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 چکیده

 بررسی رابطه بین زبان بدن با حاضر پژوهش از هدف مقدمه:

 روش:ان مقطع متوسطه بود. آموزدانشدر  اجتماعی تعامل ادراک

همبستگی انجام گرفت.  ـپژوهش در قالب یک طرح توصیفی 

در  اول متوسطه دوره مقطع انآموزدانش شامل کلیه آماری جامعه

با . بود 59-59 تحصیلی سال در 17821به تعداد  شهر شیراز

. شدند مطالعه وارد آموزدانش 752 استفاده از فرمول کوکران

 آوریجمع منظوربه. است ایخوشه صورتبه گیرینمونه روش

تعامل  ادراک و حصبایی بدن زبان هایها از پرسشنامهداده

 از استفاده با آمدهدستبه هایداده. شد استفاده گلاس اجتماعی

 رگرسیون و تحلیلهمبستگی پیرسون  ضریبو  72سخه ن افزارنرم

 نشان نتایج ها:یافته. گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد چندگانه

 با دست ،β=78/2 با سر در معلمان، کلامیغیر غیر رفتارهای دادند

71/2=β 19/2 با و چشم=β ادراک تبیین در را سهم بیشترین 

بنابراین معلمان  :ریگینتیجهدارند  انآموزدانش تعامل اجتماعی

های سر، دست و سپس چشم برای تعامل با بیشتر از سرنخ

 .کنندان استفاده میآموزدانش

 تعامل رفتارهای غیرکلامی، ادراک بدن، زبان واژگان کلیدی:

 .اجتماعی

 

Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was to investigate the 

relationship between body language and perceived social 

interaction in high school students.  Method: The research 

method was descriptive and correlational. The statistical 

population was all the 12871 high school students of Shiraz 

city the enrolled in the academic year of 1395-1396. Using 

Cochran Formula and cluster sampling, 290 students were 

chosen to take part in the study. Data collection took place 

using Body Language Questionnaire by Hasibani and the 

Glass's Perception of Social Interaction Questionnaire. Data 

were analyzed by SPSS version 20 and by using the Pearson 

correlation coefficient and multiple regression analysis.  

Findings: The results indicated that among the nonverbal 

behaviors of teachers, according to standard beta, head 

(β=0.28), hand (β=0.21) and eyes (β=0.16) had the most role 

and contribution in explaining the students' perceived social 

interaction. Conclusion: Therefore, the teachers used head, 

hands and eyes as non-verbal cues for more interaction with 

students. 

 

Keywords: Body Language, Nonverbal Behaviors, Perceived 

Social Interaction. 
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 مقدمه

 تعاملات و ارتباطات انواع صحنه اجتماعی زندگی

 اجتماعی تعاملات در افراد است. افراد میان

 ارتباطات از گیرند بهره کلمات از آنکه از بیش

 غیرکلامی، . ارتباطاتگیرندمی بهره غیرکلامی

 از را معنا که گیردمی بر در را علائمی و هانشانه

 زبان یک به و کندمی منتقل زبان از غیر طریقی

 دیگران با کههنگامی ما و نیست وابسته رسمی

 هاآن ناخواسته یا آگاهانه کنیمرابطه برقرار می

بدنی  علائمهنگام استفاده از  کنیم.می تولید را

 اصطلاحات از استفاده بدون مفاهیم و هاایده

یون، کیم، کیم شوند )می تفسیر انتقال و کلامی،

 از بسیاری هاینشانه هاانانس .(7219و یو، 

 بااینکه ارتباط در بدن وضعیت چگونگی طریق

 ،نگرندمی خـود به چگونه و اندیشندمی چگونه

عباس نژاد، طیرانی  (.7217 وود،فرستند )می

( معتقدند 1951) یریجهانگنیک نژاد، قاسمی و 

 عناصر از را یکی ارتباطی هایمهارت کسب

 هایمهارت. انددمی فرد شدن اجتماعی اساسی

 با ارتباط برقراری در مهارت شامل ارتباطی

 همدردی، گوش کردن، مهارت دیگران،

است.  غیرکلامی و ارتباط احساسات تشخیص

( نشان داد 1951) یابوالقاسمپژوهش  جینتا

و  یجانیپردازش ه ی بارکلامیرفتارهای غ

ی حتی در بیماران مبتلا به جانیه یبازشناس

همکاران و ط دارد و یون اسکیزوفرنی ارتبا

 نی( ب1957) یصمدو  درودی( و 7219)

 مندیرضایتو کارکنان  یرکلامیارتباطات غ

بنابراین ؛ رابطه به دست آوردند انیمشـتر

کارآمدی زبان بدن فرد، احساس و ادراک 

 فقدان. دهدمیدیگران از او را تحت قرار 

 غیرکلامی ارتباط یا بدن زبان دانش از آگاهی

 را دیگران هایپیام نتواند فرد شودمی موجب

 دیگران به مناسب و مطلوب پیام و کند دریافت

تماس  مواردی مانند تواندمیزبان بدن . بفرستد

و لبخند باشد که بر اثر آن  ، حرکات چشمفیزیکی

یا مهربان به نظر  اعتمادقابل، ایحرفهفرد جذاب، 

(. تحقیقات نشان 7219یون و همکاران، برسد )

؛ است غیرکلامیدرصد ارتباطات  99داده است که 

زبان بدن  قیاز طر یرکلامیغ هاینشانه ن،یبنابرا

 کندمی فایا یدر تعاملات اجتماع ینقش مهم

 ،ی( در پژوهش1959) یبیصل (.1957)ابوالقاسمی، 

پرداخته و نقش  غیرکلامیسهم ارتباطات  نییبه تب

 یدأیتهای اجتماعی مورد این ارتباط را در کنش

 قیطر از ارتباط ندیدر فرآقرار داده است. 

 ،مانند ،ی غیرکلامیاز رفتارها یعیوس مجموعه

و  حالات چهره، حرکات و اشارات چشم، سر

که پیام او  شودمیاین پیام به فرد منتقل دست، 

برای فرد مقابل مهم بوده و انرژی و انگیزه زیادی 

 نمایدمیحاصل از این نگرش در فرد مقابل ایجاد 

و ممکن است موجب تمایل به تعامل اجتماعی 

 بیشتر شود.

 بین رابطه ایجاد معنای به اجتماعی تعامل 

 میان واکنشی به منجر که است بیشتر یا نفر دو

از  تواندمی شود. تعاملارتباط می برقراری و هاآن
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یا یک حرکت  و مکالمه یک نگاه، یک طریق،

 به (.1989 ن،چرخچیا و دانش پور) یردپذصورت 

 حاوی هاکلام و رفتارها تمامی بندورا عقیده

 اساس، بر همین. است یادگیری برای یهایپیام

 طریق از یادگیری بر اجتماعی یادگیری نظریه

 تئوری، این در. کندمی تأکید تقلید و مشاهده

 طریق از .گیردمی صورت طریق سه به یادگیری

 هاواژه قطری از ـ زنده صورتبه رفتارها دیدن

 از ـ( دارد نام کلامی مشاهده که) جملات و

 نمادین مشاهده که) هارسانه و هاکتاب طریق

 در ما ترتیباینبه. یابدمی تحقق( دارد نام

 یادگیری و اجتماعی هایفعالیت از ایزنجیره

 غیرکلامی رفتارهای ترتیباینبه. قرار داریم

 لگویا یک عنوانبه معلمان ممکن است بتواند

 عمل انآموزدانش مهارت کسب برای آموزنده

 یا اجتماعی یادگیری نظریه طبق بر .کند

 موقعیت ،هاتوانایی شخصیت، ،ایمشاهده

 پذیرش در افراد سن و جنسیت اجتماعی،

 جهت در الگوسازی و شدهمشاهده رفتارهای

 هایپاداش همچنین. است مؤثر تقلید و یادگیری

 اجتماعی یادگیری عمق بر بیرونی و درونی

 عملکرد بدنزبان  دانش از آگاهی .افزایندمی

را  آمیزموفقیت اجتماعی روابط و اجتماعی بهتر

 نیازها، ،هاخواسته تواندمی و آوردبه همراه می

 وجه بهترین به را دیگران انتظارات و عواطف

 انتظارات و عواطف نیازها، ،هاخواسته و درک

فلدمن، فیلیپپات ) ندک منتقل دیگران به را خود

کاب . لاول، هلی و مک (1551کاسترینی، و

( در پژوهش خود نشان دادند در 7211)

 ارتباطات چهره به چهره بین رفتارهای

حرکتی با تعامل  علائمغیرکلامی زبان بدن و 

تواند در می احتمالاًو اجتماعی رابطه وجود دارد 

( 1551) باشند. دپائولو مؤثرافزایش سطح تعامل 

 رمزخوانی و رمزگشایی در که معلمانی داد نشان

 شایستگی از کنندمی عمل بهتر غیرکلامی علائم

 هاپژوهش همچنین. برخوردارند بالاتری اجتماعی

 ،غیرکلامی مناسب رفتارهای که دهدمی نشان

ان آموزدانشتواند در درک مواد شفاهی توسط می

 به ؛1582 جکسون، و کلینزینگ) داشته باشد تأثیر

 پژوهش نتایج(. 1951 اسدی، بنی رحمانی، از نقل

 دانش که داد نشان( 1952) باقری و اسدی بنی

 وقتی. دارد ارتباط اجتماعی شایستگی با بدن زبان

 غیرکلامی و کلامی ارتباطات کلاس در معلمان

 شاگردـ  معلم روابط احتمالاً گیرند، کار به مؤثری

 شناختی یادگیری و بیشتر انآموزدانش علاقه نیز و

 ایجاد مثبت علاقه کههنگامیو  شودمی بهتر آنان

 یابدمی افزایش شناختی یادگیری ،شودمی

 پور، عبدالله و موسوی ترجمه ؛1558 ریچموند،)

 میزان ( به بررسی1951بابلان )زاهد  (.1988

 معلمان کلامی با غیرکلامی روابط همخوانی

 پیشرفت با نآ ارتباط و تدریس جریان در ابتدایی

 پژوهش ان پرداخت. نتایجآموزدانش تحصیلی

 جریان در معلمان غیرکلامی ارتباط داد نشان

 داشته ترغیبی جنبه انآموزدانش برای تدریس

 تحصیلی پیشرفت بینیپیش است و در

 پژوهش مثالعنوانبه .است مؤثر انآموزدانش
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زبان  روی ایمطالعه( در 1952) یمکر یحاج

زبان  عنوانبهرا  یسیکه زبان انگل یرانیآموزان ا

 ارتباط کهنشان داد  گیرندمیفرا  یخارج

 یریادگی تیفیک تواندمیتوسط معلم  یرکلامیغ

 نیقرار دهد. همچن تأثیرزبان آموزان را تحت 

ارتباط  کارگیریبهنشان داد که  یبررس نیا جینتا

 یریادگیگوناگون  هایجنبهبه  تواندمی غیرکلامی

این تحقیقات نشان داده  علاوه برن کمک کند. زبا

 ؛ واست غیرکلامیدرصد ارتباطات،  99است که 

در تعاملات  یزبان بدن نقش مهم قیاز طر

 فیلدمن (.1957)ابوالقاسمی،  کندمی فایا یاجتماع

 ناییاکه تو دادند ننشا و( 1551همکاران )و 

 هم انیگررفتارهای غیرکلامی د فهم و تفسیر

در  هم و ستا عاطفی تحاال درک ندهکنتسهیل

اما تا کنون  ستا مؤثر جتماعیا تتعامال

 ادراک هم که هستند اندکی بسیار هایپژوهش

 از استفاده در را هاآن واقعی عملکرد هم و معلمان

 مطالعات این در بررسی کرده باشند و بدن زبان

 نظر در «بدن زبان» متغیر کلیدی جامع طوربه

 تعداد اندکی از پژوهش است و نشده گرفته

 و ادراک تناسب بررسی به کمی صورتبه

 ارتباطات از استفاده در افراد واقعی عملکرد

علاوه بر . اندپرداخته اجتماعی ادراک و غیرکلامی

ها ناهمخوان است این نتایج بعضی پژوهش

 آموزش بین رابطه( 1957) کجوری مثالعنوانبه

 هایمؤلفه از یک هر با اجتماعی هایمهارت

را بررسی کرده  ارتباط برقراری مهارت به مربوط

 آموزش بین آمدهدستبه نتایج طبق است

 ،ارتباط برقراری مهارت با اجتماعی هایمهارت

 و کلامی هایمهارت فردی، میان ارتباطات مهارت

 رابطه نفس به اعتماد مهارت و غیرکلامی

 ایهمهارت آموزش بین اما معناداری وجود ندارد

 و جهت هم رابطه همدلی مهارت با اجتماعی

 مطالعات این از یک هیچ همچنین .است مثبت

 را اجتماعی تعاملات با بدن زبان بین روابط

 پژوهش لذا اند،نکرده بررسی زمانهم طوربه

 نوآوری از متغیرها، ترکیب ازلحاظ حاضر

 علاوه تواندمی بررسی این نتایج. است برخوردار

 کاربردی ازلحاظ دانش، زهایمر گسترش بر

 آن در معلمان ضعف احتمال که را محورهایی

که پژوهش  ویژهبهکند  مشخص دارد وجود

 زبان روی ایمطالعه( در 1952) میکر یحاج

زبان  عنوانبهرا  یسیکه زبان انگل یرانیآموزان ا

چگونه  کهنشان داد  گیرندمیفرا  یخارج

 تواندمیمعلم توسط  یرکلامیارتباط غ کارگیریبه

قرار  تأثیرزبان آموزان را تحت  یریادگی تیفیک

 تواندمیبنابراین ادامه پژوهش در این حوزه  دهد

 آتی هایریزیبرنامه در راهنما یک عنوانبه

 درسی ریزیبرنامه و آموزش امر اندرکاراندست

 با معلمان بهینه تعامل در موجود موانع رفع برای

 رفتاری هایمهارت بهبود همچنین و انآموزدانش

بنابراین ؛ شود واقع اثربخش الگو یک عنوانبه

پژوهش حاضر درصدد بررسی این فرضیه است 

چشمی، سر ) یرکلامیغکه بین استفاده از اشارات 

و دست( با ادراک تعامل اجتماعی معلمان و 

 بینیپیشان رابطه وجود دارد و توان آموزدانش
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 غیرکلامیق اشارات ادراک تعامل اجتماعی از طری

 وجود دارد.

 

 روش

 پژوهش: گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 

 همبستگی ـ های توصیفینوع پژوهش حاضر از

 تمامی شامل پژوهش، این آماری جامعه. است

 سال در ان در شهر شیرازآموزدانش و معلمان

 صورتبه گیرینمونه روش. است 1959

 از که ترتیباینبه. است « تصادفی ـ ایخوشه»

 شدند، انتخاب منطقه دو چهارگانه، مناطق بین

 ناحیه هر متوسطه مقطع مدارس لیست سپس

 از مدرسه 72 تصادفی، صورتبه و شد تهیه

 مدرسه بیست میان از شد، انتخاب ناحیه هر

و  معلم تعدادی مدرسه هر از انتخابی،

 شدند انتخاب تصادفی صورتبه آموزدانش

 وارد آموزدانش 792 و علمم 12 درمجموع

 شدند مطالعه

از  هاداده آوریجمعجهت  :گیریاندازهابزار 

 زیر استفاده شد: ابزارهای

 ییحصبا توسط بدن که زبان پرسشنامه -الف

 است آیتم 19 حاوی و است شده ( طراحی7217)

 تدریس هنگام را بدن زبان از استفاده میزان که

 حرکات پرسشنامه این هایآیتم. کندمی ارزیابی

 اخم زدن، لبخند خندیدن، زدن، سقلمه دست،

 لبخند و ایچهره حالات سر، دادن تکان کردن،

 برای .سنجدمی را کردن صحبت حین در زدن

 هاگزینه از یک هر به پرسشنامه، این کردن کمی

 که یبه صورت است شده داده عددی وزن یک

 ترکم یهاگزینه با مقایسه در مطلوب یهاگزینه

 از نیز کل نمره. دارند بیشتری عددی وزن مطلوب

 به دست آیتم هر در شده کسب نمرات مجموع

( برای میزان 7217) یحصباندر مطالعه  .آیدمی

است.  آمدهدستبه 229/2پایایی پرسشنامه عدد 

 91/2در پژوهش حاضر  کرونباخمیزان آلفای 

 بود.

 که «اجتماعی تعامل ادراک» پرسشنامه -ب

 و است شده طراحی( 1551) گلاس توسط

 در هم و بهنجار گروه در هم متمادی سالیان

 این. است شده برده کار به بیماران گروه

 افکار هم که است سؤال 92 شامل پرسشنامه

 تعامل به نسبت را منفی افکار هم و مثبت

 9 طیف یک روی هاسؤال. سنجدمی اجتماعی

 کرونباخآلفای  ؛ وشوندمی داده پاسخ ایدرجه

است. میلر و  51/2و  89/2 برای دو گروه نمونه

را در  کرونباخ( ضریب آلفای 1587لفکورت )

به دست  51/2تا  89/2اجراهای گوناگون بین 

آورند و نیز روایی افتراقی، روایی سازه و روایی 

کردند. این مقیاس دارای  تائیدهمگرایی آن را 

زمون آ ثبات بالایی است و با استفاده از روش

 ماههیکو  59/2 عدد دوماههمکرر در یک فاصله 

. کبایاشی (1551به دست آمد گلاس، 81/2 عدد

 گزارش 89/2( اعتبار این پرسشنامه را 7222)

این پرسشنامه در پژوهش  ی کرونباخآلفا. اندکرده

 بود. 99/2حاضر 

 هاداده هاآزمونپس از اجرای : روش اجرا
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 تحلیل 72نسخه  Spss آماری افزارنرمتوسط 

 آمار هایروش ها، ازبرای آزمون فرضیه .شدند

 عنوانبهمیانه و میانگین  ازجملهتوصیفی 

گرایش مرکزی، دامنه تغییرات،  هایشاخص

 هایشاخص عنوانبهواریانس و انحراف معیار 

 هایشاخص عنوانبه حداقل و حداکثرپراکندگی و 

 پیرسون استفاده شد و ضریب همبستگیتوزیع 

 از هاآزمون فرضیه جهت درنهایتتعیین شد. 

 استفاده شد. (زمانهم) چندگانه رگرسیون

 

 هایافته

بین اشارات رابطه  در این تحقیق، به بررسی

غیرکلامی سر، دست و چشم با ادراک تعامل 

از  اجتماعی تعامل ادراک بینیپیشو  اجتماعی

های شاخص پرداخته شده است.طریق زبان بدن 

 درج شده است. 1ها در جدول دهداتوصیفی 

 

 هاهای توصیفی دادهمقادیر شاخص .1جدول 

 حداکثر حداقل دامنه واریانس انحراف استاندارد میانه میانگین متغیر

 172 92 29/95 171/179 21718/9 59 91/59 اجتماعی تعامل

 19 7 95/17 728/9 91525/7 5 11/5 چشم

 91 9 18 221/11 99175/9 11 29/11 سر

 19 9 17 928/9 75292/7 97/8 92/8 دست

 82 12 22 291/19 21718/9 17 18/17 غیرکلامیاشارات 

 

 یاجتماعتعامل ادراک ماتریس همبستگی زبان بدن در بعد )دست، چشم و سر( با  .2جدول 

 بدن زبان دست سر چشم اجتماعی تعامل متغیر

 **927/2 *181/2 **921/2 122/2 1 اجتماعی تعامل

 **989/2 **9/2 291/2 1  چشم

 **995/2 -28/2 1   سر

 **197/2 1    دست

 1     بدن زبان

 

، مقدار همبستگی 7نتایج جدول  بر اساس

برای رابطه هریک از اشارات  آمدهدستبه

در تعامل  یادراک اجتماعمعلمان با  غیرکلامی

 غیرکلامیبه جز اشارات  انآموزدانشمعلمان و 

معنادار است. نتایج  21/2در سطح  ثبت وم چشم،

به روش همبستگی چندگانه  هافرضیهبررسی 

 )رگرسیون( در ادامه آورده شده است.
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 معلمان )سر، دست و چشم( غیرکلامیاشارات  بر اساسان آموزدانشادراک تعامل اجتماعی  بینپیشگرسیون . 9جدول 

 عناداریسطح م Fمقدار  ضریب تبیین (Rمقدار رگرسیون )

927/2 195/2 99/5 221/2 

 

که  شودمیملاحظه  9جدول طبق اطلاعات 

 غیرکلامیاشارات  زمانهمرگرسیون چندگانه 

ان آموزدانش یاجتماعتعامل ادراک معلمان با 

 2R=11/2و ضریب تعیین  R=927/2برابر 

اشارات  درمجموعاست، یعنی  آمدهدستبه

 تماعیدرصد ادراک تعامل اج 11 غیرکلامی

. کنندمیو تبیین  بینیپیشان را آموزدانش

همچنین شکل رگرسیونی تبیین شده طبق 

آزمون تحلیل واریانس انجام شده خطی است 

 بینیپیش داریمعنیبرای تعیین  Fزیرا مقدار 

ان از طریق اشارات آموزدانشادراک اجتماعی 

 داریمعنیبا سطح  99/5معلمان برابر  غیرکلامی

221/2=P بنابراین ؛ است 29/2از  ترکوچک و

آمده فرضیه تحقیق  به دستنتایج  بر اساس

)چشم،  غیرکلامیاشارات »یعنی ؛ گرددمی تائید

دست و سر( ادراک تعامل اجتماعی 

 «.کندمی بینیپیشان را آموزدانش

 

 مل اجتماعیمعلمان )چشم، دست و سر( با ادراک تعا غیرکلامیضرایب رگرسیون رابطه اشارات . 4جدول 

 متغیرهای مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

 معناداری tمقدار  استاندارد شده
 هم خطی هایآماره

B خطای استاندارد Beta عامل تورم واریانس آستانه 

   221/2 988/15  129/1 999/82 مقدار ثابت

 129/1 522/2 29/2 188/7 195/2 991/2 229/2 چشم

 212/1 55/2 221/2 271/1 78/2 728/2 899/2 سر

 128/1 527/2 229/2 81/7 722/2 997/2 555/2 دست

 

با حذف  1طبق اطلاعات جدول  درمجموع

مقدار ثابت آلفا از طریق استاندارد کردن مقادیر 

بتای  بر اساسکه  شودمی، ملاحظه کنندهتبیین

معلمان، در سر با  غیرکلامیاستاندارد اشارات 

78/2=β 71/2، دست با=β  19/2و چشم با=β 

بیشترین نقش و سهم را در تبیین ادراک تعامل 

 اجتماعی دارند.

 

 و بحث گیرینتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد بین اشارات 

چشمی، دست و سر با ادراک تعامل  غیرکلامی

و  اجتماعی رابطه مثبت قوی وجود دارد
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حرکات دست بیشترین سهم را در تبیین ادراک 

هر چه  دیگربیانبهتماعی دارد. تعامل اج

چشمی، سر و  غیرکلامیمعلمان از اشارات 

ان آموزدانشدست بیشتر استفاده کنند  ویژهبه

. این کنندمیتعامل بیشتری را با معلمان تجربه 

(، 1959) یبیصل هایپژوهشبا نتایج ها یافته

همسو ( 7219(، کاتلیار و آرلیب )1957) یکجور

 هایمهارت( زبان بدن را با 1959) یبیصلاست. 

( بین 1957) یکجوراجتماعی مرتبط دانست و 

زبان بدن با کنش متقابل اجتماعی رابطه به دست 

زبان  (7219) یبآرلو  اریکاتلآورد و در پژوهش 

اجتماعی بر بهبود تعامل  هایمهارتبدن و 

(، معتقد است 1551دپائولو )بود.  مؤثراجتماعی 

غیرکلامی با سطح  علائم مهارت در استفاده از

بالاتری از شایستگی اجتماعی رابطه دارد. 

 عاطفی تحاال غیرکلامی آشکارکننده یهارفتار

بنابراین در ایجاد  ستا دفر هاینگرش و

احساس مثبت به طرف مقابل و افزایش انگیزه 

لارن، ماکسیم، است ) مؤثربه برقراری رابطه 

گری در پژوهش دی(. 7229استفان و نویکیکی، 

مشخص شد در ارتباطات چهره به چهره زبان 

نقش بسیاری داشته  غیرکلامیبدن و رفتارهای 

دهند تعامل اجتماعی را افزایش  توانندو می

همکاران یون و (. 7211لاول، هلی و مک کاب، )

 نی( ب1957) یصمدو  درودی( و 7219)

 مندیرضایتو کارکنان  یرکلامیغ ارتباطات

 ازآنجاکهو  دست آوردندرابطه به  انیمشـتر

ارتباط است با افزایش سطح  کنندهتقویترضایت 

رضایت زمینه تقویت ارتباط و کنش متقابل فراهم 

 شود.می

توان این مطلب را در تبیین این یافته می

از  یعیوس مجموعه قیطر از مطرح کرد که

حالات چهره، حرکات  ،مانند ،ی غیرکلامیرفتارها

این پیام به فرد دست، و  و اشارات چشم، سر

که پیام و شخصیت او برای فرد  شودمیمنتقل 

اهمیت است. این تصور بر انگیزۀ مقابل مهم یا بی

که در صورت با  ترتیباینبهگذارد. می تأثیرفرد 

اهمیت تلقی شدن انرژی مثبت و انگیزه بالایی در 

این احساس خوب و  شودمیفرد مقابل ایجاد 

مل اجتماعی بیشتر را افزایش مثبت تمایل به تعا

اما در صورت احساس مهم نبودن تمایل ؛ دهدمی

 یابد.به ادامه تعامل اجتماعی کاهش می

توان می هشوپژهای محدودیت زهحو در

 از لــحاص ایجــنت کهاشاره کرد  مسئله نـیا هـب

ان دختر آموزدانشه ــب طوــمرب هشوژــپ نــیا

 یمــتعم در باید اذــلمقطع متوسطه است 

ان پسر و یا سایر آموزدانش هــب آن هاییافته

 نظر در طاـحتیا نباجومقاطع تحصیلی و شغلی 

وجود رابطه بین  به توجه همچنین با .دشو گرفته

زبان بدن و تعامل اجتماعی و با توجه به امکان 

میزان تعامل اجتماعی از طریق زبان بدن  بینیپیش

 و آموزشزمان شود مسئولین ساپیشنهاد می

معلمان بیشتر از پیش در جریان  ویژهبه پرورش

آن جهت پیشبرد  قرار گرفته و از این رابطه

ان بهره بگیرند. به محققین هم آموزیادگیری دانش

 در میان را پژوهش اینشود پیشنهاد می
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