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آراستگی ظاهر
هـرگاه ظاهـر بـدن و لبـاس انسـان و محیط زندگـی و کار او، آراسـته به زیبایی ها و کماالتی باشـد که با چشـم 
سـر دیـده شـود بـه گونـه ای که سـبب جذب افـراد و بَهجت و سـرور آنها شـود، به آن،" آراسـتگی ظاهـر" گفته 

می شـود. نمونه هـای ایـن نـوع آراسـتگی عبارت اند از:

آراسـتگی چیسـت و چـه انواعـی دارد ؟ آیا آراسـتگی بـا مقبولیـت و پذیرفته شـدن ارتباط دارد؟محیط زیسـت و 
محیـط کار آراسـته چگونـه محیطـی هسـتند؟ انسـان های آراسـته چـه ویژگی هایـی دارند؟ آیا شـما انسـان های 

آراسـته و محیط هـای آراسـته را دوسـت داریـد و بـا آنهـا ارتبـاط مؤثّر و سـازنده خواهید داشـت؟

"آراسـته" در لغـت، یعنـی زینـت داده شـده، منظـم و مرتـب، شـاد و آبـاد، و آراسـتگی یعنـی زیبـا سـاختِن با 
»افزایـش« و پیراسـتگی یعنـی زیبـا سـاختِنِ بـا »کاهش« .

مثـًا، بـه زیبـا سـاختن در و دیـوار بـا رنـگ آمیـزی و زیبا سـاختِن گفتار بـا صدق و راسـتی، »آراسـتن« گفته 
می شـود، همانطـور کـه بـه مرتـب سـاختن و زیبا سـازی موها بـا کوتاه کـردن و اصاح یـا به زیبا سـاختن کام 

و گفتـار بـا زدودن دروغ از آن »پیراسـتن« گفته می شـود.

1ـ  23ـ  معناي آراستگي و انواع آن    

نمودار 1-23: انواع آراستگي
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  نظافت، اصاح و شانه زدن موها؛
  کوتاه کردن ناخن ها، تمیز بودن و نظافت مرتب دهان و دندان ها  و خوشبو بودن بدن،

  مرتب و تمیز بودن لباس ها و کفش ها؛
  جمع آوری، بازیافت، یا دفع بهداشتی زباله ها و پسماندهای خانگی، صنعتی و بیمارستانی؛

  چیدمان درست و منظم ابزار و وسائِل کار و منزل در قفسه ها و محل های مناسب؛
  رعایت بهداشت و نظافت محیط کار و زندگی؛

   کاشت گل، گیاه و درخت و ایجاد فضای سبِز مطلوب در محیط کار و زندگی، خیابان ها و پارک ها؛
  رنگ آمیـزی مطلـوب و مناسـب سـالن ها، اتاق هـا، کاس هـا، در و پنجره هـا و سایرقسـمت های محیـط کار و 

زندگی.
ایـن نـوع آراسـتگی ها باعـث افزایـش اعتمـاد بـه نفـس افـراد، بـاال رفتـن ارزش و احتـرام آنهـا نـزد دیگـران و 
مقبولیـت و پذیـرش آنهـا از سـوی دیگـران می شـود. همچنیـن، رعایـت آراسـتگی در محیـط کار و زندگـی  
موجـب افزایـش بازدهی کار، شـادابی و نشـاط افـراد، رعایت نظم و افزایش سـطح رضایت مندی خـود و دیگران 
می شـود و در شـرایط برابـر، افـرادی کـه دارای ظاهـر آراسـته تری در محیـط کار و زندگـی هسـتند، شـانس 

باالتـری بـرای ارتقـای شـغلی خـود دارند.

فعالیت
مناسـب تریـن نـوع آراسـتگی و ضـرورت و فواید رعایـت آن را در هرکـدام از موقعیت هـای زیر تعیین کالسی1

کنید.
- انسان در حال نماز )زن و مرد(؛

- شـرکت در مراسـم مذهبـی )عـزاداری در محـرم، شـرکت در جشـن هـای مذهبـی ماننـد نیمۀ 
و...(؛ شعبان 

- حضور در اجتماع )زن و مرد( و انجام وظیفه؛
- حضور در محل کار )زن و مرد(؛

-گفت و گوی با همکاران؛
-  حضور زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی؛

- حضور در پارک ها و سایر فضاهای سبز شهری؛
- حضور در یک مجموعۀ ورزشی برای دیدن یک مسابقه.

نكته: آراستگي ظاهِر فرد، یک فضیلت و هنر است و موجب سرور و انبساط خاطر خوِد فرِد آراسته و دیگران 
مي شود و با خودنمایي، که خداوند در سورۀ احزاب آیۀ 33 آن را رفتاري زشت و جاهانه شمرده و از آن به 

شّدت نهي فرموده است، بسیار متفاوت است.
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فعالیت
در گـروه هـای کاسـی، در وضعیـت های بیان شـده، انواع آراسـتگی درونـی را که فرد ملـزم به رعایت کالسی2

آنهاسـت تعیین کنید.
1. مدیرشرکت حمل ونقل در برابر کارکنان - کارکنان شرکت حمل ونقل در برابر مدیر؛

2. مشتری شرکت حسابداری در برابر سرپرست حسابداری -  سرپرست حسابداری در برابر مشتری؛
3. هنرآموز در برابر هنرجو -  هنرجو در برابر هنرآموز؛

4. فرزندان در برابر پدر و مادر- پدر و مادر در برابر فرزندان؛
5. مربی در برابر بازیکنان تیم - بازیکنان تیم در برابر مربی خود؛

6. راننده در مقابل مسافر- مسافر در مقابل راننده.

آراستگی باطن
هـرگاه افـکار، عقائـد و اخـاق و رفتـار انسـان، آراسـته بـه زیبایی ها  و کماالتی باشـد کـه آن زیبایی هـا و کماالت 
نـه بـا چشـم سـر بلکـه از راه آثـار و نتایـج آنهـا و از طریق بینش و بصیـرت درک شـود، "آراسـتگی باطن" حاصل 

شـده اسـت. نمونه هایـی از ایـن نوع آراسـتگی عبارت انـد از :
- پیراسـته شـدن فکـر انسـان از جهل، غفلـت، خرافه، تعصب کـور، کوتاه نظـری و...، و در مقابل، آراسته شـدن آن 

به نـور علم، دانـش و بصیرت.
- پیراسته شدن عقیدۀ انسان از کفر، شرک و نفاق و در مقابل آراسته شدن آن به توحید ناب و خالص.

- پیراسـته شـدِن اخـاق و رفتـار انسـان از رذایـل  و زشـتی های اخاقی مانند خیانـت، دروغ، ُجبـن، عجله، ظلم، 
تکّبـر، زیاده خواهـی، حـرص، بی تابـی و بی قـراری، و ... و در مقابل آراسـته شـدن  به فضائـل و زیبایی های اخاقی 

ماننـد وفـای بـه عهـد و پیمان،  صدق و راسـتی، شـجاعت، عدالت، تواضـع، قناعت، صبر و بردبـاری و ...
این نوع آراسـتگی ، سـبب می شـود که چشـِم انسـان، حقیقت بین شـود و خیانت نکند، گوش او شـنوای سـخن 
حـق شـود و جـز حـق نشـنود، زبـان انسـان دروغ نگوید، تهمـت نزند و غیر سـخن حق را جاری نسـازد، دسـت و 
پـای انسـان نلغـزد و فقـط بـرای یاری حق و دفـاع از مظلوم و کسـب رزق و روزِی حال حرکت کنـد، و در نهایت، 
همان گونـه کـه در مـورد آراسـتگی ظاهـر گفتـه شـد، قطعاً بـه طریـق اَولی، آراسـتگی باطـن نیز، سـبب صّحت، 

سـامت، دوام،  اصـاح و توسـعۀ همـۀ روابـط انسـان ها و در همـۀ عرصه های چهارگانه می شـود.

نكتله: اخـاق، دارای یـک بُعد درونی و یک بعد بیرونی اسـت. آراسـته شـدن باطن و درون انسـان به فضائل 
و زیبایی هـا، مربـوط بـه بُعـد باطنی اخاق اسـت، و آراسـته شـدن رفتـار و اعمال بیرونی انسـان بـه فضائل و 
زیبایی هـا، مربـوط بـه بُعـد ظاهـری و بیرونـی اخاق اسـت. البتـه همانطور کـه قبًا گفته شـد، ایـن درون و 

بـرون اخـاق، هرکـدام تأثیر متقابـل و مداومی بر یکدیگـر دارند.
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فعالیت
هـر یـک از مـوارد زیـر کدام نوع از آراسـتگی درونـی را در بـر دارد؟ چه موارد دیگـري را می توانید بیان کالسی3

کنیـد؟ جدول زیـر را تکمیل کنید.

موارد
آراستگی 

رفتارگفتار اندیشه 

1. پرهیز از شایعه سازی علیه دوست خود

2. دوست داشتن همۀ فرزندان توسط 
والدین)تبعیض قائل نشدن(

3. به کارگیری دانش خود در جهت 
خدمت رساني به دیگران

4. احترام به بزرگ ترها 

5. پرهیز از اسراف رستوران دار

6. تالش فوق العادۀ هنرجو

7. بصیرت هنرمند،معلم، سیاستمدار و...

8. مراقبت از حیوانات

9. دلسوزي پزشک،والدین و... 

10. دادن اطالعات راه گشا به مدیر

11. توقف پشت چراغ قرمز

12. جمع آوري زباله ها از محیط اطراف

13. برنامه ریزي و تدبیر در کارها

14. صبر و بردباري

15. رازداري

.16

.17

.18

.19

.20



169

آراسـتگی چـه در ظاهـر و چـه در باطـن، سـبب توسـعۀ روابط پایـدار، مؤثّر، سـازنده و َخّاق بین انسـان و خدا، 
انسـان وطبیعت، انسـان و خود، انسـان و مردم اسـت.

آراسـتگی انسـان در همـۀ انـواع آن، در اولیـن برخـورد دیگـران بـا او و نـوع برداشـت و تصـّوری که دیگـران از 
او و نـوع رابطـه ای کـه بـا او خواهنـد داشـت، بسـیار موثـر اسـت. بنابر این جـا دارد هرکـس بـرای بهره مندی از 
رابطـه  ای سـازنده و خـاق در همـۀ عرصه هـای چهارگانـه بـه ویـژه ارتباط بـا دیگران، خـود را از همـۀ رذائل  و 

زشـتی ها، پیراسـته کنـد تـا زمینـه و بسـتِر آراسـته شـدن او بـه همـۀ فضائـل و زیبایی ها فراهم شـود.

2ـ  23ـ  اهمیت و ضرورت آراستگی   

ظاهـر و رفتـار هرکـس، نشـان دهندۀ باطن و اندیشـه اوسـت و از سـوی دیگـر، باطن و افـکار هر کس، زیـر بنا و 
سـازندۀ ظاهـر و رفتـار اوسـت، مثـًا کسـی که در اعمـال و رفتار خـود نظم و برنامه ریـزی دارد، معلوم می شـود 
کـه در باطـن و اندیشـه نیـز زیباگـرا و خوش فکر اسـت. از سـوی دیگـر، رفتار های ظاهـری و بیروني فـرد نیز به 

تدریـج بـر باطـن، اندیشـه و اخـاق او تاثیرگذار اسـت و روحیۀ او را تغییـر می دهد.
بنابر ایـن، همان طـور کـه ظاهـر بـدن و محیـط زیسـت و کار انسـان باید بـا زیبایي هـاي ظاهري آراسـته گردد، 
فکـر و دل انسـان نیـز کـه خانـۀ خداسـت، باید بـا زیبایی هـا و کماالت معنوی، آراسـته گـردد. زیرا همـان گونه 
کـه خداونـد زیبـا، زیبـا آفرین و زیبا دوسـت اسـت، مخلوقات او نیز زیبا هسـتند و انسـان به عنـوان بزرگ ترین 
آیـت الهـی و خلیفـۀ خـدا روی زمین، نـه تنها همواره بـه زیبایی و آراسـتگی گرایش دارد، بلکه بـه زیبا آفرینی، 

خّاقیـت و آفرینـِش انـواع هنرها اقـدام می کند.

3ـ  23ـ  رابطۀ متقابل بین آراستگی ظاهر و آراستگی باطن

نكتله: انسـان نـه فقـط در ظاهـر و هنـگام حضـور در اجتمـاع و در روابطـش با مـردم باید مرتب و آراسـته 
باشـد بلکـه، در باطـن و در همـۀ حالت هـا و زمان هـا، حتـی در تنهایی و خلوت خـودش هم باید آراسـته به 
فضائـل و کمـاالت ظاهـری و باطنـی باشـد و سـعی نمایـد در حـّد توان، تمـام افـکار و اندیشـه ها و خلقیات 
زشـت و باطـل را از خـود دور نمایـد. زیـرا گرایـش بـه زیبایی، آراسـتگی و پیراسـتگی آفرینی، با سرشـت و 

فطـرت انسـان آمیختـه شـده اسـت وبه قومّیـت  و جنسـّیت افـراد و زمان و مـکان آنها بسـتگی ندارد.

فعالیت
در گـروه هـای کاسـی دربارۀ ضـرب المثِل »از کوزه همان بـرون تراود که در اوسـت« و این که چگونه کالسی4

ارتبـاط بین آراسـتگی ظاهر و باطن را بیـان می کند، بحث کنید.
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پوشـش و لبـاس افـراد، همیشـه و در هـر حالـت مخصوصـاً در محیـط کار و هنـگام حضـور در اجتمـاع، باید به 
لحـاظ نظافـت، رنـگ، جنـس، طرح، اندازه و غیر اینها، مرتب، چشـم نواز و آراسـته باشـد. این امر ممکن نیسـت 
مگر آنکه پوشـش و لباس با جنسـیت، سـن و سـال، دین و فرهنگ، زمان و مکان اسـتفاده و کار و شـغل افراد 
متناسـب باشـد. مثـًا لبـاس یـک خانـم کارمنـد بـا لباس یـک آقـای کارمند متفـاوت اسـت، همانطـور که نوع 
لبـاس و پوشـش فـرد مسـلمان بـا غیر مسـلمان، یا نوع لبـاس یک خانم لُـر با خانم بلـوچ، عرب یا ُکـرد متفاوت 
اسـت. همچنیـن، لبـاس خلبان، مکانیک، ورزشـکار، آشـپز و غیـر اینها در محیـط کار با یکدیگر متفاوت اسـت، 
و یـا رنـگ لبـاس تکنسـین اتـاق عمـل با رنـگ لباس پرسـتار، و یا رنـگ لباس یک هنـر جو در زمیـن ورزش با 

لبـاس او در کارگاه یا کاس درس بسـیار متفاوت اسـت.
اّمـا مهم تـر از اینهـا، توجـه بـه کیفیـت پوشـش و لبـاس، از جملـه بـدن نما نبـودن، تنگ یا گشـاد نبـودن غیر 
متعـارف ، پـاک و مبـاح بـودن )یعنـی نجـس نباشـد و از پول حرام تهیه نشـده باشـد( و نیز پوشـش کامل بدن 

در حـّد عقـل و شـرع، مخصوصـاً در محیـط کار و حضـور در اجتماع اسـت کـه باید دقیقاً رعایت شـود.
در غیـر ایـن صـورت و بـا رعایـت نشـدن این اصـول و تناسـب ها، به جـای اینکه لباس، سـبب زینـت و زیبایی، 
پوشـش، حفاظـت، احتـرام و وقـار بـرای افراد شـود، موجب ریـا و خودنمایی، جلـب توجه دیگـران، غفلت از کار 
و تمسـخر دیگـران می شـود و در نهایـت، انسـان را از مسـیر کمـال و سـعادت و ارتبـاط موثّر و سـازنده با خدا و 

مـردم، محروم می سـازد.

4ـ  23ـ  آراستگی پوشش و لباس   

آراسـتگی در محیط، شـامِل آراسـتگی در خانه )خانواده(، مدرسـه، محیط کار و جامعه اسـت. آراسـتگی محیط 
بـا هـدِف رعایـِت ایمنـی و بهداشـت، افزایـش بهـره وری، صرفـه جویـی در وقـت و هزینـه هـا، ارتقـاي کیفیت 

محصـوالت ، پیشـگیری از خرابـی هـا و غیـر آنهـا بـه کار بـرده مـی شـود و داراي پنج اصل زیر اسـت:

5ـ  23ـ  آراستگی در محیط   

فعالیت
برای هرکدام از موقعیت های زیر چه نوع لباس و با چه رنگی توصیه می کنید؟کالسی5

- شرکت در گروه سرود هنرستان؛
- حضور در جلسۀ خواستگاری؛

- رفتن به هنرستان؛
- شرکت در جشن دانش آموختگي )فارغ  التحصیلی(؛
- شرکت در یک مجموعۀ ورزشی برای دیدن مسابقه؛

- مربّیگري مهدکودک و کودکان؛
- حضور در سالن یا زمین ورزشي یا اسخر شنا براي انجام مسابقه؛
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1. پاکیزه سازي: پاکیزه سازي محیِط کار شامل موارد زیر است :
  جمع آوري زباله ها و تحویل آنها به مراکز بازیافت یا دفع بهداشتي آنها؛

  نظافت و پاک سازي ابزار و وسایل کار؛
  چیدمان مرتب و منظم ابزار و وسایل در قفسه ها و در محل مناسب،

هرگاه این موارد انجام شد، محیط کار به فضایي آراسته،جّذاب و چشم نواز تبدیل مي شود.
2. سلازماندهی: سـازماندهي در عـام تریـن مفهـوم، عبارت اسـت از نظم دادن بـه کلیۀ اجـزاي محیط، جهت 
رسـیدن بـه اهـداف. در ایـن مرحلـه باید وسـایل غیرضرورِي هر قسـمت را تعیین کـرد و آنها را از وسـایل مورد 
نیـاز و ضـروري جـدا سـاخت. در ایـن مرحلـه، وسـایل باقي مانـده بایـد بـه گونـه اي در محیـط باشـند کـه بـه 

راحتـي در دسـترس قـرار گیرنـد و داراي  ظاهري آراسـته  باشـند.
3. مرتلب  چیلدن  وسلایل: پـس از جـدا کـردن وسـایل ضـروری  از غیرضـروری  و دورکردن غیـر ضروری 
هـا از محیـط، آنچـه باقـی مـی مانـد بایـد در وضعیتی سـامان یافته و مرتب اسـتقرار یابـد. هدف از اجـرای این 
مرحلـه، »اسـتقرار منظـم و مرتـب اشیاسـت به گونـه ای که اشـیاي موردنیاز در زمـان و به مقدار مـورد نظر در 

دسـترس باشـد«. نتیجـۀ اجـراي این اصل، دسـتیابي سـریع به آن ها سـت.
4. استانداردسلازی: هـدف از ایـن اصـل، اجـراي برنامـه هایـي به منظـور حفظ و نگـه داري نتایجي اسـت که 
از پیـاده سـازي اصـول اول تـا سـوم به دسـت آمده اسـت. در اجراي ایـن اصل، اصـول مهندسـي و رعایت برخي 
اسـتانداردها مفیـد خواهـد بـود. بـراي پیـاده سـازي این اصـل الزم اسـت عائمـي عام ماننـد عائـم راهنمایي 

و رانندگـي وضـع و اجـرا شـود. ایـن عائـم را همـه باید بـه سـادگي درک و فهم کننـد و گیج کننده نباشـند.
5. انضبلاط کاری: انضبـاط در ایـن مفهوم، مسـاوی با تغییـر عادت های نادرسـت و ایجاد عـادت های مطلوب 
اسـت. سـازمان یافتگـی و انضبـاط، چیـزی اسـت کـه شـما در ارتـش و پـادگان هـای نظامی مـی توانید نشـانه 
هـای ظاهـری آن را بـه خوبـی ببینیـد. پرداختن بـه ظواهر و زیبا سـازي فضـا و تمرین هاي مختلـف مربوط به 
رعایـت نظـم، زمـان و آمادگـي بـراي رویارویـي بـا حوادثـي چـون آتش سـوزي و زلزلـه و تدویـن دفترچه هاي 

راهنمـا از فعالیـت هـاي مهم این مرحله اسـت.

نمودار 2-23: اصول آراستگی در محیط کار

استاندارد سازی

اصول آراستگی 
در محیط کار

پاکیزه سازی سازماندهی مرتب چیدن انضباط کاری
وسایل
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فعالیت
در گـروه هـای کاسـی، ضمـن مقایسـۀ دو محیط کاری زیر، بررسـي کنیـد هر کـدام از این محیط ها کالسی6

چـه تأثیری بـر عملکرد کارکنان شـرکت حسـابداری مي گذارند؟
1. محیط کاری مرتب و آراسته؛

2. محیط کاری نامرتب و به هم ریخته.

بـه کمـک هنرآمـوز خود و با گروه هـاي پنج نفره به نمازخانه،  کارگاه، آزمایشـگاه و حیاط هنرسـتان 
خـود مراجعـه کنیـد. بـا دّقـت، آراسـتگي ها و زیبایي ها و نیـز نابسـاماني ها و زشـتي هاي احتمالي را 
فهرسـت کنیـد و طـي یـک گـزارش، به مدیر هنرسـتان خـود تحویل دهید. خـود نیز در حـّد توان، 

در رفـع این نابسـاماني ها اقـدام نمایید.

فعالیت
غیرکالسی
1 

فعالیت
اگـر شـما یک شـرکت حمل ونقل باربری داشـته باشـید بـرای اثبات آراسـتگی عملـی و اخاقی خود کالسی7

چـه اقداماتـی مـی کنیـد و چه نوع کاال یـا خدماتی را به مـردم ارائه می دهید؟) این فعالیـت را با توجه 
به رشـتۀ تحصیلی خود انجـام دهید.( 

1. من مواد زائد محصوالت خود را در محیط اطراف نمی ریزم.

.2

.3

.4

فعالیت
بـه نظـر شـما آراسـتگی در محیـط )پارک هـا، جنگل هـا، دریاچه هـا، محل هاي رفـت وآمـد و ...(  به کالسی8

چـه صورت باید رعایت شـود؟ آراسـتگی در محیط به کدام عرصۀ محـورِی ارتباط، اشـاره دارد؟ جدول 
زیـر را تکمیل کنید.

1. بر روی تنۀ درختان و پل ها یادگاری ننویسیم.شاخۀ درختان را نشكنیم.

.2

.3

.4
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مالش چشم
گاهـی اوقات  فردي که چشـمش را با انگشـت اشـاره 
مالـش مي دهـد نشـانۀ آن اسـت کـه قصـد فریـب و 
نیرنـگ دارد. البتـه ایـن موضـوع صـد درصـد نیسـت 
بلکـه یـک عامت اسـت. از آن جایي که فـرد دروغگو 
مي خواهـد تمـاس دیـداري را قطـع کنـد، بـه دنبـال 
بهانـه  اسـت و بـه ایـن طـرف و آن طـرف نـگاه کنـد. 
ایـن حرکـِت غیر ارادي بیانگر آن اسـت کـه فرد قصد 

دروغ یـا فریـب دارد.
چشمان بسته 

هنگامـي کـه فـرد، چشـم خـود را طوالني تر از چشـم 
بـر هـم زدن متعـارف مي بنـدد، مي خواهـد بـا ایـن 
حرکـت، بی میلـی خـود را از ادامـۀ ارتبـاط بـا طـرف 

مقابـل نشـان  دهد.

نگاه خیرۀ شدید
ایـن حرکت نشـانۀ حالـت تهاجمـي، سـلطه جویانه و 

تهدید آمیـز در فـرد اسـت.

زبان بدن چیست؟ زبان بدن در برقراری ارتباط چه کاربردی دارد؟
بـه انتقـال پیام هـای غیرکامـی میـان افراد که توسـط اعضای بـدن و حرکات چهـره، انجام می گیـرد »زبان بدن« 
می گوینـد. بـا ایـن زبـان فـرد از طریـق رفتارهـای فیزیکـی خود، بـدون آنکه صحبـت کند، قادر اسـت بـا دیگران 
ارتبـاط برقـرار نمایـد. زبـان، بـدن در مذاکـرات و در زندگـی کاری و شـخصی نقـش مؤثـر دارد و بـا شـناخت آن 

می تـوان موفق تـر ظاهر شـد. 

1ـ  24ـ  چشم ها   

 بدن )1(
زبان
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ابروهاي گره خورد
پدیـد آمـدن شـیار بیـن دو ابـروي فـرد داللـت بـر 
اضطـراب، درد، ترس یـا ترکیبی از ایـن حالت ها دارد.

برقراری ارتباط چشمی در محیط
دنبـال  زیـر  کاربردهـاي  چشـمی  ارتبـاط  برقـراری  در 

: د می شـو
1. هنگامـی کـه فرد، با  اسـتفاده از نگاه خیره و مسـتقیم 
بـر روی چشـم طـرف مقابـل نـگاه کنـد، خـود را جـدی 
نشـان می دهـد و بیـان می کنـد که هـدف او انجـام دادن 
کار اسـت. امـا هنگامـي کـه بـه صـورت خیـره بـه پاییـن 
چشـمان طـرف مقابـل خـود نـگاه کند بـه معنـای تمایل 
شـخص بـرای ایجـاد رابطۀ دوسـتانه و غیررسـمی اسـت.

2. در برخورد هـای تجـاری 70 تـا 80 درصـد از زمـان، صـرف ارتبـاط چشـمی می شـود. کمتـر از ایـن مقـدار 
نشـان دهندۀ خسـتگي و نداشـتن اعتمـاد به نفـس اسـت.

3. ابتـدای گفت و گـو و مکالمـۀ بـا دیگـران، بهتریـن زمـان بـرای برقـراری ارتبـاط چشـمی اسـت. در هنـگام 
خداحافظـی نیـز حفـظ ایـن ارتبـاط چشـمی موجـب می شـود تـا تصویـر ذهنـی مثبتی از فـرد در ذهـن طرف 

مقابـل باقـی بماند.

فعالیت
کدام یک از موارد زیر به ارتباط چشمی نیاز دارد؟ این موارد  جزء کدام عرصۀ محوری ارتباط اند؟کالسی1

- صحبت کردن مادر با دختر در مورد ازدواج؛
- محبت کردن پدر نسبت به فرزند خود؛

- درس جواب دادن هنرجو به هنرآموز خود؛
- گریه کردن ناگهاني فردی که خبر قبولی خود را در آزمون استخدامی شنیده است؛

- سـؤال کـردن زهـرا از دوسـت خـود دربـارۀ درسـتی کارش و تأییـد آن توسـط دوسـتش، بـا بسـتن 
چشـم هاي خـود؛

- عصباني شدن مادری از دست فرزندش و فقط نگاه کردن به او.


