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آراستگی های ظاهری انسان از منظر روان شناسی اجتماعی
 آراستگی های ظاهری انسان و نحوة پوشش او زمینه و عامل مهمی در جلب توجه افراد به شمار می آید. در بسیاری از محیط ها 
و خصوصاً در محیط های آموزشی و مدارس، توجه به آراستگی های ظاهری از عوامل مهم در نشاط آفرینی است. در این 
میان، توجه به وضعیت ظاهری معلمان و عوامل اجرایی مدرسه از نظر روان شناسان اجتماعی عامل مهمی در کارایی 
پیام دهی در محیط های آموزشی است. با توجه به نگرش نظام وار به کالس درس، بدین معنا که تمام اجزای نظام 
با هم در ارتباط اند و تأثیر متقابل دارند؛ قطعاً رنگ ها هم در ساختار مدرسه، جایگاه خاص خود را دارند که از 
جمله باید به رنگ پوشش معلم توجه کرد. »در تمام مدتی که معلم در مدرسه یا کالس حضور دارد، لباسش 
نوازشگر چشمان دانش آموزان است و به گونه ای غیر مستقیم، وی با انتخاب پوشش خود از حیث نوع 

و رنگ، بر آنان تأثیر می گذارد.«
موضوع پوشش هر چند به ظاهر ساده   به نظر مي آید، اما در واقع چنین نیست. برخي معلمان 
مي پندارند که باید تنها به لحاظ علمي و اخالقي آراسته و توانمند باشند و توجه به ظواهر، از جمله 
رعایت شأن معلمي در پوشش و پیرایش، اهمیت چنداني ندارد. این پندار مسّلماً اشتباه است. 
تجربه نشان می دهد که دانش آموزان دربارة پوشش معلمان خود دقت و موشکافي خاص 
دارند و اگر معلمی ظاهري ژولیده و نامرتب داشته باشد، از او تأثیر چنداني نمي پذیرند. 
راس��تي چگونه معلم مي تواند تأکید دین بر پاکي و طهارت را گوشزد کند، اما خود به 
لحاظ ظاهري، ناآراسته و ژولیده پوش باشد! همان طور که آراستگي باطني معلم مي تواند 
در جذب دانش آموزان تأثیرگذار باشد، آراستگي ظاهري نیز بر جلب توجه فراگیرنده 
خواهد افزود. معلمان باید رنگ و مدل مناسب و تمیزي در پوشش را مراعات کنند. 
وقتی هم بحث دربارة پوشش است بیشتر توجه ها تقریباً به دو چیز است؛ یکی رنگ 

و دیگری مدل لباس.

 رنگ ها در روايات دينی 
 رنگ ها عکس العمل های متفاوتی 
را در افراد ب��ر می انگیزند، همان گونه 
که رنگ های تیره و کدر سبب خستگی 
روح��ی انس��ان می ش��وند، رنگ های 
روشن نیز عالوه بر نقشی که در بحث 
بهداشت، سرما، گرما و غیره دارند سبب 
انبساط خاطر می ش��وند و برای انسان 
شادی آفرین اند، ولی متأسفانه رنگ های 
تیره در میان ما بیشتر مرسوم است و در 
مقابل، سایر رنگ ها که عمدتاً تقریباً رنگ های شادی محسوب می شوند و در شاداب 
س��ازی فضاهای آموزشی تأثیرگذارند، مورد توجه قرار نمی گیرند. نشانه های آن در 
پوشش و نگرش عامة مردم نیز نمایان است. شایان ذکر است که به خاطر تأثیر ویژة 
رنگ سفید، تمامی افرادی که به گونه ای با حرفة پزشکی یا با بیماران سروکار دارند، ملزم 
به انتخاب رنگ س��فید برای لباس خود هستند، زیرا مشاهدة این رنگ برای بیماران و 
ناامیدان مفّرح و دل گشاست. عالوه بر آن، استفاده از رنگ سفید مورد توجه و تأکید پیامبر 
اسالم)ص( و پیشوایان دینی نیز بوده است. بیشتر جامه های پیامبر سفید بود و آن حضرت 
خود می فرمود: لباس سفید را بر زندگانتان بپوشانید و مردگانتان را هم با پارچة سفید کفن کنید! 
عالوه بر رنگ سفید، رنگ های روشن زرد و سبز نیز توصیه شده اند در حالی که استفاده از رنگ 
سیاه از سوی پیشوایان دینی مؤّکداً مکروه و مطرود اعالم شده است1. و دکتر دادخواه در این رابطه 
بیان می کند »استفاده از رنگ های تیره میزان یادگیری را کاهش می دهد و در شخصیّت فرد تأثیر )منفی( 

بسیاری دارد«

رنگ ها در علم روان شناسی
 از دیدگاه متخصصان روان شناس تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطة مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات 
کودکان، نوجوانان و جوانان، به طور منطقی بروز کند. دکتر لیال حیدری نسب، روان شناس و استادیار دانشگاه الزهرا، از 
رنگ به عنوان ابزاری ارتباطی یاد می کند. وی می گوید: »رنگ معنا و مفهوم زیادی دارد که با رگه های شخصیتی افراد در 

آمیخته است... رنگ لباس و محیط باید با نوع هدفی متناسب باشد که دنبال می کنیم.« 

 خوانندگان و صاحب نظران گرامی، قبل از وارد ش��دن به بحث، دوست دارم 
تجس��می از طرز تفکر اقش��ار جامعة دیروز داشته باش��م که می توان گفت به 
مانند ریش��ه های یک درخت در اذهان نس��ل امروز به س��ختی ریشه دوانده 
اس��ت.با چنین تجس��می ذهن خ��ود را به این معط��وف داریم ک��ه با وجود 
گس��ترش روزافزون دیدگاه های مثبت در علم روان شناسی)در زمینة مسائل 
آموزشی، پرورشی و اجتماعی(، چرا باید دانش آموزان و در نهایت دانشجویان 
م��ا دچ��ار نوعی تداخل پنه��ان در نحوة تفک��رات خ��ود و تصمیم گیری های 
روزمره ش��ان باشند. چه بس��ا علت می تواند همان نهادینه نشدن دیدگاه های 
ف��وق در فرهنگ و یا اصاًل وارد نش��دن این موارد به فرهنگ جامعه باش��د.

و زمینه های روان شناختی آن

پوشش
معلمان

ساکار شیرزاد
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 باتوجه به تحقیقات انجام شده در علم روان شناسی، نخستین مرحلة یادگیري، دریافت دانش یا داده هاي محیطي از طریق گیرنده هاي 
حّسي است. تنوع رنگ موجب افزایش داده هاي انتقال یافته به مغز مي شود و در نتیجه قدرت ادراک مغز را افزایش مي دهد. رنگ ها 

با قرارگرفتن در دو گروه گرم و سرد، هر یک ویژگی های خاصی دارند. افزایش جنب و جوش، شادابي و سرزندگي، دعوت به 
حرکت و در نتیجه افزایش قدرت یادگیري، از ویژگي هاي رنگ هاي گرم است؛ در مقابل، رنگ هاي سرد باعث احساس تمایل 

به سکون و آرامش مي شوند و دانش آموزان را از تحرک باز مي دارند و به خیال بافي و در خود فرو رفتن دعوت مي کنند. 
البته الزم به ذکر است که از هر دو گروه رنگ ها به تناسب موقعیت و گاه به صورت ترکیبی باید در فضاهای آموزشی 

بهره گرفت. بنابراین، نباید صرفاً از رنگ های خاصی براساس سلیقه های شخصی و بدون توجه به یافته های جدید 
روان شناسی، در هر موقعیتی در هر فضای آموزشی استفاده کرد.

 جالب است بدانیم، یکی از موضوعات به اثبات رسیده در علم روان شناسی این است که هر نوع رنگی در 
لباس، اثراتی در خود شخص و بینندگان او ایجاد می کند و این خود می تواند از منظری دیگر نشان دهندة 

نوع شخصیت و روحیة صاحب آن باشد؛ همین طور نوع لباس نیز می تواند بیانگر نوع افکار و عقاید 
وی باشد. در بارة این مهم، از پیامبرگرامی اسالم نقل شده است که: من تشبّه بِقومٍ اَوشک ان یکون 

منهم«: هر کس به گروهی تشبّه پیدا کند، نزدیک است که از آنان به شمار آید.

گفتار پايانی ...
 دانش آموزان، خصوصاً در دورة دبس��تان، بیش��تر به دنبال جاذبه هاي ظاهري هستند و 
احساس آن ها بر منطقشان غلبه دارد. بنابراین، معلمي موفق تر خواهد بود که ابتدا رابطه ای 
عاطفي و قوي با دانش آموزان برقرار کند تا بتواند آنچه را که نیاز است به آنان منتقل سازد. 
دانش آموزان نیز با کس��ي رابطة خوبي برقرار مي کنند که جذابیت خاصی برایشان داشته 
باش��د؛ به ویژه از نظر آراستگي ظاهري که مورد بحث ماست. این جاست که یادگیري 
دانش آموزان با عالقه مندي همراه خواهد بود و نتیجة بهتري در پی خواهد داشت. در 
این باره می توان نگاهی داشت به دیدگاه دکتر علی اکبر شعاری نژاد که می گوید: »یکی از 
ویژگی های معلم جذاب این است که خوش ظاهر و خوش لباس باشد و البته به گونه اي 
خود را نیاراید که جلب توجه کند؛ در مقابل از ویژگی های معلم بی جاذبه این است که 

در وضع ظاهري خود نقایصي دارد. مثالً لباس زننده مي پوشد.«
 به گواه تاریخ، یکي از عوامل مؤثر در موفقیت پیامبر گرامي اسالم در جلب قلوب 
مردم، خوش بویي و آراس��تگي ظاهر ایشان بوده است، زیرا انسان ها به طور فطري، 

آراستگي و زیبایي را دوست دارند.
معلمی که در قیاس با سایرین به لحاظ نحوة پوشش متفاوت و به نوعی متنوع باشد 
بیش��تر می تواند دانش آموزان را به سوی خود جلب کند. به ویژه دانش آموزان ابتدایی، 
به دلیل سطح فکری خاص خود در این دورة سنی، از ظاهر افراد بیشتر تأثیر می پذیرند 
و در نتیجه تفکرات چنین معلمانی را نیز بیشتر پذیرا هستند. الزم به ذکر است که منظور 
از پوشش متفاوت، پوششی است شاد و متنوع که در عین حال خارج از عرف جامعه 

نیز نباشد.
 شاید چنین نگاه و طرز فکری از سوی بعضی ها مورد انتقاد قرارگیرد، چراکه این نگاه یا 

تفکر، در این زمینه، به ظاهر با تفکرات رایج تا حدی متناقض به نظر می رسد. چون غالباً این 
گونه در اذهان جای گرفته است که معلم باید پوششی کامالً ساده و یکنواخت داشته باشد که 

باعث جلب توجه زیاد دانش آموزان نگردد ولی اگر دقت کرده باشید، صحبت ما قطعاً دربارة 
چنین نحوة پوششی برای مدتی کوتاه نیست، بلکه جهت گیری بحث ما دربارة نهادینه شدن 

چنین پوششی در بطن فرهنگ است، طوری که به مرور حالتی عادی و یکنواخت به خود بگیرد تا 
جایی که بتوانیم محیط های یادگیری را از حالت رکود و خمودگی خارج کنیم و شاهد تأثیرات مفید 

و مؤثر بر روح و روان دانش آموزانی باشیم که آتیه سازان جامعه اند.
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