه آ در هالوهای از
اعجاز و تابو قرار دا تهاند ،بدین معنی که هور لموز واید نامحسووستورین وکل ارتبواط
غيرکالمی است.
فرهنگ لمز کرد را تاحدی مجاز دانسته است و فراتر از آ را جز محرمات فرهنوگ بوه
حساب میآورد .لمز کرد به عنوا یکی از حواس پنجگانه موم ما به حساب میآید .پوست
دربردارنده گيرندههای حز فراوانی است میتواند فشار ،درد ،سرما گرما را به راحتی دریافوت
کند و به مغز انتقال دهد .حز المسه یا بساوایی از قدرت ما نور باالیی نسبت به بقيه حزهوا
برخوردار است.
1-Taboo
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پژوهشهای ارتباطات بين ا خاص در موورد لموز افوراد در منواظر عموومی بيوانگر ایون
واقعيت است که این عمل به پایگاه اجتماعی از جماعت مختلف پایگاه اجتماعی -اقتاادی ،
سن ،نژاد و جنز بستگی دارد .افراد با پایگاه اجتماعی و اقتاادی پایين در بيشوتر جوامو بوه
خود جرأت نمیدهند که ا خاص مربوط به پایگاه اجتماعی باالتر را لمز کنند .همين وضو
در مورد زنا و مردا در مقابل هم وجود دارد.
زبان بدن سیاستمداران:
ما اغلب اهد حرکات سياستمدارا عالی رتبهای بودهایم که پشت تریبو دست بوه سوينه
(تدافعی) با چانهای به سمت پایين (انتقادی) ایستاده و خطاب به مخاطبا از دا تن انعطواف و
قدرت پذیرش ن رات و عقاید جوانا سخن میگوید .او در حالی که بوه روی تریبوو ضوربه
میزند ،سعی دارد تما اچيا را از اعتقادات محبوت آميوز و انسوانی خوود مطموئن کنود .رموز
موفقيت در تعبير صحيح و دقيق از زبا حرکات مشاهده مجموع ا وارههوا و حرکوات تطوابق
داد کانالهای کالمی و غيرکالمی است.
زبا بد

مشير دولبهای است که میتواند سياستمدارا را قادر کند به راحتی بور دیگورا

سلطه یابند .باورکردنی نيست اما حقيقت دارد که کلمات در ارتباط بين سياسوتمدارا و موردم
عادی نقش چندا زیادی ندارند بلکه این حرکات بد و دست و صورت هستند که اطالعوات
بيشتری را انتقال میدهند .روا ناسا معتقدند که تأثير کلی سخنا یک سياستمدار 7 ،درصود
کالمی 33 ،درصد صوتی ( امل تن صدا و نوسا صدا) و  55درصود بوه صوورت غيرکالموی
منتقل می ود .زبا بد  ،نقش اساسی در رفتار اجتمواعی سياسوتمدارا ایفوا مویکنود کواربرد
صحيح زبا بد بخش اساسی توا ارتباطی سياستمدارا اسوت .بنوابراین زبوا بود از یوک
طرف برای تأثير و سلطه سياستمدارا بر همتایا خود و مردم عوادی و از طورف دیگور بورای
واقعی جلوه داد دروع های سياسی نردبا رسيد به قله اقتدار و کاریزما بود است.
از طرف دیگر زبا بد  ،مشيری است در دست روا ناسا و افراد ریزبين که میتواند
دروع های سياستمدارا را بر مال کند .سياستمدارا هرگوز نمویتواننود کنتورل کواملی بورروی
1-status
2-socio- economic

5

عالئم رفتاری خود دا ته با ند .به همين علت است که روا ناسا معتقدنود کوه بوتورین راه
دروغگویی از پشت تلفن است زیرا الزمه دروغگویی موفقيت آميز ،حذف حرکات منفی و یوا
پنوا کرد بد است .بی جوت نيست که درطول بازجویی پليز ،متوم روی یک صوندلی در
محيط باز یا زیر نور قرار میگيرد تا بدنش کامالً در معرض دید بازجوها با د.
در کل زبا بد سياستمدارا هما حاالت چوره ،ژستها و حرکات بد  ،حواالت نگواه،
طرز ایستاد  ،نشستن و راه رفتن ،تماسهای بدنی ،رفتار فدایی ،لباس و  ...است و وامل دو
قسمت است :یکی زبا حرکات بد و دیگری زبا آرایش و ظاهر بود  .وقتوی سياسوتمداری
سخن میگوید به چوره و بد اش بنگرید و ببينيد آیا با آنچه میگوید سازگار است؟ آنگواه بوه
لحن بيانش توجه کنيد و ببينيد آیا پيوام نوفتوه ای در آ وجوود دارد؟ بورای تبودیل ود بوه
سياستمداری خوب ،میتوانيد با ر د و گسترش بعدی حاالت و حرکات از قبيل نگاه محکوم
و تزلزل ناپذیر ،لحن بيانی که حاکی از اعتماد به نفز کامل است و حدوری استوار و محکوم
که بر مقام و موقعيت ما داللت کند خايتی نيرومند از خود به نموایش گذاریود .فراگيوری
زبا بد مستلزم درک و تمرین تکنيک های مختلفی است و هر سياستمداری بسته بوه تسولط
براین تکنيکها و هماهنگی ميا آنوا در جذب مخاطوب موفوق یوا کسوت خوورده خوانوده
می ود .با این وجود سياستمدارا هرگز نمیتوانند کنترل کاملی برروی زبا بد خوود دا وته
با ند و این زبا همانند مشيری دو لبه برای آنواست که سلطه می آفریننود و دروع بور موال
میکند (بيات.) 3 : 332 ،
سفرهای استانی:
حرکت ما ين حامل احمدینژاد از فرودگاه تا استادیوم و سخنرانی در جم مردم از جمله
قسمتهایی از سفرهای استانی است که احمدی نژاد هيچ گاه آنووا را از برناموههوایش حوذف
نمیکند و از آ جمله مسائلی است که وی به آ بسيار عالقهمند است .آیا این اقودام در طوول
دوره دولت نوم و دهم که در هر استا به چندین مرتبه رسيده است تأثيری در حل مشوکالت
مردم گذا ته است؟ و آیا دولت ،آماری واقعی از ميزا اجرای ماوبات فراوانی که به تاویب
رسيده به دست آورده است ،اگر قرار با د دولتیها مشکالت کشور را از نزدیک مشاهده کنند
تاور می ود یکبار کافی با د تا به عمق کمبودهای مردم واقف وند .حال چگونه است کوه
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دولت احمدینژاد با یک مکانيزم تکراری و ساده و آ هم دیدار چووره بوه چووره مویخواهود
مشکالت خيل گسترده جامعه را حل کند؟ ادامه سوفرهای اسوتانی بوا مکوانيزمی کوه در حوال
حاضر اعمال می ود ،نتایج قابل توجوی به همراه ندارد و کشاند طرفدارا در هووای سورد و
گرم به استادیوم و تاویب ماوباتی که بعداً در اجرا با مشوکالت فوراوا روبورو موی ووند،
نمیتواند پاسخ مناسبی برای هزینههای سياسی این سفرها با د.
سفر به استانوای کشور تا آ ميزا برای احمدینژاد پر اهميت است که هيچ گاه انتقوادات
گسترده منتقدا از نحوه این سفرها ،کوچکترین تردیدی در تاميمش ایجاد نکرد هر استا دو
بار در دوره دولت نوم در قالب سفرهای استانی مورد بازدید قرار گرفت و ایون رونود در دوره
دولت دهم نيز ادامه دارد.
مالقاتهای مردمی ،جلسه هيات دولت ،دیدار با نخبگوا  -دانشوجویا و خوانواده وودا،
افتتاحيه پروژه های به ظاهر به اتمام رسيده و گاهی ن ارت بور پوروژههوای در دسوت اجورا از
جمله اقداماتی است که در سفرهای استانی وی صورت میگيرد که نحوه برخورد ،واکنشها و
ارتباطات کالمی و غيرکالمی او با مردم و حتی نمایندگا استا میتواند در روند تأثيرگوذاری
بر مخاطبا و همچنين تسری اقدامات صورت گرفته مؤثر با د.
البتوه در ایوون تحقيووق ،تمرکوز بوورروی ارتباطووات غيرکالمووی آقووای احموودینووژاد در کليووه
حدورهای ایشا چه در سفرهای استانی ،چه در مجلوز قووه مجریوه و چوه در مجوام بوين
المللی است البته با توجه به محدودیتهایی ،تنوا برروی سفرهای استانی دوره اول تکيه کورده
و به تحليل محتوای این نمونه میپردازیم.
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اسامی سفرهای استانی به رح زیر میبا د:
 خراسا جنوبی  -ایالم  -3سيستا و بلوچستا  -4قم  -5هرمزگا  -6بو ور -7چوار محال و بختياری  -3لرستا  -2گلستا  - 9کوگيلویه و بوویر احمود
قزوین  - 3همدا  - 4آذربایجا

رقی  - 5خراسا

کردستا  - 2مازندرا  - 9کرمانشاه

 -گويال

 -زنجوا

-

مالی  - 6اردبيول  - 7مرکوزی - 3
 -فوارس  - 3کرموا  - 4سومنا - 5

خراسا رضوی  - 6خوزستا
نگاهی اجمالی به جداول تحقیق:
جدول شماره  1توزیع فراوانی و درصدی بر حسب تطابق کالم و غیر کالم
تطابق کالم و غيرکالم

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دارد

103

40/9

40/9

ندارد

149

59/1

100

جم

252

100

با توجه به جدول ماره از مجموع  5موورد تطوابق و عودم تطوابق کوالم و غيورکالم
(تناقب بين گفتار و رفتارهای غيرکالمی) 93 ،مورد تطابق و  42مورد عودم تطوابق کوالم و
غيرکالم وجود دارد .در واق

52/درصد از تااویر مربوط بوه رئويزجمووور تطوابق کوالم و

غيرکالم ندارد در صورتی که  49/2درصد این تطابق را دارد .دادههای آماری جدول فوق نشا
میدهد که در بيشتر تااویر ،تطابق کالم و غيرکالم (تناقب بين گفتار و رفتارهای غيرکالموی)
وجود ندا ته است.
جدول شماره  2توزیع فراوانی و درصدی بر حسب حرکات ياص
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حرکات خاص

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دارد

212

53/5

53/5

ندارد

184

46/5

100

جم

396

100

بووا اسووتناد بووه جوودول ووماره از مجموووع  326حرکووت نمووود پيوودا کوورده از سوووی
رئيزجموور،

مورد حرکات خاص و  36مورد عدم این نوع حرکات اسوت کوه در واقو

 53/5درصد از تااویر مربوط به حرکات بروز داده ده از وی ،حرکات خاص وجود دارد در
صورتی که  46/5درصد از تااویر دارای حرکات خاص نيست .داده های آماری جدول فووق
حاکی از آ است که در بيشتر تااویر ،حرکات خاص وجود دارد.

دست زد به چانه -دست کشيد به موها -گرفتن پایين کت و کاپشن و ...

2

جدول شماره  3توزیع فراوانی و درصدی بر حسب آوا
آوا

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

فریاد

5

1/8

1/8

بلند

64

23/2

25

زیر (بم)

58

21

46

معمولی

133

48/2

94/2

فریاد -بلند

3

1/1

95/3

بلند -زیر (بم)

2

0/7

96

بلند -معمولی

5

1/8

97/8

زیر (بم) -معمولی

6

2/2

100

جم

276

100

با توجه به جدول فوق میتوا گفت که از مجموع  76مورد بر حسب آوا 5 ،مورد فریاد،
 64مورد صدای بلند 53 ،مورد بم 33 ،مورد معمولی 3 ،مورد ترکيب فریواد و صودای بلنود،
مورد ترکيب صدای بلند و بم 5 ،مورد ترکيب صدای بلنود و معموولی 6 ،موورد ترکيبوی بوم و
معمولی میبا د .در این صورت  43/درصد از آواهای رئيزجموور معمولی بووده اسوت در
حالی که  3/درصد بلند،

درصد زیر (بم) /3 ،درصد فریاد / ،درصود ترکيوب زیور و

معمولی /3 ،درصد بلند و معمولی / ،درصد فریاد و بلنود و  9/7درصود آوای بلنود و زیور
بوده است .دادههای جدول فوق بيانگر آ است که بيشترین نووع صودا برحسوب آوا معموولی
بوده است.
جدول شماره  4توزیع فراوانی و درصدی بر حسب حرکات ابروها
فراوانی

حرکات ابروها

01

درصد

درصد تجمعی

91

24/7

24/7

ابروهای جم
معمولی

125

33/9

58/5

باال انداختن ابروها

115

31/2

89/7

باال برد یک ابرو

6

1/6

91/3

11

3

94/3

معمولی -باال انداختن ابروها

11

3

97/3

باال انداختن ابروها -باال برد یک ابرو

10

2/7

100

جم

369

100

ابروهای جم

ده

ده  -باال انداختن ابروها

از جدول ماره  4میتوا چنين استنباط کرد که از مجموع  326حرکت ابروها 2 ،موورد
ابروهای جم
برد یک ابرو،

ده5 ،

مورد حالت معمولی5 ،

مورد ابروهای جم

مورد باال انوداختن ابروهوا 6 ،موورد بواال

ده باال انداختوه،

موورد ابروهوای بواال انداختوه در

حالت معمولی است در واق  33/2درصد از حرکات ابرو معمولی بوده است و در اداموه 3 /
درصد باال انداختن ابروها 4/7 ،درصد ابروهای جم

ده 3 ،درصد ابروهای جم

ده و باال

انداختن ابروها 3 ،درصد معمولی و باال انداختن ابروها /7 ،درصد باال انداختن ابروهوا و بواال
برد یک ابرو /6 ،درصد باال برد یک ابرو نشا داده ده است.
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جدول شماره  5توزیع فراوانی و درصدی بر حسب حرکات چشم
حرکات چشم

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

گشاد

63

6/5

6/5

تنگ

9

6/3

43/3

چشمک

/7

46

ا کبار

/7

43/7

44/3

23

7

99

معمولی
غيره
جم

3
2

99

4

با توجه به جدول باال میتوا گفت که از مجموع
مورد معادل  44/3درصد چشما معمولی9 ،

 4مورد بر حسب حرکات چشم3 ،

مورد معوادل  6/3درصود چشوما تنوگ63 ،

مورد معادل  6/5درصد چشما گشاد ده 2 ،مورد معادل  7درصد حرکوات دیگور چشوم،
مورد معادل  /7درصد چشما ا ک بار بوده اسوت.

مورد معادل  /7درصد چشمک،

دادههای جدول فوق بيانگر آ است که بيشترین نوع حرکات چشم ،معمولی بوده است.
جدول شماره  6توزیع فراوانی و درصدی بر حسب حرکات دستها
دستها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ا اره

65

9/70

2779

تکا داد دست

69

23/8

33/5

دست تکا داد

94

15/5

42

مشت ده

6

2/38

5 /33

02

2/53

53/2

گره ده

5

7/76

6 /67

ثابت

56

8/35

79/9

غيره

99

29/8

جم

679

99

دست داد

7

99

جدول ماره  6نشا میدهد که از مجموع  679مورد بر حسب حرکوات دسوتهوا99 ،
مورد معادل  2/3درصد از حرکات دیگر دست 69 ،مورد معوادل  3/3درصود تکوا داد
دست 94 ،مورد معادل  5/5درصد دست تکا داد  65 ،مورد معادل  2/79درصد ا واره بوا
دست 56 ،مورد معادل  3/35درصد دستهای ثابت 5 ،مورد معادل  7/76درصد دسوت داد ،
 7مورد معادل  /53درصد دستهای گره ده 6 ،موورد معوادل  /33درصود دسوتهوای
مشت ده بوده است .دادههای جدول فوق بيانگر آ است که بيشوترین نووع حرکوات دسوت
مربوط به تکا داد دست بوده است.

33

جدول شماره  7توزیع فراوانی و درصدی بر حسب حرکت لبها
لبها

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

باز

25

17/6

7/6

7

13/1

39/7

7

31/7

6 /4

جم

ده

معمولی
گاز گرفتن

3

2/41

64/3

ترکرد لبوا

93

9

34/3

خنده واقعی

67

12/4

27/

خنده دروغين(نيشخند)

3

2/41

22/ 6

0/18

99

غيره
جم

532

99

از جدول ماره  7چنين استنباط می ود که از مجموع  532مورد بر حسب حرکت لبها،
 7مورد معادل  3 /7درصد معمولی 93 ،مورد معادل  9درصد تر کرد لبهوا 25 ،موورد
معادل  7/6درصد لبهای باز 7 ،مورد معادل  3/درصد لبهوای جمو
معادل /4

وده 67 ،موورد

درصد خنده واقعی 3 ،مورد معادل  /4درصد گواز گورفتن لوبهوا 3 ،موورد

معادل  /4درصد خنده دروغين (نيشخند) ،مورد معادل  9/ 3درصد دیگر حرکات لبهوا
بوده است .دادههای جدول فوق بيانگر آ است که بيشترین نوع حرکات لبها ،معموولی بووده
است.
جدول شماره  8توزیع فراوانی و درصدی بر حسب حرکت سر
حرکت سر
کج کرد

فراوانی
3

04

درصد

درصد تجمعی

15/7

5/7

برگرداند

32

7/60

3/3

باال و پایين

79

3/6

36/2

چر و راست

47

2/ 6

46/96

باال نگه دا تن

3

5/45

5 /5

پایين نگه دا تن

33

7/

63/6

ثابت

69

3 /

جم

5 3

99

99

با توجه به جدول فوق میتوا گفت که از مجموع  5 3مورد بر حسب حرکت سور69 ،
مورد معادل  3 /درصد سر ثابت 33 ،مورد معادل  7/درصد پایين نگه دا تن سر 3 ،مورد
معادل  5/7درصد کج کرد سر 79 ،مورد معادل  3/6درصد باال و پایين برد سر 47 ،مورد
معادل  2/ 6درصد چر و راست کرد سر 32 ،مورد معادل  7/69درصد برگردانود سور3 ،
مورد معادل  5/45درصد باال نگه دا تن سر بوده است .دادههای جدول فووق بيوانگر آ اسوت
که بيشترین نوع حرکت سر ،ثابت بوده است.
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جدول شماره  9توزیع فراوانی و درصدی بر حسب لحن
لحن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

عابانی

4

5/ 9

5/ 9

مالیم

73

5/3

ناراحت

39

6/59

7/5

اد

46

2/27

37/47

نگرا

3

6/7

44/ 2

متعجب

5

سوالی

4

55/ 2
3/32

64/93

بی تفاوت

3

6/97

79/ 5

جدی

65

4

34/ 5

سطحی

64

3/3

27/25

معمولی

3

/73

99

جم

99

46

جدول باال نشا میدهد که از مجموع  46مورد بر حسب لحون 73 ،موورد معوادل 5/3
درصد لحن مالیم 65 ،مورد معادل  4درصد لحن جدی 64 ،مورد معادل  3/3درصود لحون
سطحی 5 ،مورد معادل

درصد لحن متعجب 46 ،مورد معادل  2/27درصد لحون واد4 ،

مورد معادل  3/32درصد لحن سوالی 3 ،موورد معوادل  6/7درصود لحون نگورا  39 ،موورد
معادل  6/59درصد لحن ناراحت 3 ،مورد معادل  6/97درصود لحون بوی تفواوت 4 ،موورد
معادل  5/ 9درصد لحن عاوبانی 3 ،موورد معوادل  /73درصود لحون معموولی بووده اسوت.
دادههای جدول فوق بيانگر آ است که بيشترین نوع لحن صحبت ،مالیم بوده است.
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جدول شماره  11توزیع فراوانی و درصدی بر حسب بیان چهره
بيا چوره

فراوانی

تعجب

43

خشم

9

درصد

4/6

درصد تجمعی

5/6

عالقه و خنده

34

2/3

34/2

جدی

75

7/3

5 /

مدحک

6

6

53/

معمولی

55

35/7

ناراحت

5

5/77

جم

433

99

23/2
99

یافتههای جدول ماره  9نشا میدهد که از مجموع  433مورد بور حسوب بيوا چووره،
 55مورد معادل  35/7درصد چوره معمولی 34 ،مورد معادل  2/3درصد چوره عالقوهمنود و
خنده 75 ،مورد معادل  7/3درصد چوره جدی 43 ،مورد معادل

درصد چوره متعجب6 ،

مورد معادل  6درصد چوره مدحک 5 ،مورد معادل  5/77درصود چووره ناراحوت 9 ،موورد
معادل  4/6درصد چوره خشمگين بوده اسوت .دادههوای جودول فووق بيوانگر آ اسوت کوه
بيشترین نوع بيا چوره معمولی بوده است.
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جدول شماره  11توزیع فراوانی و درصدی بر حسب آوا
آوا

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

فریاد

5

/3

/3

بلند

64

3/

4/2

زیر (بم)

53

معمولی

33

فریاد -بلند

3

45/2
43/
/93

بلند -زیر (بم)

24/9
25/92

9/7

25/3

بلند -معمولی

5

/3

27/6

زیر (بم) -معمولی

6

/ 7

جم

76

99

99

با توجه به جدول فوق میتوا گفت که از مجموع  76موورد بور حسوب آوا 33 ،موورد
معادل  43/درصد آوای معمولی 64 ،مورد معادل  3/درصد آوای بلند 53 ،مورد معوادل
درصد آوای زیر (بم) 6 ،مورد معادل  / 7درصد آوای زیور (بوم) -معموولی 5 ،موورد معوادل
 /3درصد فریاد 5 ،مورد معادل  /3درصد آوای بلند -معمولی 3 ،مورد معادل  /93درصد
آوای فریاد -بلند ،مورد معادل  9/7درصد آوای بلند -زیر (بم) بوده است .دادههای جودول
فوق بيانگر آ است که بيشترین نوع آوا ،معمولی بوده است.
نتیجه گیری:
با بررسیهای به عمل آمده مشخا د رفتارهوای غيرکالموی از جملوه :حرکوات دسوت،
حرکات لب ،حرکات سر ،بيا چوره ،حرکات چشم ،حرکات ابرو ،پيرازبوا  ،حرکوات خواص،
نشانههای سر و دست و زبا ا يا به ترتيب بيشترین رفتارهای غيرکالمی بودند کوه از سووی
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رئيزجموور در سفرهای اسوتانی بوروز داده ود .در واقو بوا حرکوات انودام و بيوا چووره،
مخاطبين را متوجه حاالت درونی ناخودآگاه و یا حتی خودانگيخته میکند و از آ ها به عنووا
منب و وسيله ای برای ارتباط غيرکالمی استفاده میکند.
ژستهای دست ،به تسويل صحبت کمک میکند هر چند که ممکن است حتوی در تدواد
هم قرار گيرند .آقای احمدینژاد در هنگام سخنرانی ميا مردم بيشتر از دسوتا خوود اسوتفاده
میکند تا در بين منتخبين مردم ،هيات دولت و دانشجویا  .وی این حرکات مداوم و یکنواخت
را بيشتر به صورت انگشت ا اره با کف دست جم

ده از خود بروز میدهد که البته یکی از

ناراحت کنندهترین حرکات در علم ارتباطات غيرکالمی اسوت و مخاطوب خوود را بوه تسوليم
میکشاند .این ضربه زد همزما با روع کلمات است.
حرکات دیگر دست وی که امل عالمت پيروزی ،ماليد دستها بوه یکودیگر اسوت نيوز
میتواند حاکی از بيا انت ارات مثبت با د .همچنين حاالت دیگری از دستها که به صوورت
ناخودآگاه میبا د معنای خاصوی را در بور نمویگيورد و ممکون اسوت از روی عوادت با ود.
دستهای او در زمانی که ثابت است در اکثر مواق رو به جلو قرار میگيورد و ایون مویتوانود
حاکی از اضطراب با د و اگر همدیگر را قط کنند وضعيت تدافعی را نشا میدهد .البته ایون
نکته قابل ذکر است که تحليل این عالئم دسوت ،در ورایطی پذیرفتوه موی وود کوه نا وی از
عادتهای او نبا د .در سطح دوم حرکات لب قرار میگيرد که بور اسواس فراوانوی رفتارهوای
انجام ده میبا د .حاالت معمولی لب بيشترین فراوانی را در همه افراد داراست البته بوه جوز
کسانی که تيکهای عابی لب دارند .بنابراین بعد از باال بود ميزا حاالت معمولی لب حالت
تر کرد لبها میبا د که میتواند نا ی از عادت ،خشکی لبهوا ،اسوترس و یوا حتوی عودم
جم بود حواس با د که به نوعی مکث و فرصت را برای فکر کرد میدهد.
حرکات دیگر لب که امل لبهای باز و جم

ده ،گاز گرفتن ،خنده واقعی و یا دروغين

(نيشخند) میبا د نيز دارای بار معنایی متفاوت است کوه بایود بور اسواس ورایط و موضووع
سخنرانیهای او سنجيده ود .نيشخند یکی از حاالتی است که هرچند کم پيش میآمد اموا در
مقابل مخاطب خود دا ته و این موقعيت در رایطی پيش میآمد که از د ومنا ایورا و کوم
کاری مسئوال سخن به ميا بود .در قسمت زبا بد سياستمدارا گفته د که آنوا میتواننود
غير از کنترل رفتارهای غيرکالمی به ساختن و جلوه داد آنوا نيز بپردازند که آقای احمدینژاد
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نيز از این قاعده مستثنی نيست .حرکات سر ،نشانه احساسات ما هستند .تکا داد سر به چر
و راست نشا دهنده نفی یا تأیيد است اما در ایرا این معانی با باال و پایين آمود سور نشوا
داده می ود .عالوه بر اعتماد به نفز باالیی که در ميوا سوخنا و بيشوتر حرکوات او نمایوا
است اما پایين نگه دا تن سر جز حرکاتی است که توسط وی زیاد انجام می ود و اعتماد بوه
نفز پایين و غمگين را میرساند .البته به ن ر میرسد وی این کار را انجام میدهود توا وعار
خادم ملت بود را در رفتارهای غيرکالمی خود که حاکی از آرامش و نيد حرف های مردم
میبا د را نشا دهد که این حالت نيز میتواند در حوزه جلوه داد رفتارهای غيرکالمی با ود
و این از هنر سياستمدارا است که در مقابل مخاطبين خود استفاده میکنند.
رفتارهای نمایش گونه عاطفی و بيا چوره ،احساسات و عواطف غم یا ادی و  ...را بروز
میدهد که در اجزای چوره نمایا است مثل هما جم و جور کرد لبها ،چشمک زد  ،باال
و پایين آورد پلک ها و ابروها.
اکمن و فریز در بحث از پيچيدگی حالتهای چوره میگویند:
-

هر هيجانی در ناحيهای خاص از صورت ظاهر می ود .موثالً در هنگوام عاوبانيت،

هيجا زدگی و یا رمندگی گونهها به صورت ناخودآگاه سرخ می ود و برای فورار از ورایط
سخت و نگرانی خميازه میکشيم و یا آب دها خود را قورت میدهيم.
 گاهی یک ناحيه صورت میتواند محل ابراز این دو هيجا متفاوت با د. -3گاهی عدالت صورت ،کل ظاهر این دو هيجا را به خود میگيرند اما فرد ،هويچ
یک از این دو هيجا را ندارد
( .)Ekman and Friesen, 1971, P53از بررسیهای آماری پژوهش حاضر مشخا
گردید که  36درصد از حاالت بيا چوره ،معمولی میبا ود و دیگور حواالت عالقوه و خنوده،
جدی ،تعجب ،مدحک ،ناراحت و خشم نيوز بوه ترتيوب بيشوترین درصودهای بدسوت آموده
میبا د که به موقعيت و موضوع کالم وابسته است .در واق اینها هستند که نوع بيا چوره را
برای یک خا ،تعيين میکنند.
چشمها بيانگر دت هيجا های ما درباره دیگرا و موضوع کالم است و تا حدود زیوادی
میتوا نوع نگاه را تشخيا داد ،چرا که با نگاه ،حالتهای چورهای همسانی نيز همراه اسوت
(او هارجی و دیگرا .)6 : 336 ،
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افزو بر این ،نوع نگاه ،روش مؤثری است که افراد مویتواننود بوا آ قودرت خوود را بوه
نمایش بگذارند (ریچموند و مک کروسکی.) 2 : 337 ،
با بررسیهای آماری به عمل آمده ،بيشترین حالت چشم به صورت تنگ ده و حرکت بوه
چر و راست بود که ممکن است عدم امنيت و حالت تدافعی را در فورد بوروز دهود و گواهی
ترفند سياستمدارانه برای محاف ه کاری و یا اید بر عکز نشا داد موضوع با د.
چشما گشاد نيز نشا از ذوق زدگی و موافقت و تعجب است .همچنوين نگواههوای یوک
طرفه در هنگام بغل کرد و بوسيد افراد نشا از عالقهمندی است .گاهی نيز حرکوات دیگور
مثل آهسته پلک زد  ،چشمک و بستن چشم ها غرض آلود میبا د.
یکی دیگر از اجزای چوره که در روند تشخيا رفتارهای غيرکالموی بسويار موؤثر اسوت.
ابروها و حاالت آ میبا د .باال انداختن ابروها نشا از تعجب ،نفی و عالقه میبا ود کوه بور
اساس دیگر اجزای چوره تفسير می ود و ایون حالوت بيشوترین ميوزا را دارا بوود .همچنوين
ابروهای جم

ده نيز حاکی از فکر کرد و تمرکز بر روی یک مطلوب بوود .گواهی نيوز بواال

برد یک ابرو که با نيشخند همراه بود بویژه در حدور مسئولين نشوا داده ود .ا واره هوا و
حرکات خاص بد  ،اغلب احساس واقعی فرد را که در پوز کلموات و گفتوار اوسوت انتقوال
میدهند (هما .) 56 :
در بررسیهای آماری ،حرکات خاص آقای احمدینژاد مشاهده د و بيشترین آ  ،ترکيبی
از نشانههای سر و دست بود مثل دست زد به چانه کوه تعموق و ارزیوابی را مویرسواند و در
مقابل مسئوال و دانشجویا انجام میداد .همچنين دست زد بوه بينوی کوه وک و تردیود را
میرساند و دست کشيد به موها ،که در اکثر مواق این حالت نشوا از عودم تمرکوز بور روی
سخنا است .گرفتن پایين کت و کاپشن که از سوی او بوه صوورت فوراوا تکورار موی وود،
حالتی از بیقراری را نشا میداد .حرکات دیگری که بسيار صورت میگرفت روبوسی کورد ،
در آغوش کشيد مردم و بغل کرد بچهها بود و وقتی صورت مویگرفوت کوه از ميوا موردم
عبور میکرد .حالتهای مختلف بد همچو انداختن قوزک پا روی زانوو ،آراموش و دفواع از
حقوق خود به صورت قاطعانه را میرساند که در برابر دانشوجویا بوروز مویداد .رو بوه جلوو
نشستن با حالت بد بسته نيز از عادات وی بود که این حالوت در علوم ارتباطوات غيرکالموی
حاکی از خاومت و ناراحتی است.
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پيرازبا قسمتی از ارتباطات کالمی و گفتما است که در رفتارهوای غيرکالموی نيوز موورد
بررسی قرار میگيرد .با توجه به آمارهای به دست آمده در این زمينه ،لحون رئويزجمووور در
بيشتر مواق  ،مالیم بوده و سطحی بود کالم و سوال های او در هنگام سوخنرانی از موردم ،در
تفسير آ ما را دچار ابوام میکند .چرا که یک خايت سياسی به دليل دا وتن چووره ملوی و
بين المللی ،باید از یک سری اصول خاص پيروی کند و اگر فراتر از آ چارچوب رفتوار کنود،
خود و مخاطبانش را زیر سوال میبرد .فرهنگ ایورا  ،فرهنگوی عاموهگراسوت ،بنوابراین لحون
عاميانه نيز مورد پذیرش قرار میگيرد اما باید توجه دا ت که عامه تنوا گروهی از مردم عوادی
نيست بلکه دانشجویا و افرادی با گرایشهایی به سمت آگواهی را نيوز در بور دارد .همچنوين
لحن جدی ،متعجب ،بیتفاوت و  ...نيز در سخنا وی به گووش مویرسود .در رابطوه بوا آرای
کالم نيز 43 ،درصد آ معمولی است و صداهای بلند ،بم و فریاد هم بوا توجوه بوه موقعيوت و
کالم تغيير میکند .در واق صدای بلند خايت تواجمی را میرساند .تطابق کالم و غيرکوالم
یکی از مسائل قابل توجه برای تحليل ارتباطات و رفتارهای غيرکالمی است .برخی از وواهد
از ن ریه فطری بود حالتهای چوره حمایت میکنند زیرا در فرهنگهای مختلف دنيا واهد
حالتهای چورهای مشترک هستيم باال برد یک یا هر دو ابرو ،خميازه کشيد و جم کورد
لبها که به ترتيب نشانه نگرانی ،تعجب ،خسوتگی یوا موالل و اضوطراب هسوتند .وقتوی بوين
حاالت چوره و گفتار مغایرت وجود دارد ،بيشتر به حواالت چووره اعتمواد مویکنويم و نوه بوه
گفتههای طرف مقابل (.)Zaidel and Mehrabian, 1969, P234
مغایرت بين حالتهای چوره و گفتار به تناسب سن افراد متفواوت اسوت موثالً کودکوا و
نوجوانا بيش از جوانا و بزرگساال به مولفههوای باوری توجوه دارنود ( Bugental and
.)others, 1970, P159
عالوه بر این ،کنترل گفتار خيلی آسا تر از کنترل چوره است .فشورد عاوبی لوبهوا در
مااحبهای موم ،سرخ د در هنگامی که میخواهيم رمساری خود را پنوا کنيم و عابيت
در هنگامی که نمی خواهيم خشم خود را نشا دهيم ،از نمونههوایی از نواتوانی موا در مخفوی
کرد هيجا های قوی و درونی هستند.
آقای احمدینژاد در سخنرانیهای خود برای نشا داد کلمات و معانی آ ها ،دست خوود
را تکا میدهند حتی گاهی آ معانی را روی هوا ترسيم میکنود و از حرکوات دسوت و بيوا
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چوره برای تکميل کالم و بوتر رساند من ور خود استفاده میکند .با توجوه بوه ن ریوه نقوب
انت ارات از جودی برگن و نيز یکی از کارکردهای پيام های غيرکالمی ،برخی از آ ها به جوای
تکميل کالم ،آ را نقب ،تکذیب یا خنثی میکند و یا کوامالً بوا آ مغوایر هسوتد .وقتوی پيوام
غيرکالمی و کالمی در تداد با هم هستند بيشتر مردم بوه پيوام غيرکالموی تکيوه کورده و آ را
میپذیرند .در سفرهای استانی ،رئيزجموور  52درصد از جمالت و پيام های کالمی را به کار
برد که با رفتار غيرکالمی وی در تداد بود .بنابراین رفتارهای غيرکالمی او در تواثير گوذاری و
امتناع مخاطبا بسيار موم بوده و میتواند دیدگاه آنوا را نيز با خود همسا سوازد .عينوک زد
به چشم در مقابل دانشجویا و هيات دولت یکی از مواردی است که بسيار به چشم میخوورد
و با نگاه کرد از باالی عينک ،خود را فردی انتقادگر نشا میدهد.
همچنين انگشتر با نگين زمرد در سفرهای استانی موذهبی ،مقاوودی خواص را بوه دنبوال
دارد .در اینجا قابل ذکر است که بخشی از موفقيتهای آقای خاتمی کوه چنودا هوم وناخته
ده نبود ،عالوه بر کالم يوا و مؤثر ،لباس فاخر ،کفشهای ويک و تميوز ،انگشوتر عقيوق و
ریش خوش فرم و خوش رنگ نيز بود .نشا داد تااویر آقای احمدینژاد در موقعيتهوایی
چو حدور پر رنگ در ميا مردم و کم رنگ در ميا هيات دولت ،منتخبين و دانشجویا نيوز
در تفسير رفتارهای غيرکالمی او بسيار اثر گذار است.
عواطف در فرآیند برجستهسازی نقش مومی دارند .در جریا سفرهای استانی ،مشخاوات
ظاهری رئيزجموور ،نحوه ظاهر د او در برابر دیگرا  ،ویژگیهایی کوه از او نموایش داده
می ود و در نوایت چورهای که از او ترسيم یا چارچوبسازی می ود بر ميوزا بردا وتی کوه
مخاطبا از او به دست میآورند تأثير قابل مالح های میگذارد.
در فرآیند ارسال و دریافت پيامها ،دو راه برای پردازش پيامها و امتناع مخاطب وجود دارد.
مسير اصلی و مسير جانبی.
چوره به نمایش در آمده از او نيز از هر دو مسير پردازش می ود .اما پردازش آ دسوته از
تااویر رسانهای که به دليل بی توجوی یا بیعالقگی بيننوده بوه موضووع ،در حيطوه پوردازش
منطقی او قرار نمیگيرند ،از مسير جانبی صورت میگيرد .هر چند به هر حال تأثير خود را بوه
طور ناخودآگاه بر جای میگذارند.
در پژوهش حاضر نيز ،رسانه در برجستهسازی این امر نقش اساسوی بور عووده دا وت و
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توانست با به تاویر کشيد چوره او بر ميزا

ناخت مخاطبا تأثير قابل مالح های بگذارند.

اید بتوا سوم این پژوهش را در حوزه علم ارتباطات و به طور خاص گرایش ارتباطوات
غيرکالمی بسيار ویژه ارزیابی کرد .به طور کلی چند نتيجه اصولی از انجام این پژوهش حاصل
د.


ناخت ابعاد رفتارها و نشانههای غيرکالمی و زبا بد رئويزجمووور دوره نووم و

دهم ایرا برای نخستين بار.


ناسایی پيامهای غيرکالمی بروز داده ده از سوی رئيزجمووور کوه پويش از ایون

فقط با پيامهای کالمی او آ نا بودیم.


آ نایی بيشتر با نقش ارتباطات غيرکالمی در عرصههوای سياسوی و حساسوی چوو

سفرهای استانی.
یافتهها و نتایج این پژوهش به ارائه اطالعات وسوي در گورایش ارتباطوات غيرکالموی کوه
برای نخستين بار در حوزه سفرهای استانی صورت گرفته است ،میانجامد .بنوابراین مویتووا
جوت انجام مطالعات مشابه از آ بوره برد.
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This survey was done by the aim of investigation of nonverbal
behaviors of president of Islamic republic of Iran, ninth period.
Dr. Sadegh Zibakalam
Naghmesadat Nabavi
Abstract
This survey was done by the aim of investigation of nonverbal
The behaviors of president of Islamic republic of Iran, ninth period.
ways which were used in this survey was analyzing content and
measuring tools base on reverse questionnaire. After filling out the
questionnaires, descriptive and inferential table were analyzed by
SPSS software. Statistical community in this research was base on all
of Mr. Ahmmadi Nejads cities traveling from the first up to now, and
there are also limitations, base on those aspects, sample volume
consist of the films which were taken from his travel to other cities,
which also broadcasted from center of presidential. The way of
sampling in this research is full counting and is aim fully.
Investigations showed that nonverbal behaviors of our president
such as: the way of moving of hands, lips, head, facial expression, eye
directions, eyebrow movement, super linguistics, special movement,
head and hand and tongue directions and referring to things which
were the most frequent ones and they are mentioned base on repetition
and happening, and all of them could be seen in our president actions
in his traveling to other cities. He wants to conscious people with
unconscious affairs and used them as a source and tools for nonverbal
communication. Hand gesture facilitate speaking phenomenon even
thought they were in against of each others. Mr. Ahmmadi Nejad used
mostly his hands between people rather than between candidate of
people and students and majles members. He used from his hand and
pointing finger that is one of the annoying action in nonverbal
communication science and shows that the person who he is talking is
in his hand. This action starts with his words. he made us confuse and
build a contradiction with his way of handing which is always is so
weak and shows accepting of authority and use lessly and refuse to
use from both of his hands that is used by other presidents mostly.
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