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  فردي میان در ارتباطات اختالل بررسی تاثیر استفاده از  ماسک در ایجاد    

               1سعید معادي

  چکیده 

گذاشت، تجربه  از خود به جا، تجربه جدیدي را بر نحوه زندگی مردم جهان کرونا و شیوع این بیماري عجیب مرز بدون ویروس

قتصادي، ایامدهاي کیفیت، سرعت و فراگیري توام با اختالل و پ اي خاص که تاکنون هیج کجاي تاریخ جهان با این شدت،

یان یکی از م، فرهنگی و حتی  اختالل در ارتباطات میان فردي و اجتماعی ثبت و ضبط نشده است. در این سیاسی، اجتماعی

جلوگیري از شیوع  در قالب استفاده از ماسک بر روي صورت در جهت مراقبت از سالمت جسمی وکه یماري کرونا آثار مقابله با ب

جتماعی بروز انسانی و و قطع زنجیره این بیماري در سطح بسیاري از کشورهاي جهان به عنوان یک تکلیف بهداشتی و وظیفه ا

میان فردي  المیکالمی و غیر ک شکل گیري ارتباطدر گیرانه به نحوي ، باعث شده است تا این اقدام بهداشتی و پیشکرده است

پیام را به صورت باید و  ، تاثیرو پارازیت در یک فرایند ارتباطیاختالل  اثر گذاشته و با ایجادو امکان انتقال صحیح وکامل پیام 

در انتقال رت کالمی مکانیزم گفتاري که به صودر ارتباطات انسانی عالوه بر زیرا ، به شکل کیفی تحت الشعاع قرار دهدشاید و 

 دهان بینی، چشم، ،ابروان اشارات به خود که( صورت سر و  هاي به ویژه اندام بدنی حرکاتمورد استفاده قرار می گیرد ، پیام 

 تر اساسی نقشی توانند می حرکات این از هایی جنبه حتی و دارند ارتباط برقراري در بسزایی نقشنیز  ،)شود می تقسیم لب و

 تقویت را کالمی هاي پیام شوند،می کالمی هاي پیام کنند به نحوي که جایگزین ایفا ارتباط برقراري در کالمی هاي مهارت از

  . کنند می عمل کالمی پیام هاي ورود خالف جهت در کنند و  می

  رونا ک، غیرکالمی، زبان صورت ، کالمی، ارتباطات غیر کالمی ماسک، ارتباطات میان فردي، ارتباطات کلمات کلیدي:

    مقدمه: 

 یک هیچ ، زیراهستیم...) و آشنایان و دوستان برادر، و خواهر والدین،( دیگران با ارتباط برقراري حال در خود زندگی سراسر در

 سازد نمی کند، نمی خلق گیرد، نمی یاد انسان. فردي بین روابط بستر در مگر کند نمی رشد انسان ي بالقوه هاي توانمندي از

 تداوم گسترش، ایجاد، خاکی، جهان در انسان مهم هاي رسالت از یکی. اش اجتماعی روابط بطن در مگر ماند نمی زنده باالخره و

 مرگ هنگام تا تولد بدو از ما زندگی ي مولفه ترین مهم فردي بین روابط. است فردي بین روابط به بخشیدن عمق و بخشیدن

پس برقراري ارتباط میان فردي یک امر ضروري و  .است) انفرادي زندان مثالً( ماندن تنها انسان، براي تنبیه بزرگترین و هستند

 و تندرستی ،موفقیتافزایش  و شغلی وري بهره، روانی سالمت رويبر مستقیم اثرمی تواند باعث در شکل گیري موثر آن  تالش

 خود ،زندگی کیفیت کمک به افزایش ،افراد یابی هویت و شخصی رشد، کمک به استرس با سازنده مقابله، جسمی سالمت

 شاید. برسند خود هاي خواسته به طرف دو هر که است موثر زمانی اتارتباط .گردد نفس عزت خوشبختی، شادي، ،شکوفایی

 ادامه روابط، گیري شکل نحوه از کنیم تالش باید سپ .داشت برنده دو آن در توان می که است تعاملی تنها فردي بین روابط

 یندآفر نوعی وارد ما که زمان هر .شویم آگاه دیگران با ارتباط برقراري از خود انگیزه و مثبت و مؤثر ارتباط یک برقراري نحوه آن،

، فردي در کنار ارتباطات کالمییان در صحنه ارتباطات م نکته قابل تامل اینکه. پردازیم می آن براي بهایی ،شویم می ارتباطی

 نقشی توانند می حرکات این از هایی جنبه حتی و دارند سزاییه ب نقشنیز در برقراري ارتباطات میان فردي  بدنی حرکات

 جایگزین -1: کنندمی عمل طریق سه از حرکات این کلی، طور به. کنند ایفا ارتباط برقراري در کالمی هاي مهارت از تر اساسی

. کنند می عمل کالمی هاي ورود پیام خالف جهت در -3. کنند می تقویت را کالمی هاي پیام -2. شوند می کالمی هاي پیام

 ابروان، اشارات به خود که( صورت سر هاي اندام مختلف تاثیر حرکاتضمن پرداختن به ارتباطات کالمی به  بررسی این در
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و این در حالی است که  شود می اشارهبه عنوان عناصر موثر در ارتباط غیر کالمی  )شود می تقسیم لب و دهان بینی، چشم،

مانع از شکل گیري یک ارتباط موثر و اثر  ، برخی از مواقع به واسطه بروز اختالل و پارازیت هاي که منشاء درونی و بیرونی دارد

، کنندگان ارتباط میان فردي می شوددر راستاي اهداف تحقق مشارکت به ویژه به صورت غیر کالمی بخشی الزم ارتباطی 

به نظر در این ظرفیت انسانی و اجتماعی شود که  شناخت صحیح موانع و اختالالت می تواند عاملی موثر در جهت بهره گیري از

، به است یافته رواج کشورها از بسیاري در جدیدکرونا ویروس شیوع دنبال به که  حالی در ماسک از استفادهشرایط کنونی 

در قالب کالمی و  دیگري باموثر افراد  ارتباط برقراري امکان، ه وسیله ماسکبشدن  بخشی از چهره به ویژه لب  پوشیده واسطه

 "2بیردویسل" کالمی، غیر مطالعات پیشروان و پیشتازان از یکی. کرده است مشکلدچار  را احساسات انتقال وغیر کالمی 

 باقیمانده درصد 65 و شود می منتقل دیگري به کالم با خاص وضعیت یک در معنی از درصد 35 فقط که است کرده مشخص

 محقق "3مهرابیان آلبرت" دارد آوازه بلند نامی کالمی غیر تحقیقات عرصه در که دیگري پیشگام. است کالمی غیر زمره در آن

 7 فقط که است دریافته و کرده تحلیل و تجزیه را فردي بین ارتباط یک در شده فرستاده هاي پیام نیز او. است امریکایی ایرانی

 گونه به که پیام از درصد 93. است شده منتقل مخاطب به) جمالت و کلمات قالب در( کالمی هاي پیام با معنی از درصد

 چهره هاي نشانه" با درصد 55 و "آوایی هاي نشانه با آن درصد 38: است موارد این به تقسیم قابل است، شده منتقل غیرکالمی

 در "کالمی غیر هاي نشانه که گرفت نتیجه چنین توانمی ولی متفاوتند؛ یکدیگر با مختلف هاي پژوهش در ها یافته البته،. "اي

 "باشد می حیاتی بسیار دیگر فرد به فردي از معنی انتقال در موارد بسیاري در آن نقش بوده، مهم بسیار فردي بین ارتباطات

 ).272 - 273: 1374 فرهنگی،(

  تاریخچه تحقیق

زیست محیطی  پدیده نو ظهور ویروس کرونا و قدرت شیوع و تاثیر منفی آن بر ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعی و روانی و

گیر همه  واسطه خطرات ناشی از این بیماري عجیب و ناشناخته و وحشته که طی ماههاي اولیه برا فراهم ساخت  یشرایط

 وتحقیق  امکان ،از سوي دیگري وضعف و ناتوانی در برخورد و پیشگیري و مقابله با آن از یک سو شدن و تلفات جانی و مالی 

فعالیت  وبه نحوي که تحرکات علمی  گیرد ،پژوهش در ابعاد مختلف و حیطه هاي متفاوت در ورطه خاموشی و سکوت قرار 

به  ،نجام گیرداناچیز و بسیار کم  به صورت  شاید مرتبط با این موضوع اجتماعی ومهاي پژوهشی در حوزه علوم انسانی و عل

زاري هاي با محدودي در قالب مقاله در برخی از خبرگ تعداد بسیار، حسب بررسی هاي بعمل آمده  راستاهمین در  کهنحوي 

یان دغدغه هاي باسی و علوم اجتماعی منتشر گردیده است که به عنوان سابقه اي در شنناعلماي رو نظراتنقطه بهره گیري از 

ت کالمی ریام به صوپدر قالب استفاده از ماسک و تاثیر ان در ارتباطات میان فردي و انتقال  ده با شیوع بیماري کروناشمطرح 

 دومست و در بیکه تاریخ  استسی  بی رسی بیمطلب خبرگزاري فا، یکی از این موارد منتشر گردیده است ،  و غیر کالمی

آورده است :  ارتباطات کالمی و غیر کالمی بردر تاثیر زدن ماسک خبرگزاري  این منتشر شده است .  1399خرداد ماه سال 

 خود از حفاظت منظور به ندارند ماسک از استفاده به الزام درباره ايسختگیرانه مقررات که هم کشورهایی شهروندان از بسیاري

 شرق کشورهاي صوصخ به کشورها از تعدادي در.اند آورده روي ماسک از استفاده به کرونا ویروس به ابتالي برابر در دیگران و

 سرماخوردگی به تالياب هنگام بیماري انتشار از جلوگیري یا هوا آلودگی با مقابله براي ماسک زدن هم کرونا شیوع از پیش آسیا

 در ماسک نزد تازگی به که کشورهایی شهروندان از بعضی اما.داشت رواج و شد می محسوب اجتماعی هنجار یک آنفلوانزا و

سک ایر منفی زدن ماین خبرگزاري به تاث .دارند مشکل آن با و نداشته عادت صورتشان روي چیزي گرفتن قرار به شده رایج آنها

 داشتن " اینکه و "شود می تنفس در دشواري باعث ماسک" اینکهه می گوید : ردر قالب شکایت شهروندان اشاره دارد و در این با

 می نعنوا ماسک زدن مورد در که است هایی شکایت جمله از "کند می دشوار را محاوره آن پشت از خفه صداي و ماسک

  )1399خرداد  22 –(بی بی سی فارسی .شود
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 و گسترش ماسک نزد اگر که اند داده هشدار ناشنوا افراد از حمایت خیریه موسساتاري بی بی سی با اشاره به اینکه : زخبرگ

 دیگران با ارتباط برقراري و صحبت درك در شنوا-کم یا ناشنوا افراد شود می موجب دهان و چهره پوشاندن باشد، داشته استمرار

شنوا و کم شنوا اشاره به تاثیر منفی زدن ماسک در امکان برقراري ارتباط کالمی و غیر کالمی با افراد نا .شوند مواجه مشکل با

  .می کند 

شاره دارد اخبر گزاري بی بی سی در بخش دیگري از مطالبش به پوشیده شدن صورت توسط زنان با رویکرد  فرهنگی و دینی 

در فضاي ی اسک از دیر باز در مشاغل مرتبط با پزشکی ، جراحی و درمانیاد آور شد که کاربرد م باید در این خصوص که

زیان آور که  وکار هاي مرتبط با تولید مواد غذائی و محیط هاي آزمایشگاهی و یا مشاغل سخت وکسب  همچنین وبیمارستانی 

امري  ، یط کارياز مخاطرات مح ضرورت زدن ماسک در صیانت از سالمتی و مراقبت از ابتالء به بیمارهاي تنفسی و ریوي ناشی

ن در فعالیت ان براي شناخته نشدرامضاف بر اینکه در تاریخ به پوشیدن صورت توسط طایفه عیاران و طر ،ضروري بوده است

را نوردان بادیه گ هاي چریکی و یا مسافران و  تاجران و صحجنشرکت کنندگان درو یا و یا راهزنان  و غارتگران هاي شبانه 

ضافه نمود. با این ابه این مطلب  می باید ده در مسیر صحرا براي در امان ماندن از طوفان شن صورت ها را می پوشاندننشین  ک

 با روزه مهه جهان مختلف نقاط در زن میلیون چندین هم این از پیش حتی حال، عین در: وجود این خبر گزاري می افزاید 

 البته.شوند مواجه اي مساله با ظاهرا آنکه بی اند کرده می آمد و رفت جامعه در برقع و نقاب و هروبند پشت پوشیده هاي صورت

 دومی و است پزشکی مقاصد براي اولی چون دارد اساسی تفاوت نقاب و برقع پشت صورت پوشاندن با کرونا ضد ماسک زدن

 دو هر در اما.ستا متفاوت هم کننده استفاده براي صورت پوشش نوع دو این کاربرد معناي و انگیزه.دارد دینی یا فرهنگی جنبه

  )1399خرداد  22 –(بی بی سی فارسی  .شود می مخفی سایرین دید از چهره از بخشی مورد،

 مقابله در تواند می دارند برقع و روبنده که زنانی تجربه آیااین خبر گزاري در بخش دیگري از مطالبش با طرح این سوال که : 

 که اي اندازه همان به واقعا ماسک زدن آیا و کند؟ کمک ما به بهداشتی ماسک خاطر به موثر ارتباطی برقراري در مشکالت با

 بیان نقش زمینه در را تحقیقاتی که روانشناس بروئر، ربکاپاسخ می دهد :  کند؟ می دشوار را دیگران با ارتباط کنیم می تصور

 بشر مجموع، در" که است معتقد داده انجام لندن هالووي رویال دانشگاه در انسانی عواطف انتقال در صورت، حاالت یا اي، چهره

 بروئر خانم".ندارد تمرکز چهره خاص هاي بخش بر و کند می پردازش را افراد چهره بیان و حاالت مجموعه دیگران با ارتباط در

 گوید می او".شود می مختل مقابل طرف عواطف از ما کلی پردازش طبیعتا ببینیم، را صورت تمامی نتوانیم وقتی": افزاید می

 اینکه دلیل .دارد مصداق است اجتماعی هنجار از بخشی روبنده و نقاب پوشیدن آنها در که هایی فرهنگ در حتی کاستی این که

 در حتی که است این کند می مبادرت چهره حاالت کامل و کلی پردازش به آنها با ارتباط هنگام دیگران عواطف درك براي بشر

 پوش روبنده زنان و.کنند نمی پنهان نقاب پشت را صورتشان کودکان، و مردان مثل اشخاص، از بعضی هم ها فرهنگ اینگونه

 بنابراین،. دارند می بر را آن نباشد غریبه مرد که هایی محل در یا خانه در بلکه کنند نمی پنهان را صورتشان موارد تمام در هم

گزاري بی بی سی  در ادامه این مطلب  با تاکید خبر .هستند متکی آن به و دارند عادت اي چهره بیان به همچنان هم زنان این

 خو دیگران در اي چهره بیان خواندن به باورنکردنی نحوي به اجتماعی، موجود یک عنوان به تکامل زمان ازانسان :  بر اینکه

را مطرح می سازد و در  است شده او نصیب انسان تکامل جریان در که است امتیازاتی از یکی احتماال قابلیت این. است کرده

 به "حیوانات و انسان در عواطف بیان" کتاب در موجودات، تکامل روند کاشف ،4داروین چارلزتائید این مطلب اشاره می دارد 

  )1399خرداد  22 –(بی بی سی فارسی  .شد منتشر میالدي 1872 سال در او کتاب. پرداخت موضوع این بررسی

 ارتباط به دتوان می چهره حاالت روي از "عواطف خواندن" نحوه آموختنهمچنین در این مطلب منتشر شده با بیان اینکه : 

 موجب و هدد کاهش را ها برداشت سوءجب این می داند که و، نتیجه این مهارت ارتباطی را مکند کمک بشر اجتماعی متقابل

  .شوند برخوردار آن فواید از همگان و کنند عمل سازهم و موثر شکلی به بشري هاي گروه که شود

                                                        
4 Charles Robert Darwin 
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رد و در این باره بیشتر پیام اشاره می دا رسائی بیشترو  در بخش دیگر در این مطلب به تاثیر و نقش  چشم و دهان در تکمیل

 بیشترین و دارد اهمیت صورت هاي بخش سایر از بیش دهان و چشم چهره، حاالت خواندن و ارزیابی در اظهار می دارد : 

 حرکات خودآگاهنا طور به ما.هستند "بیانگر" صورت اجزاء سایر از بیش عضو دو این زیرا دهد می مقابل طرف به را اطالعات

 هم چهره اجزاء از یک هر اینهمه، با.است معنایی چه انتقال صدد در شخص یک که بفهمیم تا کنیم می ارزیابی را چشم و دهان

 بسیار حالیخوش احساس دادن نشان در دهان مثال، عنوان به. کند منتقل خوبی به را عواطف از بخشی تواند می تنهایی به

 از بخش این پوشاندن کنیم، منتقل دیگران به را دوستی و خرسندي احساس هستیم مایل که وقتی ترتیب، این به.است کارآمد

 آرامش براي رنددا سروکار بیماران با که درمانی خدمات کارکنان از بعضی که است خاطر همین به .بود خواهد ساز مشکل صورت

  .کنند می نصب خود روپوش روي را خندان هاي صورت از تصاویري آنان به بخشیدن

 ،5مارتینز الیکس نویسنده مطلب در ایجاد تشکیک به موارد یاد شده در فوق و تامل و تعمق بیشتر در این موضوع به نظرات

 الیکس اما ی گوید:آمریکا اشاره می دارد و در این باره م اوهایو، ایالتی دانشگاه در کامپیوتر و الکترونیک مهندسی کرسی استاد

 حاالت به اتکاي که دهد می هشدار آمریکا، اوهایو، ایالتی دانشگاه در کامپیوتر و الکترونیک مهندسی کرسی استاد مارتینز،

 اي چهره بیان شناخت زمینه در مارتینز پرفسور .باشد کننده گمراه است ممکن آن، از بخشی چه و صورت تمامی چه صورت،

 ندارد لزومی": گوید می او.بیاموزد آنها به و کند بازسازي کامپیوتري هاي دستگاه براي را انسانی مهارت این تا کند می مطالعه

 واقع در".زنیم نمی لبخند لزوما هستیم خوشحال وقتی هم همیشه البته و بزنیم لبخند هستیم خوشحال که وقتی فقط که

 سایر. دارد ارتباط رضامندي و خوشحالی احساس با آن نوع شش تنها که است داده نشان لبخند مختلف نوع نوزده مطالعه

 گوید می مارتینز الیکس.داریم درد یا شویم می شرمسار ترسیم، می که وقتی جمله از رود می کار به دیگري موارد در لبخندها

 این دادن نشان براي او.بگیریم نظر در هم را آن محتواي و بدن حرکت و حالت که است الزم اي چهره بیان درست براي که

 حلقه چشمانش در اشک و دارد عبوس اي چهره جوان زن یک یکی، در. برد می کار به را چهره روي شده زوم عکس دو نتیجه،

 فریاد حالت در ظاهرا دهانش و افتاده عمیق خطوط اش پیشانی روي که شود می دیده چهره سرخ مرد یک دیگري، در. زده

 سرخ مرد حالیکه در رسد می نظر به غمگین شدیدا شود می دیده تصویر در که زنی که گوید می مارتینز پرفسور.است کشیدن

 مشخص ها عکس این بقیه دادن نشان و عقب به زوم با اما.باشد کسی قتل صدد در داریم انتظار که است خشمگین چنان چهره

 به اش عالقه مورد تیم اینکه مشاهده از هم چهره سرخ مرد و دیده نزدیک از را خود محبوب هنرپیشه جوان دختر که شود می

 چنین در اما هستند هیجان و تنش از پر هاي صحنه از افراطی هاي نمونه اینها البته.است آمده هیجان به زده گل مقابل طرف

 بخشی اي، چهره بیان تر، عادي شرایط در.است احساسات و عواطف سنجش براي ناقصی معیار تنهایی به چهره حاالت مواردي،

 به یا بدن وضعیت دست، حرکات شامل جمله از مجموعه این. است دیگران احساسات و عواطف کشف کلیدهاي مجموعه از

 طرف نیت و پیام هم با همکاري با اینها همه. است چهره رنگ حتی و صدا آهنگ استفاده، مورد هاي واژه بدن، زبان اصطالح

 می کمابیش دارد، دسترسی دیگري "کلیدهاي" به بشر که زمانی تا مارتینز پرفسور گفته به.کند می منتقل انسان به را مقابل

 پوشانده بهداشتی ماسک توسط صورت از بخشی اینکه": افزاید می او. باشد داشته اطمینان دیگران نیت درك به نسبت تواند

 ".کنید بیان غیرکالمی طور به دارید نظر در شما که شود عواطفی درك از مانع نباید نباشد مشاهده قابل صورت تمامی یا شده

  )1399خرداد  22 –(بی بی سی فارسی 

اشاره  هلند، در مستقر بالینی روانشناس ،6الزایر سمرگاه ددر بخش دیگري از این مطالب منتشره، خبرگزاري بی بی سی به دی

با بیان اینکه در ارتباطات کالمی و غیر کالمی عالوه بر نقش و تاثیر بخش هاي مختلف در صورت اعم از چشم و ابرو  ومی کند 

تاثیر دیگر از دست به عنوان مولفه ها و بازیگران  حرکات و صدا آهنگ و لحن، و لب و چانه و  خطوط پیشانی و اطراف لب 

 خود مطالعات از را نتیجه اینایشان  می نویسداین روانشناس به نقل از برخوردارند ، در تکمیل و تاثیر پیام  یثر بخشگذاري و ا

 از بسیاري اما پوشاند نمی را خود صورت عربستان در الزایر خانم اگرچه .آورد دست به سعودي عربستان در زندگی هنگام

                                                        
5 Alex Martinez 
6 Semer Alzayer 
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 اما نیست سخت خیلی" آنان مقصود درك زنانی، چنین با ارتباط در که گوید می او .کردند می چنین همکارانش و خویشاوندان

 چه آنها فهمید تا کرد حفظ را چشمی ارتباط باید کرد، توجه آنها غیرکالمی حاالت به بیشتر باید": افزاید می او".است متفاوت

 توجه دستشان حرکات و صدا آهنگ و لحن به افراد این با کردن بتحص هنگام من. شد آنها عواطف متوجه و دارند احساسی

 موافق ارزیابی این با زندمی چهره به نقاب که پاکستان در راولپندي ساکن دار خانه و ساله 34 ،7علی ماریا".کردم می بیشتري

 در علی ماریا .است نداشته مشکلی غریبه زنان حتی پوش نقاب زنان سایر با ارتباط برقراري در هرگز که گوید می او .است

 ماریا و الزایر سمر تجربه".چیست منظورشان که دفهمی توان می صدا آهنگ و بدنی حرکت به کردن نگاه با": گوید می توضیح

 باید هم مخاطبان بلکه باشد ماسک از کنندگان استفاده دوش بر نباید احساسات و عواطف انتقال بار که دهد می نشان علی

 اند آموخته خودشان که اند گفته پوش نقاب زنان بعضی اینهمه، با.دهند انطباق وضعیت این با مناسب شکل به را خود ارتباط

 در جورجیا ایالت اتالنتا، ساکن و کالج دانشجوي و ساله 23 ،8ظفر مریم .دهند انطباق شرایط با را خود ارتباطی شیوه چگونه

 می استفاده بیشتر صدایم آهنگ از دیگران به عواطف انتقال براي دارم صورت به روبنده یا نقاب وقتی": گوید می آمریکا

 اش اي چهره بیان دارد نقاب که وقتی که است گفته سعودي عربستان در مکه استان در ثول شهرك ساکن ،9علی مرجان".کنم

 حاالتم" دارد نقاب که وقتی که گوید می کرده تمام را خود دانشگاهی دوره تازگی به که او.است متفاوت ندارد نقاب که زمانی با

 حاالتم بهتر بیان براي را ابروهایم که ام گرفته یاد ها، سال طی که ام شده متوجه": افزاید می علی مرجان ".است آمیزتر اغراق

 در تواند می پوشاند، نمی را آنها هم ماسک و نقاب حتی که صورت اجزاء از یکی یعنی ها، چشم حاالت".بگیرم کار به بیشتر

 که چشمان": است سروده که کرد سئوال هم شکسپیر از باید مورد این در.باشد موثر بسیار احساسات و عواطف کردن آشکار

 اعتقادات، عواطف، و احساسات جمله از دیگران ذهنی کیفیات تواند می بشر که معتقدند روانشناسان".است روح به اي دریچه

 را بشري توانایی این "ذهن نظریه". کند استنباط صورت در چشمان منطقه به کردن نگاه با صرفا را آنها نظایر و نیات تمایالت،

 افراد مورد در ذهن درك براي که دهد می تشکیل را "چشم آزمایش طریق از ذهن خواندن" مبناي مفهوم این.کند می تبیین

 عین در.رود می کار به عصبی تکامل در اختالل موارد سایر و مرزي شخصیتی اختالل اسپرگر، عارضه به مبتالیان یا اوتیست

 5 کم دست.است دیگران درك در بزرگ مانعی همچنان دارند مشکالتی شنوایی لحاظ از که افرادي براي دهان پوشاندن حال،

 حتی افراد این با ارتباط برقراري در چهره حاالت به توجه و خوانی لب و هستند مواجه شنوایی مشکل با جهان مردم از درصد

 با تا اند بوده صدد در داوطلب افراد و خیریه موسسات کشورها، از بعضی در.دارد فراوانی اهمیت هم اشاره زبان کاربرد هنگام

 ناشنوایان شدن مطرود از مانع و کنند رفع را مشکل این دهان ناحیه در شفاف پنجره داراي هاي ماسک توزیع و تولید

 شده ایجاد فیزیکی دیوار نوعی او مخاطب و شخص بین که کند ایجاد را احساس این است ممکن گاه ماسک از استفاده.شوند

  .است

 مورد در گفتگو مورد در خصوص به احساسی چنین بریتانیا، یورك دانشگاه در روانشناسی پژوهشگر ،10علی هریس گفته به

 قابل چندان فروشی خواروبار از خرید مانند مدت کوتاه ارتباطات مورد در احتماال و یابد می اهمیت مهم و عمیق موضوعات

 است این باشیم کرده فکر آن به آنکه بی حتی طبیعی تمایل مواردي چنین در من نظر به": افزاید می علی آقاي.نیست توجه

 درست گفتگو هنگام ماسک برداشتن کرونا، ویروس گسترش از جلوگیري براي ماسک از استفاده مورد در و".برداریم را ماسک که

 که زنانی البته.شود می منتقل سادگی به نزدیک فاصله از تنفس طریق از ویروس این چون کرد نباید که است کاري همان

 که معتقدند و شود نمی مهم مسایل مورد در گفتگو انجام از مانع روبنده و نقاب لزوما که گویند می پوشانند می را صورتشان

 و دینی نقاب بتوانیم که کنم نمی فکر": گوید می ثول ساکن علی مرجان .آورد می بیشتري راحتی برایشان چهره پوشاندن

 انواع و بافت بدون یا بلون-ملت هاي پارچه از معموال بهداشتی هاي ماسک".کنیم مقایسه هم با درصد 100 را بهداشتی ماسک

 از روبنده یا نقاب شاختن براي مقابل، در. بپوشانند را دهان و بین روي نزدیک از باید که شود می ساخته مصنوعی منسوجات

 مرجان .شودمی آویزان گردن و چانه و دهان روي پرده مثل و گیرد می قرار بینی روي که شود می استفاده پارچه نازك قطعات

                                                        
7 Maria Ali 
8 Maryam Zafar 
9 Marjan Ali 
10 Haris Ali 
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 شود می گرما احساس باعث صورت ماسک حالیکه در و است متفاوت کامال نقاب و ماسک از استفاده احساس" گوید می علی

  ".دهد نمی آدم به احساسی چنین نقاب

تاثیر ماسک در  اقدام به انتشار مطلبی در ارتباط با 15/06/2020 در تاریخ نیز فارسی خبرگزاري یورونیوزدر همین راستا 

 زودي این به اسکم که رسد نمی نظر به کرونا ویروس شیوع ادامه امی گوید : بارتباطات میان فردي می نماید  و در این باره 

این .ببریم کار به مناسب نحوي به را ماسک چطور که بگیریم یاد باشد الزم شاید واقعیت، این به توجه با.شود خارج دور از ها

را مطرح  مفیدي هتوصی هستند مواجه مشکل با مورد این در که کسانی براي بالینی روانشناس الزایر سمرخبر گزاري به نقل از 

 اینکه براي و کنید هاستفاد بیشتري لغات از عادي شرایط با مقایسه در ارتباط، برقراري هنگام": گوید می الزایر سمر .می کند 

 یاد همچنین": یدافزا می الزایر خانم".کند سئوال بیشتر اید، کرده درك خوبی به را مقابل طرف عواطف و نظر که شوید مطمئن

  )15/06/2020-(خبرگزاري یورونیوز  ".ببرید کار به بیشتر را خود بدنی زبان و دیگر حواس که بگیرید

 یافته رواج کشورها از بسیاري در کرونا جدید ویروس شیوع دنبال به حالی در ماسک از استفادهاین خبر گزاري ادامه می دهد : 

 یک اما.کند می مشکل را احساسات انتقال و دیگري با ارتباط برقراري امکان شان پوشیده چهره معتقدند برخی که است

 کند می ایجاد مشکل دیگري با ارتباط برقراري در صورت پائین بخش کردن پنهان که تصور این است معتقد آلمانی روانشناس

 مختلفی هاي راه از ها انسان که است باور این بر برلین در هومبولت دانشگاه در روانشناسی استاد ،11هس اورزوال. نیست درست

 حرکت یا میز روي بر کوبیدن مشت از او. نیست وابسته چهره پائین بخش به لزوما که کنند می استفاده ارتباط برقراري براي

 همچنین او.کند می منتقل صورت پائینی نیمه وضعیت به توجه بدون را افراد احساسات که کند می یاد حرکاتی عنوان به ابروها

 زا ندارند آنها چهره در انعکاسی و شوند می منتقل افراد صداي طریق از تنها »امیدواري« مانند احساسات برخی که است معتقد

 نباید را احساسات انتقال در چشمان ویژه به افراد چهره باالي نیمه اهمیت که کند می تاکید روانشناسی استاد این دیگر سوي

 که بود داده نشان 1990 دهه در بریتانیایی روانشناس ،12کوهن بارون سایمون هاي بررسی نتیجه این از پیش. گرفت نادیده

 .بشوند وي روانی و روحی شرایط متوجه توانند می او چشمان حالت تغییر مشاهده و دیگري چشمان به نگاه با تنها افراد اغلب

 او گفته به. بود خواهد مشکل احساسات از برخی درك افراد دهان مشاهده بدون که است باور این بر هس اورزوال حال این با

 یکدیگر از احساس دو این تفکیک به قادر را افراد آنچه و است مشابه »تعجب« و »ترس« هنگام افراد چهره باالي نیمه حالت

 افرادي و آنها بین رابطه برقراري بر تواند می ماسک از استفاده مورد در افراد احساس دیگر سوي از.است دهان حالت کند می

  )15/06/2020-(خبرگزاري یورونیوز  .بگذارد تاثیر اند زده صورت به ماسک که

 بود خواهد فردي زا متفاوت است زده ماسک که کسی با او گیري ارتباط نحوه بداند »فایده بی« را ماسک از استفاده فردي اگر 

  .دارد باور آن »فایده« و ماسک از استفاده به که

 داوري پیش به اندتو می امر همین و است یافته سیاسی اي جنبه ماسک از استفاده برزیل و آمریکا جمله از کشورها از برخی در

   .بزند دامن دارد چهره به ماسک که فردي مورد در

 چه:  با طرح پرسش مبنی بر اینکهدر همین راستا  دیگر با انتشار مطلبی15/10/2020 در تاریخ فارسی خبرگزاري یورونیوز

 ماسک که لطیفی آمیزمحبت کلمات پرتعدادند چه و ماندمی پنهان هاماسک پشت روزها این که ايدوستانه هايلبخند بسیارند

 وجود اجتماعی تعامالت در شده ایجاد هاياختالل این رفع براي حلیراه آیا. شوندمی آنها شدن شنیده مانع اجتماعی فاصله و

 احساسات از رمزگشایی نیز و احساسات بروز در اصلی روش صورت مختلف هايحالتبه پاسخ این سوال می پردازد : دارد؟

 و کرد منتقل توانمی چهره مختلف هايحالت طریق از فقط را تعجب و ترس انزجار، غافلگیري، غم، خوشبختی،. است دیگران

                                                        
11 Ursula Hess 
12 Simon Baron-Cohen 
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 همدلی که چنان شود؛می دشوارتر هانشانه این تشخیص شود،می پوشیده ماسک با صورت از مهمی بخش وقتی اما. داد تشخیص

  )15/10/2020 -فارسی (خبرگزاري یورونیوز .شودمی ترسخت مانعشق از دلبري و دشوار صبحتمانهم با

 حل براي راهکار سه پی،سیسیمی دانشگاه در موثر اجتماعی ارتباطات مربی چِیمبرز، شرلسپس این خبر گزاري به نقل از 

 حدي تا ، هاچشم با توانیدمی شما خوشبختانه،«:گویدمی راهکارها این توضیح در چِیمبرز خانم.است کرده ارائه معضل این

 او چشمان به باید کنید، بیشتري همدلی احساس زده ماسک که فردي با خواهیدمی اگر. آورید دست به را خود ارتباط کنترل

 از بخشی انتقال و خودآگاهی باعث چشمی تماس صورت هر در ولی است انجامش از ترآسان آن گفتن البته که کنید نگاه

 اجتماعی ارتباطات بهبود بر خوبی تاثیر زبان این یادگیري و بدن زبان از استفاده که دارد تاکید همچنین او».شودمی احساسات

 زدن گپ حال در که هنگامی«:دهدمی توضیح چِیمبرز خانم. دارد ماسک از استفاده شدن اجباري و کرونا ویروس شیوع دوره در

 همچنین. دهید نشان او به بیشتري توجه دادن تکان سر یا شدن خم او، سمت به بدن چرخاندن با توانیدمی هستید، دوستی با

 وجه هیچ به فعلی شرایط در که افزایدمی او».کنید منتقل را خود احساسات از بخشی توانیدمی دستان، مختلف هايحالت با

. است کرده پیدا اهمیت پیش از بیش که چرا شوید غافل جمالت و کلمات بیان نحوه و گویش لحن خود، صداي تاثیر از نباید

 است ممکن اما دهدنمی تغییر توجهی قابل میزان به را صدا ماسک دهدمی نشان مطالعات که حالی در چِیمبرز خانم گفته به

 بردن باال که داشت توجه باید ولی کنیم صحبت بلندتر باید و شودمی خفه ما گفتار که کنیم احساس ماسک پوشیدن هنگام

 داشته گفتار بهبود در سعی صدا، بردن باال جاي به بنابراین دهد؛ تغییر دهید، انتقال خواهیدمی که را پیامی تاثیر تواندمی صدا

 کاهش به نباید را اجتماعی فاصله که کندمی نشان خاطر پایان در پیسیسیمی دانشگاه در موثر اجتماعی ارتباطات مربی.باشید

 همچون مانعی بر صدا تاثیر بهبود و بدن زبان چشم، در چشم نگاه از بیشتر استفاده تلفیق با باید و شود منجر اجتماعی ارتباطات

  )15/10/2020  -فارسی  ( خبرگزاري یورونیوز.کرد غلبه ماسک

 کودکان آموزش در ماسک تاثیر عدم و تاثیر با ارتباط در 1400 شهریور 18 انتشارمطلبی در تاریخ  با  سیما و صدا خبرگزاري

 که هستند نگران کودك، پرستاران و والدین از بسیاري: اشاره دارد به اینکه زدن حرف و گفتن سخن نحوه در نالبزرگسا از

 در دهان دیدن که است داده نشان تحقیقات نتیجه .بگذارد کودکان عاطفی و اجتماعی رشد بر منفی تأثیر ماسک، از استفاده

 جهت پرستاران، و والدین و بخوانند دارماسک صورت روي از را عبارات بیشتر توانندمی کودکان و نیست ضروري زبان، رشد

 آکادمیاین خبرگزاري با ارائه مطلبی از سوي  .کنند صحبت واضح و بلند صداي با توانندمی رشد بر ماسک منفی تأثیر جبران

 سال در معلمان و سال دو باالي کودکان که است کرده ارائه ايتوصیه تازگی بهمی نویسد این آکادمی ) AAP( آمریکا اطفال

 از بسیاري حال،این با. شود جلوگیري 19 -کووید بیماري انتقال از تا کنند استفاده ماسک از 2022 و 2021 آینده تحصیلی

 هايماه در نوزادان .هستند نگران کودك، اجتماعی عاطفی رشد و زبان بر ماسک از استفاده بلندمدت تأثیرات از مراقبان و والدین

 دریافتند، محققان. دارند تکیه دهان بصري هاينشانه به زبان، مؤثر یادگیري جهت و کنندمی مشاهده را دهان ناحیه زندگی، اول

 البته.دارند نوپایی دوران در بیشتري واژگان دایره کنند،می نگاه آنان دهان به بیشتر بزرگساالن، صحبت حال در که نوزادانی

 به قادر نیز بینایی شدید نقص با کودکان زیرا نیست، ضروري زبان رشد در دهان مشاهده که دهدمی نشان هابررسی نتیجه

 استفاده ماسک از آنان اطراف بزرگساالن که زمانی تا است ممکن پرستاران و والدین از برخی.هستند نسبی سهولت با زبان توسعه

 در نوپا کودکان و نوزادان که است داده نشان اخیر هايبررسی نتیجه اما باشند، نگران کودکان، درك میزان درباره کنند،می

 نتایج هنوز صورت، هايشیلد پشت از دیگر کلمات درباره اما داشت، نخواهند مشکلی نیز ماسک پشت از آشنا کلمات درك

 زیاد احتمال به شما فرزند و نیست ضروري اما است، مهم زبان رشد در دهان دیدن: داشتند اظهار محققان، .اندنشده ارائه قطعی

 خواهد تأثیر نیز کودکان عاطفی رشد بر ماسک از استفاده آیا اما کند، درك معمولی ماسک یک راه از را گفتار بیشتر تواندمی

 کلمه درك و شوند صورت از بصري هاينشانه تحریف باعث است ممکن صورت هايشیلد که کنندمی پیشنهاد محققان، داشت؟

. کنند تعیین هاچشم دیدن با تنها را احساسی عبارات توانندمی سالهسه کودکان که دهدمی نشان تحقیقات نتیجه.کنند دشوار را

 کمتري دقت صورت کل برابر در تنهاییبه هاچشم از احساسی بیان تعیین در کودکان رود،می انتظار که طورهمان حال، این با

 که است جالب.کنندمی تکیه دهان به احساسات، ندادن تشخیص صورت در کودکان و بزرگساالن همچنین،. داشت خواهند

 دهدمی نشان اخیر تحقیقات نتیجه و کرد خواهد دشوارتر نامتناسبی طوربه را مثبت احساسات تشخیص دهان، نکردن مشاهده
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 احساسات زدن، ماسک هنگام کودکان، دهدمی نشان این و نرسند نظر به شادتر مثبت، عبارات شودمی باعث زدن ماسک که

 زدن ماسک هنگام احساسات، تشخیص در سال هشت تا سه کودکان و بزرگساالن .کرد خواهند درك کمتر را دیگران مثبت

 چهره حاالت خواندن در مشکل و شد مشاهده سال، پنج تا سه کودکان در ویژهبه تأثیر، این. دهندمی نشان اختالل دیگران،

 احساسات، تفسیر هنگام موقعیت، گرفتن نظر در به قادر هنوز کودکان این زیرا است، مؤثر بسیار دبستانیپیش کودکان براي

 تأثیر تحت شدتبه نوزادان، و نوپا کودکان.نیستند دهند، انجام را کار این توانندمی تربزرگ کودکان و بزرگساالن که طورهمان

 مراقب و والدین احساس بررسی و اجتماعی هايموقعیت در آنان رفتار نحوه درك جهت و هستند خود مراقب یا والدین احساس

 مشکل بسیار اجتماعی ارجاع کنند،می استفاده ماسک از بزرگساالن وقتی. کنندمی استفاده اجتماعی ارجاع نام به چیزي از خود،

 از خودکار طوربه فرد آن در که ايپدیده( کنند مختل را خودي به خود احساسی تقلید است ممکن همچنین هاماسک.است

 طوربه.است مهم همدلی، ایجاد و احساسات تشخیص جهت خودي، به خود چهره تقلید.) کندمی تقلید دیگران احساسی بیان

 ویژهبه کار این است ممکن اما بخوانند، ماسک با هاییچهره از را احساسات از برخی توانندمی زیاد احتمال به کودکان خالصه،

 تقلید و اجتماعی ارجاع مانند احساسی رشد مهم هايفرایند بر است ممکن زدن ماسک و باشد دشوارتر خردسال کودکان براي

 دهند؟ ارتقا را کودکان عاطفی رشد و زبان مدت، این در توانندمی مراقبان و والدین چگونه این، بنابر.بگذارد تأثیر احساسی

 عاطفی رشد و زبان بر ماسک از استفاده منفی تأثیر هرگونه تا کنندمی کمک معلمان، و سرپرستان والدین، به زیر هايراهکار

 خود ماسک راحت خیال با توانیدمی که زمانی یا خانه در رو در رو صورت به کودکان با را بیشتري زمان.کنند جبران را کودکان

 کودکان به کمک جهت.کنید خود صورت متوجه را آنان کنید سعی و کنید بازي بخوانید، زمان، این در و باشید داشته بردارید، را

 حرکات انجام صحبت، هنگام حرکات، از استفاده مانند دیگر هاينشانه از ماسک، از استفاده هنگام احساسات، یا زبان درك در

. کنید استفاده احساسات، دادن نشان جهت صوتی، انحرافات و حرکات از همچنین و است هماهنگ شما گفتار با که چشمی

 به احساسات، رمزگشایی جهت کودکان، و بزرگساالن که دهدمی نشان تحقیقات نتیجه.بیاموزید خود فرزندان به را کار همین

 کودکان تا کنید استفاده واضح و بلند صداي از.کنید ارائه بیشتر را آن است، مبهم احساسات که زمانی و کنندمی تکیه دهان

 ماسک کهحالی در و دهید کاهش را زمینهپس صداي و سر یا پرتیحواس هرگونه و کنند درك ماسک پشت از را کلمات بتوانند

 روي از کودك زدن حدس بازي کنید،می استفاده ماسک از کهحالی در.کنید تمرین کودکان با را چهره مختلف انواع ندارید،

 یادگیري.بزنند حدس درست تا کنند توجه شما دستان به و دهند گوش را شما صداي کودکان، کنید سعی و دهید انجام را چهره

 را شما فرزند عاطفی و اجتماعی رشد نهایت، در است ممکن دار،ماسک هايچهره از احساسات خواندن و زبان تفسیر روش

 نشان تحقیق، این نتایج.کند توجه بدن، زبان و صدا لحن مانند تر،ظریف اجتماعی هاينشانه به که گیردمی یاد زیرا کند، تقویت

 جسمانی، سالمت بر عالوه دوران، این در باید ما که دهندمی نشان بلکه کنند، نظرصرف زدن ماسک از باید کودکان که دهندنمی

  )18/06/1400 –سیما  و صدا (خبرگزاري .بگیریم نظر در نیز را خود فرزندان عاطفی و اجتماعی رشد

   موضوع اهمیت و ضرورت

 و گفت تبادل، مبادله،) غیره و عالمت خبر،( رسانش رسانگري، رابط، ارتباط، -1: معنی به لغت در Communication واژه

 دل( نزدیک رابطه صمیمی، رابطه -3 سازي؛ اگه آگهگان،) شده مخاطره یا داده( عالمت اطالع، خبر، -2 مخابره؛ و مکاتبه شنود،

 ،)کتبی و شفاهی( بیان -5 راهرو؛ و) کامیون و آهن راه مانند( ترابري وسایل) جمع( رسانگر، رسانه، ارتباط، وسیله -4 ؛)دل به

: مصدر اسم -7 دیگر؛ چیز با را چیزي بستن بستن،بر بستن، دادن، ربط: متعدي مصدر -6اطالعات؛ و عالمات رساندن علم

  )189 ص ،1362 ،معین) (1012ص ،1377 ،کاشان پور (آریان.است آمده رابطه و پیوستگی پیوند، بستگی،

 گویند را بالواسطه یا واسطه با سازمان در افراد بین ها احساس و مفاهیم و معانی اطالعات، تبادل و انتقال اصطالح، در ارتباطات

. کنند می مبادرت معنی دریافت و ارسال به پیام، عالیم انتقال طریق از افراد آن طی که است فراگردي ارتباطات: گفت توانمی

  :دارد وجود بخش 7 ارتباط فرایند یک در

   ارتباط منبع. 1
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   پیام آوردن در رمز به. 2

  پیام. 3

   کانال. 4

   پیام کردن خارج رمز از.5

   پیام گیرنده. 6

  ) 238، صفحه 1384، 13(ویلیام نتیجه نمودن بازخورد. 7

پیام کالمی به  پیام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنی فرستنده پیام. پیام ممکن است کالمی یا غیر کالمی باشد.

روند مثل غیر کالمی عالئم، اشارات و تصاویري هستند که براي ایجاد ارتباط به کار میصورت نوشتار یا گفتار می باشد و پیام 

به صورت سمعی،  در بیانی دیگر پیام ها تصویر پرستاري که انگشت خود را بر بینی نهاده و شما را دعوت به سکوت می کند.

که فرستنده پیام موظف است براي فرستادن  کتبی، تقسیم بندي شده اند -کتبی، سمعی -بصري، بصري -بصري، کتبی، سمعی

عمل، تحریر و نوشتن یا ترکیبی از این  ،کانیکی براي ارسال پیامپیام خود از یکی از فعالیت هاي سخن گفتن، کاربرد وسیله م

، فعالیت ها متناسب با پیامی که می خواهد بفرستد استفاده کند و گیرنده پیام نیز موظف است جهت دریافت گوش دادن

ارتباطات غیر گفتاري دربرگیرنده  .مشاهده، خواندن یا ترکیبی از این فعالیت ها متناسب با پیام فرستاده شده استفاده کند

هاي چشم و ابرو و سایر اندام بدن می شود. از طرفی باید بدانیم حرکت  حرکت اعضا و اندام است و شامل آهنگ، صدا، اشاره

فهوم جهانی به خود بگیرد ولی هنگامی که آن را با زبان گفتاري در هم آمیزیم پیام کامل یک عضو نمی تواند یک مقصود یا م

 ))6  220، ص 1392،  14(استیفن پی رابینز .تري به گیرنده می دهد

  ارتباطات کالمی  -

 شوند.می تقویت و شده منعکس زبان در ارزش این کند، می منتقل خود فرزندان به را خاصی ارزشی نظام متمدنی، جامعه هر

 شناسان زبان کندمی نفوذ آدمی جان و روح در که است پنهان و گسترده ساختاري کند. زبان می احیاء یا خلق را واقعیتی زبان،

 را ما دیدگاه زبان و دارد وجود ارتباطی آدمی رفتار و زبان بین همچنین و نفس عزت و خود شناخت و زبان بین: گویند می

   )125، ص 1386،  15آر. دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري برکو،( .کند می منعکس

 یکی زبان. شود می استفاده قراردادي هایی نماد عنوان به که گفتاري اصوات بر مبتنی است انسانی ارتباطات سیستم یک زبان

 بدن اندام حرکات طرز هب ارتباط برقراي براي ابتداء در ها انسان که معتقدند عموما محققان هاست. پیام گذاري رمز هاي ابزار از

 دهان و زبان ،ها لب .دکنن برقرار نیز گفتاري ارتباط توانستند می آن وسیله به کردندکه قرارداد را رمزي بعدا و کردند می اتکا

 است، بیشتر اصوات دبرکار دامنه و کند منتقل را پیام محدود تعداد تواند می تنها حرکات، کنند. زبان می تقلید را دست حرکات

 ها ارزش و هدافا تقویت براي زبان .کند می تغییر پیوسته و پویاست زبان .است یافته افزایش گفتاري زبان بکارگیري میزان

  )125، ص1386، آر دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، .است قدرتمند ابزاري

  زبان هاي بردکار -

                                                        
13 william F 
14 Robbins, Stephen Poul 
15 Berko  ،Roy M ،Wolvin ، Darlyn R ،Wolvin  ، Andrew D 
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 ري . (برکو،گر خصمش زبان ،معنایی زبان، ادراکی زبان ،سازنده زبان، عاطفی زبان :شوند می تقسیم دسته پنج به زبان کاربرد

  )126، ص1386، آر. دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام،

  ارتباطات غیر کالمی -

 وضعیت یک در معنی از درصد 35 فقط که است کرده مشخص16 بیردویسل کالمی، غیر مطالعات پیشروان و پیشتازان از یکی

 عرصه در که دیگري پیشگام. است کالمی غیر زمره در آن باقیمانده درصد 65 و شود می منتقل دیگري به کالم با خاص

 یک در شده فرستاده پیامهاي نیز او. است امریکایی ایرانی محقق17 مهرابیان آلبرت ،دارد آوازه بلند نامی کالمی غیر تحقیقات

 و کلمات قالب در( کالمی هاي پیام با معنی از درصد 7 فقط که است دریافته و کرده تحلیل و تجزیه را فردي بین ارتباط

 موارد این به تقسیم قابل است، شده منتقل کالمی غیر گونه به که پیام از درصد 93. است شده منتقل مخاطب به) جمالت

 یکدیگر با مختلف هايپژوهش در ها یافته البته، اي چهره هاي نشانه با درصد 55 و آوایی هاي نشانه با آن درصد 38: است

 در آن نقش بوده، مهم بسیار فردي بین ارتباطات در کالمی غیر هاي نشانه که گرفت نتیجه چنین توان می ولی متفاوتند؛

 بدون توان میبنابراین ) 14نژاد  پهلوان (محمدرضاباشد.  می حیاتی بسیار دیگر فرد به فردي از معنی انتقال در موارد بسیاري

 و جمالت با که هستند نمادین اعمالی غیرکالمی هاي فعالیت. کرد منتقل را پیام از اعظمی بخش، گفتار زبان از گیري بهره

 نیز خاصی معانی بیانگر بلکه سازند، نمی فاش را اطالعات فقط اینها. هستند هماهنگ، شوند می خارج ما زبان از که عباراتی

 اشاره کردن، گریه زدن، لبخند نظیر غیرکالمی رفتارهاي .»کندمی ایفا ما زندگانی در مهم نقشی غیرکالمی ارتباط« .هستند

 از است عبارت غیرکالمی ارتباط .شوند می درك و هستند مرسوم دنیا جاي همه در ظاهرا شدن، خیره و کردن نوازش کردن،

 بدون کنیم، می درك را خود بدن حرکات معناي ما »کنندمی مبادله نیز را آنها کالم، خود بر عالوه افراد که هایی پیام کلیه«

 ظاهرا غیرکالمی اعمال. باشد می احساسات و عقاید ابراز در مهمی ابزار غیرکالمی زبان .باشیم دهیم می انجام آنچه متوجه اینکه

 ارتباط محتواي و بافت بر مبتنی آنها معناي هستند، حساس کننده دریافت و فرستنده بین رابطه به: دارند عمده مشخصه سه

 و جدا ماهیتی نه( هستند کالمی ارتباط از بخشی نیز و ؛)ارتباط از هدف و محیط برقرارکنندگان، ارتباط( باشد می

 هستند القول متفق محققین همه .رساند می را پیام یک اثر خود، غیرکالمی، ارتباط که پذیرند می معموال کارشناسان).مستقل

 .کالمی هاي نشانه بر تا میکنند اعتماد غیرکالمی هاينشانه بر بیشتر اجتماعی مراودات در بزرگساالن هم و کودکان هم که

 تواند نمی تنهایی به اي نشانه هیچ که باشیم داشته خاطر به باید کنیم تفسیر و درك را غیرکالمی ارتباط یک خواهیم می وقتی

 لباس شیوه چشمی، تماس ایستادن، و نشستن طرز ها، ژست نظیر عواملی مقابل، در. کند منتقل را ها پیام محتواي عظیم حجم

 اثري احساسات و عواطف نامند می خوشه را، ها نشانه بندي گروه این. داد قرار توجه مورد هم با باید را حرکت و پوشیدن

 ارتباط بین مشخص اي رابطه دارد آن از ناشی غیرکالمی هاي پاسخ و ها واکنش و افراد شخصی قلمروي وسعت بر مستقیم

 آنها مختلف روابط درك و تحلیل و تجزیه شناخت، اند؛ آمیخته هم در کامال ارتباط نوع دو این .دارد وجود غیرکالمی و کالمی

 توصیف مؤکد و متعارض مکمل، جایگزین، روابط عنوان به توان می را غیرکالمی و کالمی ارتباط میان اصلی روابط .است ضروري

 به توان می را غیرکالمی هاي دهدکانال قرار تأکید مورد را کالمی پیام یک از هایی بخش است ممکن غیرکالمی رفتار .نمود

 فضا ،)صوتی شبه( آوایی صداهاي ،)گفتاري حرکت( بدن زبان: از عبارتند ها کانال این از نوع هشت. کرد تقسیم مختلف انواع

 )پوست رنگ و اندازه بدن، شکل( فیزیکی مشخصات ،)رنگ و موزیک( شناسی زیبایی ،)بو( شامه ،)زمانی( زمان ،)مجاورت(

  )128، ص 1386.، آر دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، ).جواهرات ها، عینک آرایشی، لوازم لباس،( مصنوعات

  ) گفتاري حرکت( بدن زبان -

 گیریم،می که ژستی طریق از ما. بدن اعضاي حرکت و جنبش طریق از ارتباطات فرایند مطالعه از است عبارت گفتاري حرکت

 کانال بستن یا کردن باز براي متغیرها این ترکیب چگونگی و خود هاي چشم و چهره هاي حالت تغییر ایستادن، و رفتن راه طرز

                                                        
16 Birdwhistell 
17 Albert Mehrabian 
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 توان می را) اشارات( ها ژست این. گیرند می ژست کنند، برقرار ارتباط کنند می تالش افراد که وقتی. کنیممی برقرار ارتباط ها

 پیوند در مستقیما گفتار به وابسته هاي ژست. کرد تقسیم گفتار به وابسته هاي ژست و گفتار از مستقل هاي ژست گروه دو به

 نظیر( عاطفی هاي نمایش ،)سخن همراه حرکتی اعمال( مصورها از عبارتند ها ژست این. هستند سخن و گفتار با همراه یا

 غیرکالمی اعمال ،)عالئم( تماثیل .گرها تعدیل و) کننده کنترل حرکتی اعمال( ها کننده منظم ،)کردن اخم زدن، چشمک

. شوند می تشکیل کلمه دو یا یک از معموال و هستند مشخص اي فرهنگنامه تعریف یک یا کالمی معادل یک داراي که هستند

 معناي که معنا این به هستند، گرا فرهنگ آنها حقیقت در زیرا است اهمیت داراي نیستند جهانی تماثیل همه اینکه دانستن

 همراه بدن اندام حرکات«. مصورها. باشد متفاوت دیگر فرهنگی در تمثال همان معناي با است ممکن فرهنگ یک در تمثال یک

 از .»گیرند می قرار استفاده مورد گفتار جهت نمودن دنبال و شود می گفته که آنچه توصیف به کمک براي که هستند گفتار با

 نظیر عواطفی و احساسات که هستند اي چهره هاي ژست عاطفی، هاينمایش. عاطفی هاي نمایش دادن نشان براي حرکات این

 یا نفر دو بین شنیدن و گفتن سویه دو ماهیت که هستند غیرکالمی اعمالی ها کننده منظم. دهند می نشان را شادي یا غم

. کنند می بروز حوصلگی بی و خستگی احساس با همراه که هستند حرکاتی گرها تعدیل. کنند می کنترل و حفظ را بیشتر

 یا کردن پنهان فرد یک براي خاطر، همین به. هستند مغز از بخشی خود بدن، اندام سایر خالف بر ها چشم. چشمها و چهره

 کلیه میان از ها چشم. است غیرممکن تقریبا است، فرهنگ همان عضو که دیگري فرد از چشم معناي دادن جلوه دیگر جور

 ما از کمی تعداد تنها .کنندمی برقرار ارتباط بخواهیم، خود اینکه بدون گاهی حتی ها چشم. سازترند آشکار ما، ظاهري وجوه

 کردن بسته و باز فرایند از زیادي بخش البته. هستیم آگاه آن ختم یا گفتگو ادامه به تشویق در کالمی ارتباط اهمیت از واقعا

  )130، ص 1386، آر.  دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، .شوندمی انجام ناخودآگاه طور به ها کانال

  )اصوات شبه( آوایی صداهاي -

 می) اصوات شبه( آوایی صداهاي) کلمات خود نه اما( صدا تن نظیر کنیم، می ایجاد کلمات همراه که صوتی هاي جلوه کلیه به

 معنایی همه صدا، وشدت مکث طنین، قدرت، سرعت،. دارد شنونده براي خاص پیامی غیرکالمی، شکلی به صدا کیفیت. گوییم

 نشانه از گیريبهره با توانیم می موارد بیشتر در. گوییم می صوتی هاي نشانه اصطالح اصوات، شبه ابزارهاي این به. دارند خاص

 افراد شناسی زبان هاينشانه از استفاده با همچنین .دهیم تشخیص را گوینده یک اجتماعی موقعیت و سن جنس، صوتی؛ هاي

 لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، .باشیم داشته آنها عواطف و احساسات مورد در جالبی و دقیق قضاوتهاي توانیم می

  )152 ، ص1386، آر. دارلین

 ارتباطات یک جانبه:  -

آن ارتباط را یک جانبه گویند. این نوع فرآیند ارتباط فاقد  ،هر گاه عکس العمل (واکنش) گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود

بازخورد می باشد. در فرآیند ارتباط یک طرفه هر گاه فرستنده پیام مطالب دشوار، کسل کننده یا بیش از حد تخصصی ارائه 

گاه تا زمانی که شنوندگان قادر به درك و دریافت مفاهیم هستند بازدهی مثبت است ولی هر گاه توان و انرژي شنوندگان  آن ،کند

براي دریافت و تحلیل ذهنی مفاهیم کاهش یابد با حرکاتی چون خمیازه و دهن دره و حاالت دیگر این عدم دریافت پیام را 

ولی در صورتی  ،ارتباط دو طرفه باقی می ماند ،ه بحث را براي زمانی دیگر بگذاردمطرح می کنند. در صورتی که فرستنده ادام

، 1392، (استیفن پی رابینز. که به این حاالت که ناشی از عدم دریافت مفهوم است توجه نکند ارتباط یک طرفه می شود.

  ) 330ص

  ارتباطات دوجانبه:  -

عکس العمل ها و نظرهاي خود را درباره محتواي پیام به اطالع فرستنده چنانچه محیط استقرار به گونه اي باشد که گیرنده 

برساند و عمال این چنین کند به این نوع ارتباط دو جانبه گویند. به هر حال باید توجه داشت فرستندهاي مؤثر است که محیطی 

  )231، ص1392، رابینز. (استیفن پی را مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل کند که پیام دریافت شده است.
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  ارتباطات میان فردي  -

ارتباط «اند: ارتباط میان فردي را اینگونه تعریف کرده مطرح شد. 1950مفهوم ارتباط میان فردي براي اولین بار در اوایل دهه 

وصیات رفتاري ) ارتباط برقرارکنندگان باید منحصر به فرد بودن خص1طی است که بر دو رکن استوار است: میان فردي، ارتبا

 را فردي میان ارتباط همچنین ) پیام هایی را طراحی و ارسال کنند که نمایانگر پذیرش این موضوع باشد2یکدیگر را بپذیرند 

 اساسی نکته دو. کرد توصیف کنند، می دریافت و ارسال را هایی پیام نفر دو آن جریان در که تعاملی فرایندي عنوان به توان می

 رابطه و اطالعات عنصر ارتباط، فرایند در اینکه دیگر و است گرفتن و دادن ارتباط، الزمه اینکه یکی: است برجسته فرایند این در

 تحقق الزمه پس داشت، نخواهد وجود ارتباط نام به چیزي طرف دو بین اطالعات تبادل بدون که آنجا از .هستند هم با همیشه

 کامل طور به را آن نیز پیام کننده دریافت و باشد کرده رمزگذاري خوبی به را آن پیام فرستنده که است این فردي میان ارتباط

 فردي میان ارتباط در .بود خواهد تر موفق آنها ارتباط باشد، بیشتر کنندگان برقرار ارتباط دقت و مهارت قدر هر. کند رمزگشایی

 ارتباط دیگران با تنهایی بر غلبه و مبارزه براي آنها. کنند می استفاده خود توان و ها آموخته تجربیات، همه از افراد ،)متقابل(

 نقش و بدهند گسترش را خود معلومات دامنه بیفزایند، خود تجارب به بشناسند، بهتر را خود وسیله این به تا کنند می برقرار

  )136، ص1386، آر. دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، .بشناسند بهتر خود جامعه با رابطه در را خود

  فردي میان ارتباطات اساسی مفاهیم -

 بعد و کنیم می درست الگویی کنیم، می برقرار ارتباط یکدیگر با که وقتی. شود می انجام سیستم یک قالب در ارتباطات. 1

 درون فردي اگر. شود می ارتباطات نحوه در تغییري بروز موجب سیستم این در تغییري هر ،کنیم می عمل الگو همان براساس

 در است ممکن .کندمی تغییر ارتباطی سیستم دهد، تغییر را سیستم این بیرون از فردي اگر یا دهد تغییر را نقشها سیستم این

 ممکن دیگر، سوي از شود می قدرت ساختار جابجایی موجب تغییر این چون گیرد، صورت هایی مقاومت سیستم تغییر برابر

 سیستم است، برقرار کنونی وضعیت که زمانی تا صورت هر در. باشد شدن سازگار نیازمند سیستم که بیاید پیش موقعیتی است

 .ماند خواهد تغییر بدون ارتباطی

باید سیستم ارتباط را سازماندهی کرد. در طراحی یک سیستم . ما، خود به دیگران یاد می دهیم که با ما چگونه رفتار کنند. 2

شود. اگر آن نقش پذیرد، اگر این نقش توسط فرد دیگري انجام شود بنابراین آن نقش بخشی از سیستم می هر فرد نقشی را می

 رد شود، بنابراین بخشی از آن سیستم نخواهد شد. 

. ما به شیوه خاص خود ارتباط برقرار میکنیم. در هر ارتباط، ما چیزهاي زیادي درباره خود بروز می دهیم نوع کلماتی که 3

انتخاب می کنیم، لحن گفتار ما و ژست هایی که می گیریم، دوست داشتن یا دوست نداشتن ما و نظر ما در مورد خودمان به 

. ما یگران نشانه هایی می دهیمما با حرف هایی که می زنیم و رفتارهایی که انجام می دهیم، در مورد خصوصیات خود به د

  کنیم.د او قضاوت می کنیم و براساس این قضاوت با وي برخورد میبراساس گفتار و رفتار مخاطب خود، در مور

. هدف ما از برقراري ارتباط با دیگران آن است که آنها را وادار کنیم که مثل ما فکر کنند، مثل ما عمل کنند و مثل ما رفتار 4

 سازیم. گران تأثیر بگذاریم،ها و رفتار دیکنند. به عبارت دیگر با برقراري ارتباط متقابل می خواهیم بر دیدگاه 

. معنا در خود انسان نهفته است نه در کلمات. یک کلمه به تنهایی و به خودي خود داراي معنا نیست، بلکه این انسان ها 5

هستند که به آنها معانی خاصی می دهند. وقتی با دیگران ارتباط برقرار می کنیم باید آگاه باشیم که معنایی که از یک نماد به 

هن ما متبادر می شود، همان معنایی نیست که در ذهن دیگران هست. اگر قاعده اي براي درك و تفسیر کلمات وجود نداشته ذ

باشد نمی توانیم ارتباط برقرار کنیم. پس باید واژه ها را تعریف کنیم و براي هریک چند مثال بزنیم، به مخاطبین خود توجه 

  عدیل و سازگار کنیم.کنیم و براي آنها پیام هاي خود را ت



13 
 

 داشته خاطر به. نیست ارتباط فرایند قطع معناي به ضرورت نزدن حرف و ندادن گوش. نکنیم برقرار ارتباط توانیم نمی ما. 6

 ارتباط فرایند در فعال صورت به اگر که کنید فکر است ممکن. پذیرد می انجام غیرکالمی شکل به ما ارتباطات بیشتر که باشید

 دیگران به خود سکوت با شما. هستید پیام ارسال حال در نیز حالت این در شما که صورتی در اید، نفرستاده پیامی نکنید شرکت

  .مخالفید آنها هايگفته با یا کنید نمی توجه خود اطرافیان سخنان به ندارید، زدن حرف به اي عالقه که فهمانید می

  . دهیم می انجام را العمل عکس - عمل اصل پیوسته ما. دهند می نشان واکنش ما اعمال به دیگران. 7

 داریم دوست کنیم، شرکت گفتگویی در گیریم می تصمیم که وقتی. دهیم می انجام است خودمان طبع باب که را آنچه ما. 8

. بگیریم قرار خود قبلی وضعیت از بدتري وضعیت در خواهیم نمی که است مشخص و بیاموزیم یا کنیم کسب چیزي تجربه این از

 توانند نمی یا گیرندمی منفی اي نتیجه آن در کنند می احساس که موقعیتی هر از مردم از بسیاري که است خاطر همین به

 .کنند می فرار کنند، بیان را خود عقاید

 تفاوت دلیل به که بپذیریم باید ارتباط برقراري هنگام. باشیم داشته دیگران مشابه احساسی و درك توانیم نمی همواره ما. 9

 تنها. باشیم داشته مشترك تجربی زمینه که هستیم سهیم هم با هایی حوزه در تنها هست، طرف دو هاي فرهنگ در که هایی

 مشابه تجربیات ما که است جایی کنند، می تداخل یکدیگر با ما لغات و باورها مفاهیم، عقاید، که جایی تنها مشترك، فصل

  )324، ص1386، آر. دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، .ایم داشته

  روش تحقیق

این مطالعه یک درك عمیق از تأثیر استفاده از ماسک در ایجاد اختالل در ارتباطات میان فردي در دوران کرونا به دست می 

کنند، اما استفاده از ماسک، به صورت معمول، در برقراري یک مکالمه، اطالعات کالمی و غیرکالمی نقش مهمی را ایفا میدهد. 

پوشانند، که این کار ها بخش زیادي از صورت افراد را میسازد. براي نمونه، ماسکهر دوي این منابع اطالعاتی را محدود می

در همین حال و عالوه بر این، صحبت کردن از پشت ماسک،  .کنددشوار میرا غیرکالمی ها و پردازش سایر اطالعات دیدن لب

کنند. به دهند و مکالمه با ماسک را بسیار سخت میي این عوامل دست به دست هم میدهد. همهصداي افراد را نیز کاهش می

اي که با ماسک دهد، اما در چهرهرا نشان می افراد ها و دهان، به نوعی حاالت روحیعالوه باید گفت، در شرایط عادي، حالت لب

ها مشخص نیست و تشخیص حالت روحی و شرایط روانی افراد، با اطالعات محدود، دشوار پوشیده شده، هیچکدام از این حالت

م شنوایی که به ویژه براي افراد کدر مشاغل و جلسات مهم و یا مالقات هاي کاري و یا مصاحبه هاي شغلی واین شرایط  .است

خوانی دارند بسیار دشوار است و این دسته از افراد براي تشخیص سخنان فرد مقابلشان، در ها، نیاز به لباغلب براي درك حرف

  .هاي زیادي دارندحالی که ماسک دارد، چالش

فتاري افراد در رابطه با این تحقیق از نظر هدف کاربردي می باشد و چون در این پژوهش عقیده ها و نگرش ها و گرایش هاي ر

استفاده از ماسک و تأثیر آن بر شاخص هاي ارتباطات میان فردي مورد بررسی قرار خواهد گرفت لذا از نظر نوع و ماهیت، یک 

تحقیق، روش کتابخانه اي بوده و از  تاریخچهتحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوري اطالعات در مباحث نظري و 

  ن ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد بنابراین تحقیق، از لحاظ روش پیمایشی است.طرفی اصلی تری

 روش جمع آوري اطالعات

در این پژوهش از روش هاي میدانی و کتابخانه اي براي جمع آوري داده ها استفاده شد. در روش کتابخانه اي از کتاب هاي 

داخلی و خارجی، پایان نامه هاي فارسی و انگلیسی، مجله ها، سایت هاي معتبر داخلی و مطرح در زمینه ي تحقیق، مقاالت 

خارجی که مرتبط با موضوع پژوهش می باشند استفاده شد و در روش میدانی از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور از 

ایایی آن قبالً تأیید شده باشد. همچنین مطالعه پرسشنامه هاي استانداردي که در این زمینه موجود بود استفاده شد تا روایی و پ
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در سراسر کشور در سطوح مختلف مدیریتی، صف و ستاد و موردي این پژوهش مربوط به کارکنان شاغل در بانک توسعه تعاون 

  می باشد و نمونه گیري در این پژوهش به صورت تصادفی ساده می باشد. 1400در سال  در محدوده ي جغرافیایی مختلف

  مؤلفه هاي اختالل در ارتباطات میان فردي -1جدول 

  پرسش ها  مؤلفه هاي تحقیق  ردیف

  20-13-12-11-10-9-8-7  دشواري در ایجاد ارتباطات کالمی  1

  22-21-18-17-16-15-14  دشواري در ایجاد ارتباطات غیرکالمی  2

  اهداف تحقیق 

  هدف اصلی:

 ارتباطات میان فرديایجاد اختالل در  در ماسک بررسی تأثیر -

  اهداف فرعی:

  فردي میان ارتباطات در اختاللبررسی تأثیر استفاده از ماسک بر زیرمؤلفه هاي  -1

 کالمی ارتباطات ایجاد در دشواري بر ماسک از استفاده بررسی تأثیر -2

 غیرکالمی ارتباطات ایجاد در دشواري بر ماسک از استفاده بررسی تأثیر -3

  فرضیات تحقیق 

  فرضیه اصلی:

 ایجاد اختالل در ارتباطات میان فردي تأثیر دارد. در ماسک از استفاده -

  :1فرضیات فرعی 

  فردي تأثیر دارد. میان ارتباطات در اختاللاستفاده از ماسک بر زیر مؤلفه هاي  -

  :2فرضیات فرعی 

 کالمی تأثیر دارد. ارتباطات ایجاد در دشواري بر ماسک از استفاده -1

 غیرکالمی تأثیر دارد. ارتباطات ایجاد در دشواري بر ماسک از استفاده -2

  روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

در این تحقیق، براي تحلیل داده هاي به دست آمده از نمونه ها هم از روش هاي آمار توصیفی و هم از روش آمار استنباطی 

استفاده شد. براي بررسی مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و شاخص هاي آمار توصیفی نظیر شاخص مرکزي (میانگین) 

 Excelیانس) استفاده شد. براي تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزارهاي و شاخص هاي پراکندگی (انحراف معیار و وار

تک نمونه  t)  براي آزمون فرضیات تحقیق (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون SPSS23(براي ثبت و تلخیص داده ها) و (

  ) استفاده شد.ANOVAدو نمونه مستقل و آزمون تحلیل واریانس  tاي، آزمون 
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 هاي تحقیقیافته 

درصد از  9.3درصد از پاسخ دهندگان آقا می باشند و  86درصد از پاسخ دهندگان خانم و  13.3نتایج آمار توصیفی نشان داد 

 1.7درصد لر،  6.3درصد سیستانی،  0.3درصد فارس،  50درصد آذري،  19پاسخ دهندگان داراي نژاد و قومیت مازندرانی، 

درصد داراي مدرك  7.3درصد گیلک می باشند و همچنین  4.3درصد کرد،  3.7د تالش، درص 1.3درصد بلوچ،  1درصد لک، 

درصد داراي مدرك تحصیلی دکتري  4.7درصد کارشناسی ارشد و در نهایت   47درصد کارشناسی،  41تحصیالت کاردانی، 

% 57.7درصد معاون اداره،  8.3د، درصد کارشناس/ سرگروه کارشناسان / رئیس دایره می باش 26.7می باشند. جایگاه سازمانی 

  درصد معاون مدیر عامل می باشند. 1رئیس اداره و یا مدیر امور و 

تا  40درصد بین  34.3سال،  40تا  35درصد بین  31.7سال قرار دارند،  35تا  30درصد از پاسخگویان در رده سنی  11.7

  سال قرار دارند. 55تا  50درصد بین  2.3سال و  50تا  45درصد بین  20سال هستند،  45

از ماسک استفاده نموده اند و متوسط میزان ساعت استفاده  1399درصد از پاسخگویان در فضاي خارج از منزل طی سال  97.3

ساعت  20درصد  5.7ساعت در هفته،  10درصد  21.7، 1399از ماسک در هفته خارج از منزل و مکان هاي دیگر طی سال 

ساعت در هفته از ماسک استفاده  50درصد بیش از  59ساعت در هفته و  40درصد  7عت در هفته، سا 30درصد  6.7در هفته، 

شاغل بوده اند و متوسط میزان ساعت استفاده از  1399درصد پاسخگویان طی سال  99نموده اند، به طوري که در حدود 

 20درصد افراد  2.3ساعت در هفته،  10درصد از افراد در حدود  9.7در محل کار حدود   1399ماسک در هفته طی سال 

 50درصد افراد بیش از  59.7ساعت در هفته و  40درصد افراد  18ساعت در هفته،  30درصد افراد  10.3ساعت در هفته، 

به صورت مستمر در  1399درصد افراد طی سال  42ساعت در هفته در محل کار از ماسک استفاده می کنند و در حدود 

  ه اند. جلسات شرکت داشت

شاخص مرکزي از جمله میانگین و شاخص هاي پراکندگی از جمله انحراف معیار براي متغیرهاي پیوسته و جداول  2در جدول 

فراوانی براي متغیرهاي رده اي محاسبه شده است براي متغیرهاي پیوسته مقدار میانگین حد وسط داده ها و انحراف معیار 

  ی دهد.میزان پراکندگی داده ها را نشان م

  آمار توصیفی جهت زیر مؤلفه هاي تحقیق -2 جدول

  میانه  میانگین  تعداد  زیر مؤلفه هاي تحقیق
انحراف 

  معیار
  حداکثر  حداقل

 دشواري بر کالمی ارتباط طرف دو ماسک از استفاده تأثیر

  عمومی فضاي در معاشرت
300  2.13 1.00 1.64 1.00  7.00 

 کالمی ارتباط مقابل طرف در ماسک از استفاده عدم تأثیر

  عمومی فضاي در معاشرت دشواري بر
300 2.32 2.00 1.73 1.00  7.00 

ی تأثیر عدم استفاده از ماسک بر طرف مقابل ارتباط کالم

  معاشرت در فضاي عمومی دشواريبر 
300 3.95 4.00 1.77 1.00  7.00 

 7.00  1.00 1.70 4.00 4.08 300  تأثیر ماسک بر دشواري شنیدن صدا در مکالمات

 7.00  1.00 1.69 4.00 3.87 300  تأثیر ماسک بر تفهیم کالم در مکالمات

 7.00  1.00 1.91 3.00 3.30 300  تأثیر ماسک بر اصوات کالم در مکالمات
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 تأثیر ماسک بر تفهیم کالم در مکالمات که طرفین داراي

  لهجه باشند
300 3.30 3.00 1.78 1.00  7.00 

خندان یا خوشحال بودن شخص  تأثیر ماسک بر شناسایی

  ماسک دار
300 3.23 3.00 1.70 1.00  7.00 

 7.00  1.00 1.67 2.00 3.07 300  تأثیر ماسک بر شناسایی ناراحت بودن شخص ماسک دار

تأثیر ماسک بر شناسایی نگران یا مضطرب بودن شخص 

  ماسک دار
300 3.10 3.00 1.63 1.00  7.00 

یا خسته بودن شخص تأثیر ماسک بر شناسایی عصبانی 

  ماسک دار
300 3.23 3.00 1.49 1.00  7.00 

تأثیر ماسک در  تشخیص احساسات  شخص ماسک دار 

  براي دیگران  
300 4.78 5.00 1.46 1.00  7.00 

 7.00  1.00 1.85 3.00 3.38 300  تأثیر ماسک بر مدت زمان مکالمه در مکان هاي عمومی

تأثیر ماسک بر رضایت بخش بودن مکالمه در مکان هاي 

  عمومی  
300 4.7 5.00 1.87 1.00  7.00 

 7.00  1.00 1.86 6.00 4.94 300  تأثیر منفی عدم استفاده از ماسک در فضاي عمومی

تأثیر عدم استفاده از ماسک در فضاي عمومی بر آزادي 

  خواهی فردي در فضاي عمومی
300 3.23 2.50 1.77 1.00  7.00 

  2.00  1.00 0.34 2.00 1.86 300  تأثیر ماسک بر تشخیص لبخند زدن/خندیدن فرد

  آزمون فرضیات تحقیق

ابتدا فرض  .شودیتحقیق پرداخته م فرضیاتآماري به آزمون  يهاو با استفاده از آزمون به دست آمدهدر این بخش با توجه به داده هاي 

مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون نشان داد با توجه 18اسمیرنوف  -نرمال بودن جامعه آماري با استفاده از آزمون کولموگروف

است لذا دلیلی براي رد فرض نرمال بودن  0.05براي این آزمون مقداري بیشتر از  2به اینکه سطوح معناداري به دست آمده در جدول 

براي ص هاي تحقیق وجود ندارد، لذا توزیع شاخص هاي تحقیق نرمال است. با توجه به نرمال بودن توزیع شاخص هاي تحقیق، شاخ

از آزمون موثر و شاخص ها نیز براي اولویت بندي عوامل  ،استفاده شده استتک نمونه اي  tپارامتري  از آزمونفرضیات تحقیق بررسی 

  فریدمن استفاده شده است.

  :1فرضیات فرعی 

 فردي تأثیر دارد. میان ارتباطات در استفاده از ماسک بر زیر مؤلفه هاي اختالل -

میان  بررسی وضعیت تأثیر ماسک بر  زیر مؤلفه هاي اختالل در ارتباطاتتک نمونه مربوط به  tآزمون  -3 جدول

  فردي

  

  

                                                        
18 Kolmogorov-Smirnov 
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  میانگین  زیر مؤلفه هاي تحقیق
انحراف 

  معیار
 tآماره 

سطح 

 معناداري

)p(  

  نتیجه آزمون

 يدشوار بر کالمی ارتباط طرف دو ماسک از استفاده تأثیر

  عمومی فضاي در معاشرت
2.13 1.64 19.5-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

 یکالم ارتباط مقابل طرف در ماسک از استفاده عدم تأثیر

  عمومی فضاي در معاشرت دشواري بر
2.32 1.73 16.5-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

می تأثیر عدم استفاده از ماسک بر طرف مقابل ارتباط کال

  معاشرت در فضاي عمومی دشواريبر 
3.95 1.77 0.39-  0.694 

تأثیر متوسط 

  دارد

 0.376  0.886 1.70 4.08  تأثیر ماسک بر دشواري شنیدن صدا در مکالمات
تأثیر متوسط 

  دارد

 0.207  -1.2 1.69 3.87  تأثیر ماسک بر دشواري تفهیم کالم در مکالمات
تأثیر متوسط 

  دارد

تأثیر ماسک بر دشواري شنیدن اصوات و تفهیم کالم در 

  مکالمات
3.30 1.91 7.4-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

تأثیر ماسک بر دشواري تفهیم کالم در مکالمات که 

  طرفین داراي لهجه باشند
3.30 1.78 6.6-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

دشواري شناسایی خندان یا خوشحال  تأثیر ماسک بر

  بودن شخص ماسک دار
3.23 1.70 7.7-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

تأثیر ماسک بر دشواري شناسایی ناراحت بودن شخص 

  ماسک دار
3.07 1.67 9.5-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

تأثیر ماسک بر شناسایی دشواري نگران یا مضطرب بودن 

  شخص ماسک دار
3.10 1.63 9.46-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

تأثیر ماسک بر شناسایی دشواري عصبانی یا خسته بودن 

  شخص ماسک دار
3.23 1.49 8.7-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

تأثیر ماسک در دشواري تشخیص احساسات  شخص 

  ماسک دار براي دیگران
4.78 1.46 9.2  0.000 

تأثیر کمی 

  دارد

زمان مکالمه در مکان  تأثیر ماسک بر طوالنی شدن مدت

  هاي عمومی
3.38 1.85 5.7-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

تأثیر ماسک بر عدم رضایت بخش بودن مکالمه در مکان 

  هاي عمومی
4.7 1.87 6.5  0.000 

تأثیر کمی 

  دارد

 0.000  8.7 1.86 4.94  تأثیر منفی عدم استفاده از ماسک در فضاي عمومی
تأثیر کمی 

  دارد

استفاده از ماسک در فضاي عمومی بر آزادي تأثیر عدم 

  خواهی فردي در فضاي عمومی
3.23 1.77 7.4- 0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد

  0.000  -107.8 0.34 1.86  تأثیر ماسک بر تشخیص لبخند زدن/خندیدن فرد
تأثیر زیادي 

  دارد
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  :می گردددر این آزمون، فرضیه آماري به صورت زیر بیـان 

�
��: ��,…,��= 4

��: ��,…,��≠ 4
   

 هاي مؤلفه تک نمونه اي مشخص گردید استفاده از ماسک بر هر یک از زیر tبا استفاده از آزمون آماري   3با توجه به جدول 

تأثیر دارد و همچنین مشخص گردید میزان این تأثیردر چه سطحی قرار دارد، همانگونه که  فردي میان ارتباطات در اختالل

  ر سه سطح طبقه بندي شدند: تأثیر زیاد، متوسط و کم.مشخص شد زیر مؤلفه ها د

 اولویت بندي میزان تأثیرگذاري ماسک بر زیر مؤلفه هاي اختالل در ارتباطات میان فردي -4 جدول

  رتبه
  میانگین  زیر مؤلفه هاي تحقیق

میزان 

  تأثیرگذاري

  زیاد 1.86 تأثیر ماسک بر تشخیص لبخند زدن/خندیدن فرد  1

 زیاد 2.13 یاستفاده از ماسک دو طرف ارتباط کالمی بر دشواري معاشرت در فضاي عمومتأثیر   2

فضاي  تأثیر عدم استفاده از ماسک در طرف مقابل ارتباط کالمی بر دشواري معاشرت در  3

 عمومی
2.32 

 زیاد

 زیاد 3.07 تأثیر ماسک بر دشواري شناسایی ناراحت بودن شخص ماسک دار  4

 زیاد 3.1 شناسایی دشواري نگران یا مضطرب بودن شخص ماسک دار تأثیر ماسک بر  5

 زیاد 3.23 تأثیر ماسک بر دشواري شناسایی خندان یا خوشحال بودن شخص ماسک دار  6

 زیاد 3.23 تأثیر ماسک بر شناسایی دشواري عصبانی یا خسته بودن شخص ماسک دار  7

 زیاد 3.23 میآزادي خواهی فردي در فضاي عموتأثیر عدم استفاده از ماسک در فضاي عمومی بر   8

 زیاد 3.3 تأثیر ماسک بر دشواري شنیدن اصوات و تفهیم کالم در مکالمات  9

 زیاد 3.3 تأثیر ماسک بر دشواري تفهیم کالم در مکالمات که طرفین داراي لهجه باشند  10

 زیاد 3.38 تأثیر ماسک بر طوالنی شدن مدت زمان مکالمه در مکان هاي عمومی  11

  متوسط 3.87 تأثیر ماسک بر دشواري تفهیم کالم در مکالمات  12

فضاي  تأثیر عدم استفاده از ماسک بر طرف مقابل ارتباط کالمی بر دشواري معاشرت در  13

 عمومی
3.95 

  متوسط

  متوسط 4.08 تأثیر ماسک بر دشواري شنیدن صدا در مکالمات  14

  کم 4.7 بودن مکالمه در مکان هاي عمومیتأثیر ماسک بر عدم رضایت بخش   15

  کم 4.78 تأثیر ماسک در دشواري تشخیص احساسات  شخص ماسک دار براي دیگران  16

  کم 4.94 تأثیر منفی عدم استفاده از ماسک در فضاي عمومی 17

  

به ترتیب رتبه تأثیرگذارترین زیر مؤلفه هاي اختالل در ارتباطات میان فردي با استفاده  4همانگونه که مشخص است در جدول 

  از ماسک مشخص گشت.

  :2فرضیات فرعی 
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  تأثیر دارد. فردي میان ارتباطات در اختاللاستفاده از ماسک بر مؤلفه هاي  -

 اختالل در ارتباطات میان فرديبررسی وضعیت تأثیر ماسک بر مؤلفه هاي تک نمونه مربوط به  tآزمون  -5 جدول

  میانگین  مؤلفه هاي تحقیق
انحراف 

  معیار
 tآماره 

سطح 

 معناداري

)p(  

  نتیجه آزمون

 0.000  -15.03 0.683 3.40 کالمی ارتباطات ایجاد در دشواري
تأثیر زیادي 

  دارد

 0.000  -6.398 0.905 3.66 غیرکالمی ارتباطات ایجاد در دشواري
تأثیر زیادي 

  دارد

  

  :می گردددر این آزمون، فرضیه آماري به صورت زیر بیـان 

�
��: ��,�= 4

��: ��,�≠ 4
   

 اختالل هاي تک نمونه اي مشخص گردید استفاده از ماسک بر هر یک از مؤلفه tبا استفاده از آزمون آماري   5با توجه به جدول 

  .قرار دارد سطح باالییتأثیر دارد و همچنین مشخص گردید میزان این تأثیردر  فردي میان ارتباطات در

 اولویت بندي میزان تأثیرگذاري ماسک بر مؤلفه هاي اختالل در ارتباطات میان فردي -6 جدول

  میانگین  مؤلفه هاي تحقیق  رتبه
میزان 

  تأثیرگذاري

  زیاد 3.40 دشواري در ایجاد ارتباطات کالمی  1

 زیاد 3.66 در ایجاد ارتباطات غیرکالمیدشواري   2

  

به ترتیب رتبه تأثیرگذارترین مؤلفه هاي اختالل در ارتباطات میان فردي با استفاده از  6همانگونه که مشخص است در جدول 

  ماسک مشخص گشت.

  فرضیه اصلی:

  ایجاد اختالل در ارتباطات میان فردي تأثیر دارد. در ماسک از استفاده -

 بررسی وضعیت تأثیر ماسک بر اختالل در ارتباطات میان فرديتک نمونه مربوط به  tآزمون  -7 جدول

 tآماره   انحراف معیار  میانگین  مؤلفه اصلی تحقیق

سطح 

 معناداري

)p(  

  نتیجه آزمون

تأثیر ماسک بر اختالل در ارتباطات میان 

 فردي
3.53 0.65 12.18-  0.000 

تأثیر زیادي 

  دارد
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  :می گردددر این آزمون، فرضیه آماري به صورت زیر بیـان 

�
��: μ = 4
��:μ ≠ 4

   

 میان ارتباطات رد تک نمونه اي مشخص گردید استفاده از ماسک بر اختالل tبا استفاده از آزمون آماري   7با توجه به جدول 

ر سطح زیادي این تأثیردشود و همچنین مشخص گردید میزان فرضیه ي اصلی تحقیق پذیرفته می  تأثیر دارد و در نتیجه فردي

  قرار دارد

 

  یافته هاي جانبی تحقیق

أثیر هر ) تANOVAدو نمونه مستقل و همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ( tبا استفاده از آزمون هاي آماري  

ک از زیر ییک از متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیق (جنسیت، سن، تحصیالت، میزان استفاده از ماسک و ...) را بر هر 

ه هاي مؤلفه ها و مؤلفه هاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت مشخص شد متغیرهاي جنسیت و سن بر مؤلف

 "ات کالمیدشواري در ایجاد ارتباط" درمردان نسبت به زنان نسبت تحقیق اثرگذار می باشد، به طوري که مشخص گشت 

ان نسبت به زنان تأثیر ماسک را بیشتر درك کرده اند به بیان ساده تر در مرد "دشواري در ایجاد ارتباطات غیرکالمی"و 

داد گروه هاي  یج نشاناختالل بیشتري به وجود آمده است، همچنین نتا و غیرکالمی استفاده از ماسک در ارتباطات کالمی

دشواري در ایجاد "ي مؤلفه سال؛ تأثیر ماسک را بر 35تا  30سال نسبت به گروه سنی  50تا  45سال و   45تا  40سنی 

  بیشتر دانسته اند. "ارتباطات غیرکالمی

  

  نتیجه گیري

در  تاللعمومی در ایجاد اخبا تحلیل آزمون فرض هاي آماري این تحقیق مشخص گشت که استفاده از ماسک در مکان هاي 

   .، که میزان این تأثیرگزاري در سه سطح زیاد، متوسط و کم طبقه بندي شدفردي مؤثر می باشد میان ارتباطات

 این ندهد، تغییر را وضعیت این کسی که زمانی تا. دارد عهده به ساختار این در نقشی شخص هر و دارد ساختاري اي، رابطه هر

 یک وقتی. شودمی اثر بی و خورد می هم به ساختار دهد، تغییر را موجود وضعیت بخواهد کسی اگر اما. کند می کار ساختار

 نقشی از اعضا آن در که است سیستمی غیرکارا، سیستم اما. کند تأمین را کنندگان مشارکت همه رضایت که است کارا سیستم

 و کرد عقیده ابراز آزادانه بتوان آن در که است آن خوب رابطه یکو این در حالی است که  نیستند آگاه گیرند عهده بر باید که

 شرایط در نظر به) 324، ص1386آر.،  دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري (برکو، .بود واقف طرف دو احساسات اهمیت به

 معتقدند برخی که است یافته رواج کشورها از بسیاري در جدیدکرونا ویروس شیوع دنبال به حالی در ماسک از استفاده کنونی

زیرا قرار دادن  ،کند می مشکل را احساسات انتقال و دیگري با ارتباط برقراري امکان، بوسیله ماسک شان پوشیده چهره، شاید و

، بخشی از چهره که شامل لب و دهان و خطوط اطراف لب و گونه ها و بینی می باشد را می پوشاند و عمال ماسک بر روي صورت

دنبال می کنند. در همین راستا  و ابرو افراد بیشرین بهره گیري از ظرفیت صورت را در برقراري ارتباط بصري از طریق چشم

 می ایجاد مشکل دیگري با ارتباط برقراري در صورت پائین بخش کردن پنهان که تصور این است معتقد آلمانی روانشناس یک
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 هاي راه از هاانسان که است باور این بر برلین در هومبولت دانشگاه در روانشناسی استاد ،19هس اورزوال. نیست درست کند

 یا میز روي بر کوبیدن مشت از او. نیست وابسته چهره پائین بخش به لزوما که کنند می استفاده ارتباط برقراري براي مختلفی

 او. کند می منتقل صورت پائینی نیمه وضعیت به توجه بدون را افراد احساسات که کند می یاد حرکاتی عنوان به ابروها حرکت

 آنها چهره در انعکاسی و شوندمی منتقل افراد صداي طریق از تنها »امیدواري« مانند احساسات برخی که است معتقد همچنین

 خود نه اما( صدا تن نظیر )15/06/2020، (خبرگزاري یورونیوز  کنیم، می ایجاد کلمات همراه که صوتی هاي جلوه ندارند

 طنین، قدرت، سرعت،. دارد شنونده براي خاص پیامی غیرکالمی، شکلی به صدا کیفیت و )اصوات شبه( آوایی ، صداهاي)کلمات

 موقعیت و سن جنس، صوتی؛ هاي نشانه از گیري بهره با توانیم می موارد بیشتر در. دارند خاص معنایی همه صدا، شدت و مکث

 و دقیق هاي قضاوت توانیم می افراد شناسی زبان هاي نشانه از استفاده با همچنین .دهیم تشخیص را گوینده یک اجتماعی

 اهمیت که کند می تاکید روانشناسی استاد هس اورزوال دیگر سوي از .باشیم داشته آنها عواطف و احساسات مورد در جالبی

 خود بدن، اندام سایر خالف بر ها زیرا چشم. گرفت نادیده نباید را احساسات انتقال در چشمان ویژه به افراد چهره باالي نیمه

 عضو که دیگري فرد از چشم معناي دادن جلوه دیگر جور یا کردن پنهان فرد یک براي خاطر، همین به. هستند مغز از بخشی

 بدون گاهی حتی ها چشم. سازترند آشکار ما، ظاهري وجوه کلیه میان از ها چشم. است غیرممکن تقریبا است، فرهنگ همان

 1990 دهه در بریتانیایی روانشناس ،20کوهن بارون سایمون هاي بررسیدر حالیکه  .میکنند برقرار ارتباط بخواهیم، خود اینکه

 از احساس دو این تفکیک به قادر را افراد آنچه و است مشابه »تعجب« و »ترس« هنگام افراد چهره باالي نیمه حالت داده نشان

 بدن زبان و مذاکره با که کس هرکه در این خصوص )15/06/2020، (خبرگزاري یورونیوز  است دهان حالت کند می یکدیگر

 ناراحت احساس، هفتاز احساس پایه با  است که منظور شنیده را 22چهره توسط احساسات بیان و21 چهره زبان بحث باشد، آشنا

 است که غالب 29تحقیر و 28،تعجب27 بودن خوشحال ،26خشم و بودن عصبانی ،25بیزاري و انزجار احساس ،24،ترسیدن23بودن

بوسیله بخش هاي مختلف صورت اعم از چشم ، ابرو ، لب ، دهان ، خطوط  خود يچهره در ثانیه چند براي را احساسات ما اوقات،

 را هاآن اوو  است بوده متمرکز احساسات زودگذر نمایش روي اکمن که مطالعاتش بر پل. دهیممی صورت و رنگ چهره نمایش

Micro-expression ریزاعتقاد داشت  )است ثانیه دهم چند حد در جا،این در زودگذر از منظور( نامندمی چهره حالت ریز یا 

 که بار هر. رودمی بین از سریع و شده پدیدار چهره در کوتاهی بسیار مدت که است پایه احساسات همین نمایش چهره، حالت

 کنیم پنهان را هاآن و شویم مسلط خودمان بر تا داریم الزم زمان ثانیه دهم چند ما کنند،می پیدا بروز چهره در احساسات این

 افراد احساس بنابراین .دهد تشخیص را شدهپنهان هیجانات و احساسات تا است کافی ايحرفه فردي براي زمان، مدت همین و

 فردي اگر. بگذارد تاثیر اند زده صورت به ماسک که افرادي و آنها بین رابطه برقراري بر تواند می ماسک از استفاده مورد در

 به که بود خواهد فردي از متفاوت است زده ماسک که کسی با او گیري ارتباط نحوه بداند »فایده بی« را ماسک از استفاده

 زیادي اهمیت بخصوص کانال این. است کالمی غیر کانال مهمترین ضمن آنکه چهره .دارد باور آن »فایده« و ماسک از استفاده

 تعامل در اساسی نقش و شود می عوض سرعت به چهره حاالت. دارد دیگران به نسبت فرد هاي نگرش و احساسات بیان در

 عموما. دهند نشان خود از را مختلفی هاي چهره متفاوت هاي واکنش دادن نشان براي توانند می مردم. کند می بازي اجتماعی

 از 30آزگود بطوریکه نمایند برداري رمز افراد چهره از کلی بصورت توانند می فقط ارتباطات دانشمندان چهره، از برداري رمز در

 می تنها داوران که شد متوجه او نهایت در که سازند ظاهر خود از را مختلف چهره چهل مجموع در تا خواست بازیگر پنجاه

                                                        
19 Ursula Hess 
20 Simon Baron-Cohen 
21 Facial Language 
22 Facial Expression 
23 Sad 
24 Fearful 
25 Disgust 
26 Anger 
27 Joy 
28 Surprise 
29 Contempt 
30 Charles E. Osgood 
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 قابل چهره طریق از که تنفر و خشم غم، ترس، تعجب، شادي،:  جمله از دهند تشخیص هم از را احساس یا عاطفه 8 توانند

:  جمله از خواند عاطفی را آنها توان نمی هم کامال که است رویت قابل چهره از نیز دیگري هاي فکنی برون البته. است رویت

 هم به کامال حاالت این از بعضی عموما. برگشتی هاي کانال سایر و تردید ابهام، گیجی، مذهبی، شوق و شور درد، شرم، عالقه،

ورت  نمی توان در و این درحالی است که با قرار گرفتن ماسک بر روي ص است مشکل بسیار هم کردنشان جدا و اند شبیه

 در31 بردویسل کرد. برداري رمز افراد چهره و دریافت پیام به صورت کلی ازبرقراري ارتباط میان فردي به صورت چهره به چهره 

 مطالعات. دارد وجود چهره از عواطف ریزي برون براي پایه عنصر32 که است کرده استنباط چنین تحقیقاتی طی 1970 سال

 اي چهره تظاهرات دهی امتیاز تکنیک ابداع به 1973 سال در32 کینز تام و فریزر ، آکمن توسط یافته انجام تر سیستماتیک

)fast  (هفده پیشانی، و ابروها براي وضعیت هشت:  شوندمی دهی امتیاز مقایسه با صورت از ناحیه سه آن در که گردید منجر 

 حرکات تحلیل براي  facs از1979 سال در33 آکمن .صورت تحتانی قسمت براي تا پنج و چهل و ها پلک و ها چشم براي تا

 خارجی قسمت کشیدگی باال -2 ابرو داخلی قسمت کشیدگی باال -1: دارد وجود ابرو براي کنشی واحد سه. کرد استفاده ابروها

 شنونده و گوینده در رفته بکار مختلف عالیم نیز و مختلف عواطف بیان براي آنها ترکیبات و سه این. ابرو کشیدگی پائین -3ابرو

 توانند می آمیز موفقیت طور به شده داوري عاطفه 8 که کرد مشاهده face از استفاده با 1382 سال در34 ویگرز .دارند کاربرد

 بردارها، رمز توسط رفته بکار کنشی هاي واحد کردن جدا که دریافت همچنین و شوند بینی پیش face هاي واحد روي از

 حرکات مطالعات سر افتادن پائین و ها لب ماندن باز هم از ، لب گزیدن:  از عبارتند  خجالت در ها واحد این. است پذیر امکان

 بخصوص ها پاسخ که گرفت نتیجه و گذاشت صورت تا چند روي بر نقطه پنجاه 1379 سال در 35 باسیلی. چهره حاالت تدریجی

 صورت اجتماعی تعامل در. شوند می شناسائی صورت تحتانی قسمت در و حرکات روي از تنهائی به متعجب و شاد چهره براي

 چهره در حرکات این  و بود خواهند مشاهده قابل غیر گذرا ریز حاالت از بسیاري 36دئرتی و ایزارد. است حرکت حال در دائما

 و اکمن در همین راستا هستند.  موثر و مهم بسیار واکنش دادن نشان براي چهره کل گیري شکل در ولی نیستند دیدن قابل

 در دارد امکان کاذب لبخند یک. کرد تقسیم بار فالکت و کاذب نمدي، انواع به را لبخندها توان می که کنند می پیشنهاد فریزن

 نمی فعالیت به چهره عضالت از بعضی آن در که دارد را تفاوت این نمدي لبخند با لبخند این ،دهد دست فرد به نمائی خود اثر

 "عمدتا فوق بندي دسته کلی بطور. است تر ناگهانی لبخند این شروع و ندارند فعالیتی ها گوش و چشمها براین بنا و افتند

 به رسانی اطالع براي مهمی منبع بخصوص ها ابرو و دارند پیوند نیز گفتار با چهره  حاالت. است عواطف با چهره پیوند درباره

 برقراري در باشد می صورت وحالت وضع یککه  خندههمانطور که اشاره شد  .  ناباوري و نفهمیدن در مثال. آیند می حساب

 سرخوش و مثبت محیطی ایجاد باعث خنده. دهد می نشان را ونگرانی یکدلی هیجان، عالقه، ها، خنده. است موثر بسیار ارتباط

و در یک تقسیم بندي دیگر به صورت مفاهیم بیشتري را از حیث انتقال پیام غیر کالمی بر عهده می گیرد به نحوي  شود می

  که : 

  :ها آن ومفهوم ها خنده انواع

  کم شدت -ساده خنده

 از یکی دارد همراه به خود با صورت این در خنده که پیامی. روند می باال شده، کشیده عقب کمی میزان به دهان هاي گوشه

 تداعی که چرا بپرهیزید خنده نوع این از که است الزم موثر ارتباط یک برقراري جهت. است وتردید شک اطمینان، عدم موارد

  .باشد می دوستانه غیر برخورد یک کننده

                                                        
31 Birdwhistle 
32 Ekman & Friesen & Tomkins 
33Paul Ekman  
34  Weygers 
35  Bacilli 
36 Izard & Dougherty 
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  شدید – ساده خنده

 مشاهده نیز ار فوقانی هاي دندان از کوچکی قسمت توان می که طوري به گیرند می فاصله هم از کمی ها لب خنده نوع این در

 می شما هک است خنده نوع بهترین شدید – ساده خنده. رساند می شخص به را دلگرمی و اطمینان پیام خنده نوع این. کرد

 ندارید زدیکین خیلی صمیمیت و دوستی که افرادي با کل در و مشتریان همسایگان، مثل افرادي با مالقات هنگام در توانید

  .کنید استفاده

  کم شدت – باال خنده 

). شوندنمی دیده ینزیر هاي دندان(شوند می دیده فوقانی پیشین هاي دندان فقط و است برقرار پایین هاي لب به ها دندان اتصال

 که را پیامی دداری دوست اگر. است خوشحال دارد که برخوردي از فرد که است بیانگرآن شود می ارسال ترتیب بدین که پیامی

 داشته باال تشد با ساده خنده یک از تر دوستانه و تر مطمئن تر، قوي اثري بدهید مقابل طرف به خود خنده با خواهید می

  .کنید استفاده کم شدت با باال خنده یک از توانید می باشد

  باال شدت - باال خنده

 مجموع در که شده تر باریک چشم دید هاي روزنه و شود می تر عریض دهان شکاف شوند، می بیشترآشکار فوقانی هاي دندان

 مدت که تجاري نمعاشری ویا نزدیک دوستان با برخورد مانند مواردي در خنده نوع این از. شود می خنده شدت رفتن باال باعث

  .کنید استفاده توانید می اید داشته ودوستانه گرم ارتباط آنان با زیادي هاي

  گسترده خنده

 خنده نوع این پیام. تاس همراه نیز بلند صداي با خنده این بر عالوه. شوند می آشکار تحتانی و فوقانی هاي دندان از دوردیف هر

 دور به تجاري تمذاکرا و مشتریان با برخورد هنگام در گسترده خنده یک از استفاده. رساند می را لذت و رغبت شادي، نهایت

 تاثیر تجاري تمذاکرا و مشتریان با برخورد هنگام در صحیح و مناسب خنده کرد پرهیز آن از باید و است معاشرت و آداب از

  .کند ککم مشتري و فروشنده بین مثبت و صمیمی محیط یک ایجاد به تواند می که چرا دارد ارتباط برقراري در زیادي

 به الزم. است مشتري با تعامل در خنده نوع بهترین، کم شدت -باال خنده و شدید -ساده خنده شد بیان باال در که گونه همان

 )47، ص1397(مطیع، حسین.،  ،شود می استفاده نیز تبلیغاتی بنرهاي ساخت و تبلیغات در خنده نوع دو این از که ذکراست

 آن با همراه اي چهره هاي نمود مجموعه و زدن لبخند با اول وهله در جاذبه که دهد می نشان رمزگذار مطالعات ضمن آنکه

 می لبخند بیشتر هستند دیگري فرد موافقت و تاثیر دنبال به که هائی سوژه که گردید متوجه37رزانفلد .شودمی داده عالمت

 احساس که زنانی و زنند می لبخند بیشتر مصاحبه یک طی در صمیمی و مشرب خوش مردان که نمود مالحظه 38بیکمن. زنند

 برداري رمز همدلی عنوان به درمانگران در و عالقه و گرمی حسب بر لبخند. زدند می لبخند بیشتر کردند می بیشتري ناراحتی

 سلطه. داد می نشان را همبستگی بیشترین گرمی و صمیمیت هاي داوري با که بود رفتاري زدن لبخند مطالعه یک در. شودمی

 تا خواستند خود هايسوژه از 39ویلیامز و محرابیان. شود می برداشت کشیده پائین ابروهائی با لبخند از عاري اي چهره از جوئی

 .شد می بیشتر شان چهره فعالیت داشتند، بیشتري کردن متقاعد قصد افراد وقتی. کنند بازي را کنندگی متقاعد از سطح سه

 متقابل کنش طی در. زدند می لبخند بیشتر نمایند جلب را کسی محبت کردند می سعی که هائی سوژه که شد متوجه 40ربلف

 پاداش نیرومند منبع و اصلی محرکه هاي نیرو از یکی زدن لبخند. شنونده در هم گوینده در هم است فعال بسیار چهره اجتماعی

 سایر تقویت براي تواندمی دهد می نشان را دیگران به نسبت مثبت ها احساس که حال عین در لبخند. است فردي بین هاي

                                                        
37 Rosenfeild 
38 Beekman 
39 williams 
40 Lefeber 
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 لبخند فرهنگ، هر. دارد وجود لبخند زیادي انواع اما زنندمی لبخند انسانها همانگونه که گفته شد همه .رود بکار نیز ها واکنش

 براي. دارد وجود زیادي لبخندهاي هم فرهنگ یک درون در حتی. گیردمی کار به متفاوتی منظورهاي براي متفاوت طریقی به را

 که دهدمی نشان و دهندمی ترجیح سیاستمداران معموال که است لبخندي بسته،این هايلب با لبخند ،ایرانی فرهنگ در مثال،

. است آسان بسیار لبخند این تشخیص. بگذارد اشتراك به شما با را رازش خواهدنمی اما داند،می شما درباره را مهمی چیز فرد

 لبخند .دهدنمی نشان را هادندان که بسته دهان با لبخندي. کنیممی امتحان عکاسی دوربین مقابل در که لبخندي مثل درست

 باال طرف به هالب سمت یک که صورت این به. دهدمی نشان لبخندش در را احساسش است سردرگم و گیج شخص کج وقتی

 که کندمی ایجاب شرایط اما ندارید، زدن لبخند حوصله اوقات زورکی گاهی ، لبخنداست پایین طرف به هالب دیگر سمت و

 از توانمی را لبخند واقعی این داد لبخند تشخیص شخص هايچشم در توانمی را لبخند بودن زورکی و روح بی. بزنید لبخند

نیشخند  .کنندمی شاد را اطرافیان و هستند مسري واقعی هايلبخند. داد تشخیص لبخند بودن وسیع و چشم دور هايچین روي

 این. داد تشخیص را آن توانمی هاچشم انزجار برق و رفته باال هايلب روي از. نیست سختی زیاد کار لبخند این دادن تشخیص

 یک و فشرده هم به هالب بخش رضایت لبخند رضایت در لبخند .است راضی خود از و خودشیفته هايآدم مخصوص لبخند

 هايعکس براي که باز دهان با باز لبخند دهان با لبخند .است خودش از فرد رضایت دهنده نشان و شودمی داده باالتر هالب طرف

. داریم...  و تمسخرآمیز لبخند پوزخند، از حاکی لبخند ، داري کنایه لبخند .است فرد خوشحالی از انعکاسی است عالی سلفی

 لبخند آن در که هایی موقعیت و شودمی نمایان هایشاندندان که اي گونه به هستند تري گسترده انواع داراي فرهنگها برخی

 سوء ایجاد باعث تواند می مطلب این فرهنگی چند جامعه یک در. هستند معین و مشخص فرهنگی لحاظ از شود می ایجاد

 این. است ژاپنی و امریکایی هاي بچه به مربوط است، لبخند عادت در تفاوت از ناشی که فرهنگی هاي نمونه از یکی. شود تفاهم

 که حالی در زنند؛ می لبخند گیرند، می قرار سرزنش مورد که هنگامی بزرگترها به نسبت احترام از اي نشانه عنوان به ها بچه

 هنگام در حتی که کند می ذکر را ها ژاپنی زدن لبخند سنت، 41 البار. دانند می ادبی بی بر دال را لبخند این آنگلویی معلمان

 وسیله این به تا کند می تبسم داغدیده فرد بلکه نیست؛ آنها سنگدلی خاطر به لبخند این. گیرد می صورت نیز عزیزانشان مرگ

 بخشی صورت برروي ماسک گرفتن قرار با که است موضوع این بیانگر . که همه موارد یاد شدهنکند منتقل دیگران به را خود غم

. گیرد نمی شکل اثربخش ارتباط اولی طریق به و شد نخواهد توسط گیرنده پیام دیده دهان و لب طریق از فرستنده پیام از

 تلویزیون، و رادیو گوینده بازیگر، آموزگار، وکیل، قاضی، از اعم اجتماعی مسائل با مرتبط مشاغل نوع همه در افرادهمچنین 

استخدام افراد، در برقراري ارتباط چهره به چهره و گر و تیم مصاحبه کننده در سازمان ها جهت  کارگردان و مصاحبه سخنران،

گیري صحیح و دقیق از همه ظرفیت این زبان به ویژه اجزاي صورت براي امکان انتقال استفاده از زبان بدن چاره اي جزء بهره

در مشاغل دولتی و که بیشتر افراد  تائید می شودودریافت پیام در یک ارتباط میان فردي را ندارند که مسلما با کمی تعمق 

و  براي امکان برقراري ارتباطمصاحبه هاي استخدامی و تجاري و یا در شرایط  و کاري  خصوصی در جلسات و مذاکرات اداري

صورت می شوند. همچنین عدم اطمینان در شکل گیري ارتباطات  مجبور به برداشتن ماسک از روي امکان انتقال و درك پیام

 شخصیت شناخت عدم دلیل ، زن و شوهر به، بین اعضاي خانوادهکارمندانش و مدیر بین تفاهمات سوء اولیه و یا افزایش میزان

 آمریکا جمله از کشورها از برخی درهمچنین . می تواند با ماسک هاي بر روي صورت تشدید شود درست و صحیح پیام درك و

 چهره به ماسک که فردي مورد در داوري پیش به تواند می امر همین و است یافته سیاسی اي جنبه ماسک از استفاده برزیل و

اي از افراد بواسطه عدم عالقه به شناخته شدن چهره هایشان در محافل و جلسات  چنانکه در حال حاضر عده بزند دامن دارد

تجاري عمال چهره هایشان را در پشت ماسک ها مخفی نگه داشته و به نظر براي فرار از تعهدات آتی از این  یاکاري و اداري و

 دهان مشاهده بدون که است باور این بر هس اورزوال حال این با وضعیت موجود راضی می باشند. هبخش از ارتباط میان فردي ب

 است مشابه »تعجب« و »ترس« هنگام افراد چهره باالي نیمه حالت او تهگف به. بود خواهد مشکل احساسات از برخی درك افراد

 استفاده مورد در افراد احساس دیگر سوي از.است دهان حالت کندمی یکدیگر از احساس دو این تفکیک به قادر را افراد آنچه و

 اشراف میزان هر به آنکه ضمن. بگذارد تاثیر اند زده صورت به ماسک که افرادي و آنها بین رابطه برقراري بر تواند می ماسک از

 ارتباط ایجاد امکان باشد داشته بدن زبان از ویژه به صحیحی درك و بیشتر کالمی غیر و کالمی ارتباطات هاي مولفه بر آگاهی و

                                                        
41 Labar 
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 با را اجتماعی و انسانی ظرفیت این از بیشتر گیري بهره نهایت در و تجربیات و اطالعات بهتر تبادل و تعامل به کمک و موثر

  .داشت خواهد دنبال به باالتر کیفیت

  : منابع

 اول، جلد ،1377 رایانه، جهان تهران، پور، آریان پیشرو فرهنگ منوچهر؛ کاشانی، پور آریان )1

  اول، جلد پنجم، چاپ ،1362 امیرکبیر، تهران، فارسی، فرهنگ محمد؛ معین، )2

 52، چاپ 1394 نی، نشر تهران، عمومی، مدیریت مهدي؛ الوانی، )3

 19، چاپ 1395 سمت، تهران، مدیریت، و سازمان مبانی علی؛ رضاییان، )4

 تهران، ایزدي، داود و اعرابی محمد سید ترجمه ارتباطات، مدیریت آر؛ دارلین لوین، و دي، اندرو لوین، و ام، ري برکو، )5

  پنجم، چاپ ،1386 فرهنگی، هايپژوهش دفتر

. انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی. علی پارساییان، سیدمحمد اعرابی سازمانی. مترجم:استیفن پی رابینز. مبانی رفتار  )6

  39، چاپ 1392

  هفتم، چاپ ،1385سمت، تهران، سازمانی، رفتار مدیریت مبانی علی؛ رضاییان، )7

 ، چاپ دوم1379 دایره، تهران، رمضانی، بهزاد ترجمه مؤثر، ارتباطات فرایند مدیریت برت؛ دکر،  )8

 9چاپ  ،1383 دانش، نگاه تهران، سازمان، و مدیریت هاي نظریه رضا؛ سید جوادین، سید )9
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