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بـرای داشـتن زندگـی موفـق، آرام، و شـاد مهم تـر از هـر چیـزی، توانایـی در برقـراری 
ارتبـاط اسـت. در نـگاه اول کسـی کـه خـوب صحبـت می  کنـد و کالم شـیوایی 
برنـدۀ پیشـتاز  ارتبـاط مؤثـر و مثبـت، بهتـر عمـل می کنـد ولـی  برقـراری  دارد، در 
نیسـت. خـوب  و سـخنوری  ارتبـاط، کالم  برقـراری  عامـل  تنهـا  چراکـه  نیسـت، 
صحبت کـردن الزم اسـت ولـی کافـی نیسـت. شـما بـرای موفقیـت در ارتباطـات 
یـک  ماننـد  بتوانیـد  تـا  پیـدا کنیـد  ایـن حـوزه دسـت  بـه دانـش دیگـری در  بایـد 
متخصـص، افـراد را تحلیـل کنیـد و در نهایـت بهترین خط مشـی را برای برقراری 
ارتبـاط مؤثـر برگزینیـد. زبـان بـدن همـان دانـش الزم و ضـروری بـرای موفقیـت در 
ارتباطـات اسـت. بایـد بـا اصـول و فنـون ایـن دانـش آشـنا باشـید تـا از آن بهتریـن 
اسـتفاده را ببریـد. اگـر شـما هـم عالقـه بـه برقـراری بهتریـن و قوی تریـن شـکل از 

دوسـتی ها داریـد، بایـد در ایـن حـوزه دانـش بیش تـری کسـب کنیـد. 
ما  جامعۀ  در  که  داد  نشان  مشاهداتم  بدن  زبان  با  من  آشنایی  زمان  از 
دارد.  زمینه وجود  این  در  به اطالعات دقیق  برای دست یابی  فراوانی  اشتیاق 
این  که  دارند  وجود  کمی  بسیار  منابع  که  است  این  کتاب  این  ترجمۀ  علت 

مقدمۀ مترجم
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اطالعات را با کاربردهای عملی دنیای واقعی پیوند می زنند. 
این کتاب به شما کمک می کند تا از چیزهایی که در اطرافتان می شنوید و 
اطالعات متعددی که از منابع گوناگون دریافت می کنید، به راحتی عبور کنید 
و روی اطالعاتی متمرکز شوید که مورد نیازتان است. خوشبختانه متن کتاب نه 
کاماًل دانشگاهی است و نه کاماًل معمولی، بلکه ترکیبی از این دو است تا مهم ترین 
جنبه های ارتباط غیرکالمی و چگونگی تأثیر آن بر زندگی روزانه را به بهترین نحو 
و  ایما  هر  که  بدانند  دارند  دوست  زیادی  افراد  زیرا  کند؛  بازگو  شما  برای  ممکن 
اشاره  و هر حرکتی چه معنایی دارد و عوامل  اصلی زبان بدن را بشناسند. در این 
از اطالعات مورد نیاز در خصوص زبان بدن و روش های عملی  کتاب بسیاری 
داده ایم. همچنین  قرار  بررسی  مورد  و  آموزش  را  زندگی  در جریان  آن  از  استفاده 
سعی شده است که متن ترجمۀ کتاب بسیار روان و قابل استفاده برای همگان 
مؤثری  گام  عزیزان  شما  به  آموزه ها  و  مفاهیم  این  انتقال  برای  بتوانیم  تا   باشد 
دوستان  تمامی  از  لذا  دارد.  ضعف هایی  کارمان  است  واضح  و  برداریم 
 درخواست می کنیم پیشنهادات خود را برای بهتر شدن ترجمه، به آدرس ایمیل 

book@Nokhbesazan.ir  ارسال کنند تا در چاپ های بعدی اعمال شود.
کتاب  یک  تولید  در  زیادی  افراد  و  نمی شود  انجام  تنهایی  به  کاری  هیچ  
نقش دارند. ابتدا از آقای مجید فیاض فر تشکر می کنم که تالش خستگی ناپذیر 
و  گیرد  قرار  دوستان  شما  اختیار  در  مناسب  ترجمه ای  تا  شد  موجب  ایشان 
همچنین جا دارد از آقای مهدی جولینی تشکر کنم که نقش قابل توجه و بسیار 

مهمی در انتخاب واژه های مناسب داشتند.
آخرین و مهم ترین تشکر را از شما دوست گرامی دارم که با تهیه و خواندن 

این کتاب به ما کمک می کنید تا کارهای بهتری ارائه دهیم.

کاوش حسین تبار 
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مقدمه 

به معجزۀ زبان بدن در زندگی و کسب وکار خوش آمدید. چگونه از نیت هر کسی در 3 

که تأثیر شگرفی در زندگی تان خواهدداشت.  کتابی  گاه شویم؟  کمتر آ ثانیه یا حتی 

کاربردهای  دانشگاهی،  پژوهش های  اساس  بر  کتاب  این  در  ارائه شده  اطالعات 

یس، ارتباطات و نیز اظهاراتی مبنی بر تأثیر آن در  عملی و بیش از 20 سال تجربۀ تدر

این  در  و  باشید  داشته  آموزشی  سفری  می خواهید  گر  ا است.  مختلف  زندگی های 

کسب  را در دنیای واقعی  کاربردی  و اطالعات مفید  کنید  کشف  را  سفر چیزهایی 

کنید، اینجا همان جاست.

کتاب هـدف این 

غیرکالمــی  ارتباطــات  و  بــدن  زبــان  موضــوع  مــورد  در  قابل دســترس  کتــاب  صدهــا 

ــد. در تمــام  ــاًل دانشــگاهی و بعضــی هــم متفرقه ان کام کــه بعضــی از آن هــا  وجــود دارد 

ــی از  ــه داده ام، یک ــه ای ارائ ــخنرانی های حرف ــرده ام و س ک ــس  ی ــن تدر ــه م ک ــال هایی  س

گالیه هــای همیشــگی دانش آمــوزان و افــراد حرفــه ای در مشــاغل مختلــف ایــن بــود 

پیش گفتار
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کار و  کــه معتبــر، جــذاب و قابل اجــرا در  کننــد  کتابــی پیــدا  کــه هرگــز قــادر نبوده انــد 

ــراد هســتید پــس حتمــًا  ــروه از اف گ ــن  ــر شــما هــم جــزء ای گ زندگــی واقعی شــان باشــد. ا

یــد  یــد بدانیــد دیگــران در مــورد چــه چیــزی فکــر می کننــد و یــا دوســت دار دوســت دار

آیــا  بدانیــد  بخواهیــد  مثــاًل شــاید  ارســال می کننــد.  برایتــان  پیام هایــی  بدانیــد چــه 

آن هــا شــما را دوســت دارنــد یــا بخواهیــد بدانیــد آیــا می خواهنــد شــما را فریــب دهنــد 

کــه  کــه تنهــا بــا نــگاه بــه آنــان و چیزهــای اطرافشــان متوجــه شــوید  و یــا حتــی بخواهیــد 

چــه نــوع آدم هایــی هســتند. شــاید از همــه مهم تــر این کــه بخواهیــد بهتریــن تأثیــر را، 

کتــاب  ی دیگــران داشــته باشــید. علــت نــگارش ایــن  مخصوصــًا در اولیــن دیــدار، رو

ــه اطالعــات دقیــق در ایــن زمینــه  ــرای دســت یابی ب کــه اشــتیاق فراوانــی ب ایــن اســت 

کــه ایــن  گــر تــازه وجــود داشــته باشــد( هســتند  کمــی )ا وجــود دارد امــا منابــع بســیار 

کتــاب بــه شــما  کاربردهــای عملــی دنیــای واقعــی پیونــد می زننــد. ایــن  اطالعــات را بــا 

کــه  کــه در اطرافتــان می شــنوید و اطالعــات متعــددی  کمــک می کنــد تــا از چیزهایــی 

ی اطالعاتــی متمرکــز  کنیــد و رو یافــت می کنیــد بــه راحتــی عبــور  گــون در گونا از منابــع 

کامــاًل دانشــگاهی اســت  کتــاب نــه  کــه مــورد نیازتــان اســت. خوشــبختانه متــن  شــوید 

ــاط  ــای ارتب ــن جنبه ه ــا مهم تری ــت ت ــن دو اس ــی از ای ــه ترکیب ــی، بلک ــاًل معمول کام ــه  و ن

غیرکالمــی و چگونگــی تأثیــر آن بــر زندگــی روزانــه را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــرای شــما 

کنــد.  بازگــو 

گرفتـه ام  یـادی در مـورد ارتبـاط غیرکالمـی فرا طـی بیـش از 20 سـال اخیـر مطالـب ز

کتـاب  کـه هـر چقـدر از ایـن  کتـاب نمی دانـم چـه بگویـم، چـرا  امـا واقعـًا در مـورد ایـن 

ایمـا  هـر  کـه  بداننـد  دارنـد  دوسـت  یـادی  ز افـراد  دارم.  گفتـن  بـرای  حـرف  بـاز  بگویـم 

ایـن  کـه  شـخصی  حتـی  گفـت  بایـد  امـا  دارد  معنایـی  چـه  حرکتـی  هـر  و  اشـاره ای  و 

گذشـته از این کـه مغـز چگونه  حرکـت را انجـام می دهـد خـودش معنایـش را نمی دانـد. 

ارتباطـات  بیش تـر  چگونـه  و  می کنیـم(  اشـاره  آن  بـه  تنهـا  اینجـا  در  )کـه  می کنـد  کار 
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غیرکالمـی را هدایـت می کنـد، می خواهیـم در مـورد عوامـل  اصلـی معجـزۀ زبـان بـدن 

کنیـم؛ عواملـی از قبیـل: شـرایط محیطـی،  کسـب وکار بـا شـما صحبـت  در زندگـی و 

شـخص.  پاسـخ های  و  کنش هـا  وا فرهنـگ، 

کـه در آن ارتبـاط غیرکالمـی  صدهـا و شـاید هـزاران شـرایط محیطـی وجـود دارنـد 

وجـود  خانـه.  در  تلویزیـون  تماشـای  هنـگام  یـا  و  فروشـگاه  در  مثـاًل  می دهـد،  ی  رو

ی، تشـکیل هـزاران فرهنـگ در جهـان بـا تفاوت های  فرهنگ هـای متعـدد در هـر کشـور

عمـدۀ بیـن آن هـا را موجـب شـده اسـت. وجـود صدها ایما و اشـاره، عالمت، حرکت و 

ترکیـب آن هـا باعـث بـه وجـود آمـدن میلیون هـا معنـی مختلف شـده اسـت. بزرگ ترین 

کتابـی بسـیار مفیـد بـه صورتـی بـود  کتـاب، چگونگـی نـگارش  مشـکل در نوشـتن ایـن 

ی می دهنـد، بـه خواننـده  کـه در شـرایط مختلـف رو کـه بتوانـد معنـی تمـام مـواردی را 

کنـد. تفهیـم 

کتاب دارید چـه انتظـاری از این 

رفتارهـای  مطالعـۀ  اغلـب  می شـود  بـدن  زبـان  شـامل  کـه  غیرکالمـی  ارتبـاط  مطالعـۀ 

و می توانـد  افـراد صـورت می گیـرد  قبـال  کـه در  ی هایـی اسـت  و پیش داور کلیشـه ای 

ندارنـد  دوسـت  افـراد  کـه  چـرا  ناپسـندند،  رفتارهـا  ایـن  شـود.  آن هـا  آشـفتگی  باعـث 

گیرد. امـا چه بخواهید و چـه نخواهید  ی هایـی در مـورد آنـان صـورت  چنیـن پیش داور

کلیشـه ای  یـد که هم در مورد رفتارهای  ایـن چیزهـا در زندگـی وجـود دارد و شـما مجبور

ی هـای انجام شـده بیندیشـید تـا بتوانیـد رفتارهـای غیرکالمـی افـراد را  و هـم پیش داور

کنیـد.  درک 

براسـاس  شـخص  هـر  کـه  عادی انـد  رفتارهـای  همـان  کلیشـه ای  رفتارهـای 

زنـان  کـه  نشـان می دهنـد  بـه وضـوح  پژوهش هـا  داراسـت.  ویژگی هـای خـاص خـود، 

دقیق تـر از مـردان رفتارهـای دیگـران را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می دهنـد، بنابرایـن 
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مـورد  ایـن  در  کـه  اسـتثنایی  تنهـا  کننـد.  شناسـایی  را  افـراد  می تواننـد  مـردان  از  بهتـر 

زنـان  انـدازۀ  بـه  مـردان  دارد  فریـب  قصـد  شـخصی  وقتـی  کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود 

کننـد.  درک  را  شـخص  آن  فریبنـدۀ  رفتارهـای  می تواننـد 

انجـام  عملـی  آنکـه  از  قبـل  اسـت،  افـراد  افـکار  خوانـدن  همـان  هـم  ی  پیـش داور

قـرار  خـود  رفتـار  مبنـای  را  مـوارد  ایـن  جامعـه  در  کـه  نمی شـود  توصیـه  البتـه  دهنـد. 

گفـت  کـه ممکـن اسـت منجـر بـه سـوء رفتـار نسـبت بـه دیگـران شـود. بایـد  دهیـم چـرا 

کـه خوانـدن زبـان بـدن و درک ارتبـاط غیرکالمـی بـه خـودی خـود نـه خـوب اسـت و نـه 

کـه خـود  یارویـی بـا آن هاسـت  بـد، و هـدف از آن تنهـا فهمیـدن افـکار مـردم هنـگام رو

ی  رفتـار نظـر  از  نبایـد  گفتـم  کـه مـن  ارزشـمندی اسـت. درسـت اسـت  واقعـی  تجربـۀ 

کـرد امـا چـه خـوب چـه بـد شـما بایـد در انجـام  ی  کسـی یـا چیـزی پیـش داور در مـورد 

فقـط  دیگـر  عبـارت  بـه  کنیـد.  مؤثـر عمـل  ی هایتـان  و پیش داور کلیشـه ای  رفتارهـای 

کـه شـما  سـیاه یـا سفیدپوسـت بـودن شـخص، و مـرد یـا زن بـودن او، دلیـل نمی شـود 

کـه در هـر  ایـن اسـت  بلکـه منظـور  نشـوید،  او دوسـت  بـا  یـا  و  اسـتخدام نکنیـد  را  او 

کرده انـد وجـود  کـه در آن فرهنـگ رشـد  فرهنگـی،  ویژگیهـای خـاص مربـوط بـه افـرادی 

دارنـد و افـراد در یـک فرهنـگ خـاص معمـواًل از لحـاظ رنگ پوسـت، مذهب، جنس، 

مشـابه اند.  غیـره  و  مکتبـی  وابسـتگی های 

هائیتی2  نیجریه،  در  را  رپی1    مشهور  خوانندۀ  این که  احتمال  مثال،  عنوان  به 

رنگ  به  مربوط  مسئله  است.  کم  کنید  پیدا  استرالیا  در  دورافتاده  منطقه ای  یا  و 

کشش افراد به سمت یکدیگر در یک فرهنگ براساس  پوست نمی شود بلکه در مورد 

که در نتیجۀ پیوند اجتماعی ایجاد می شود.  شباهت های موجود بین آن هاست 

فرهنـگ نقـش بزرگـی در درک ارتبـاط غیرکالمـی ایفـا می کنـد. از لحـاظ فرهنگـی 

کـه بعضـی ارتباطـات در واقـع حاصـل از اصـل علت و معلـول در آن فرهنگ  می بینیـم 

1. rap        2. Haiti    

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
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شـکل  فرهنـگ  آن  در  خاصـی  علـت  وجـود  به خاطـر  ارتباطـات  ایـن  یعنـی  اسـت، 

یـادی بیـن اصـل علیـت و ارتبـاط وجـود دارد. امـا موضـوع ایـن  گرفتـه اسـت و تفـاوت ز

کتـاب ایـن چیزهـا نیسـت بلکـه دربـارۀ فهمیـدن افـراد پیرامونمـان و ارسـال پیام هـای 

ی آنهاسـت.  غیرکالمـی تأثیرگـذار بـر رو

ناشایست  و  بدقلق  کارمندان  مورد  در  هوشمندانه  و  صریح  طور  به  کتاب  این 

به وضوح توضیح می دهد. در هیچ  را  اوقات هم چیزهایی  گاهی  و  سخن می گوید 

کسی اهانت نشده و در هیچ قسمتی قصد نداشته ام  کتاب عمدًا به  قسمتی از این 

حقایقی  فرامی گیرید  کتاب  این  در  که  را  آنچه  شوم.  مشاجره  و  اختالف  باعث  که 

کرۀ زمین در زمینه های ارتباط غیرکالمی،  ی  ی شده از باهوش ترین افراد رو جمع آور

را در  این ها  که تمام  انسان شناسی اجتماعی و علم اعصاب است. من سعی دارم 

کنم نه این که  که شناخت افراد را برای شما آسان تر  کتابم بیاورم، بیش تر به این امید 

کرده ام و در مورد ضمیر  یادی  ی های ز موجب ناراحتی شوم. من در این جا پیش داور

و  بشناسید  را  آن ها  خودتان  شما  که  است  مهم  و  گفته ام  سخن  گاه  ناخودآ و  گاه  آ

مورد  در  کسی  نباید  که  بگویید  گر  ا نشوید.  غافل  آن ها  از  و  کنید  جستجو  خود  در 

کند در واقع خودتان را فریب داده اید. شما به خاطر انسان بودنتان  ی  من پیش داور

بر  بشناسید،  را  آن  است  بهتر  پس  می گیرید.  قرار  ی  پیش داور معرض  در  همیشه 

که همراه آن می آیند مسلط شوید و با مردم خوب باشید.  احساساتی 

کـه اسـم  کنـم  شـش سـال پیـش مـن مجبـور شـدم پژوهـش جالبـی را تجربـه و اداره 

از  نفـر  یـک  بـا  دقیقـه  چنـد  هـر  اشـخاص  پژوهـش  ایـن  در  بـود.  دیتینـگ1   اسـپید  آن 

گفتگـو می کردنـد تـا باألخـره بتواننـد بـا یکـی رابطـۀ عاشـقانه  جنـس مخالـف دیـدار و 

را  بعدازظهـر  کل  کـه  داشـتند  شـرکت  زن   16 و  مـرد   16 پژوهـش  ایـن  در  برقرارکننـد. 

گفتگـو  کردنـد. در پایـان 4 دقیقـه آن هـا درصورتـی  چرخیدنـد و هـر 4 دقیقـه بـا یـک نفـر 

1. Speed Dating         
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بـر  بـا او نامـزد شـوند،  کـه  کـه از طـرف مقابـل خوششـان می آمـد و تصمیـم می گرفتنـد 

کارت بایگانـی تیـک می زدنـد. سـرانجام موفـق شـدم سـه مـورد از ایـن پژوهش هـا  ی  رو

کنـم، دو مـورد در مینیاپلیـس1 و یکـی در سـیاتل2. نتایـج به دسـت آمـده جالـب  را اداره 

بود:

بیشـتری  زنـان  بـه  مـردان  درحالی کـه  می کردنـد،  انتخـاب  را  کمتـری  مـردان  زنـان،     

و  انعطاف پذیرتـر  بسـیار  مـردان،  کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  می شـدند.  عالقه منـد 

مسـتأصل تر. هـم  شـاید  یـا  و  سـازگارترند 

کـه آیـا دوبـاره بـا آن  کـه در همـان 30 ثانیـۀ اول می دانسـتند  گفتنـد     93 درصـد زنـان 

شـخص موردنظـر قـرار مالقـات می گذارنـد یـا خیـر.

کـه آیـا  کـه در همـان 30 ثانیـۀ اول فهمیده انـد  گفتنـد     تقریبـًا 93درصـد مـردان هـم 

دفعـۀ بعـدی هـم وجـود دارد یـا خیـر.

   هـر چقـدر شـخصی افـراد بیش تـری را بـرای قـرار مالقـات بعـدی انتخـاب می کرد، به 

ی ترتیـب دهند.  کم تـری حاضـر بودنـد بـا او قرار همـان نسـبت افـراد 

کـه می تـوان در مـورد آن  یادنـد  گرفتـم آن قـدر ز کـه از ایـن 3 پژوهـش  درس هایـی 

کـه ایـن افـراد آن شـب در مـورد نامزدهـای  کتابـی نوشـت. امـا در حـال حاضـر  بدانیـد 

اشـتباه  مـن  شـاید  کـه  گفتـم  خـود  بـا  سـپس  می کردنـد.  ی  پیـش داور خـود  احتمالـی 

ک هایمـان را بـه خوبـی شـناخته ایم و در عـرض 3 ثانیـه آن هـا را  می کنـم، شـاید مـا مال

می دهیـم.  تشـخیص 

کسـب وکار یـک ارتبـاط غیرکالمـی اسـت  بـه نظـر می رسـد زبـان بـدن در زندگـی و 

کـه ارتبـاط غیرکالمـی بـه آسـانی زبـان بـدن نیسـت، ولـی شـما بـه زودی آن را  در حالـی 

گرفـت. شـما مطالبـی را دربـارۀ اصـول اولیـۀ زبان بـدن می خوانیـد و دربارۀ  فـرا خواهیـد 

کـه طـرز فکرهـا، اعمـال و نتایـج را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و همچنیـن  قـدرت آن، 

1. Minneapolis            2. Seattle
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مطالبـی  ارتباطـات،  در  آن هـا  تأثیـر  چگونگـی  و  بـدن  زبـان  کلیـدی  عناصـر  مـورد  در 

که خودشـان  کـه مـردم می پوشـند، نمادهایـی  یـد. همچنیـن معانـی چیزهایـی  می آموز

شـخصی،  فاصله هـای  محیـط،  محیطـی،  شـرایط  کرده انـد،  محاصـره  آن هـا  بـا  را 

از  اسـتفاده  نحـوۀ  و  فیزیکـی  ویژگی هـای  درآمـد،  شـخص،  اجتماعـی  موقعیت هـای 

زمـان در ارتبـاط غیرکالمـی، همـه و همـه را خواهیـد آموخـت. 

کـه شـما بـه راحتـی آن هـا را بفهمیـد. امـا هـر جـا  ی می کنـم  کار نگـران نباشـید، مـن 

یـادی وجـود دارد لطفـًا آن را بـه عنـوان یـک حقیقـت از مـن  کـه می گویـم پژوهش هـای ز

کنیـد و هـر  ی  بپذیریـد، در غیـر ایـن صـورت مجبـور می شـوید تـا ده هـا مقالـه خریـدار

کنیـد تـا باألخـره بـه حـرف مـن برسـید. پـس بیاییـد آسـان بـا قضیـه  ایـده ای را پانویسـی 

یـم.  کنیـم امـا بسـیار دقیـق بـه آن بپرداز برخـورد 

بـا دانسـتن جنبه هـای فنـی ثابت شـده و در نظرگرفتـن آن هـا به عنوان یـک حقیقت 

ی تأثیـر زبـان  کتـاب رو کتـاب راه یابیـد. مطالـب ایـن  می توانیـد بـه فصـول بعـدی ایـن 

ی تمـام ارتباطـات  بـر رو ارتبـاط غیرکالمـی  بـدن در دنیـای حقیقـی و همچنیـن تأثیـر 

اطالعـات  شـما  شـخصی،  دنیـای  تـا  گرفتـه  تجـارت  دنیـای  از  اسـت.  شـده  متمرکـز 

کـه می توانیـد  یـد  بـه دسـت می آور را  بینش هایـی  و  کشـف می کنیـد  را  بسـیار مهمـی 

متعجـب  را  شـما  آنچـه  کنیـد.  اسـتفاده  فرزندانتـان  بـا  رابطـه  در  حتـی  آن هـا  از  فـورًا 

کـه در اداره اتفـاق می افتـد بسـیار شـبیه بـه آن چیـزی  کـه، چیـزی  می سـازد ایـن اسـت 

ی می دهـد.  کـه در روابـط جنسـی و همچنیـن بیـن اعضـای خانـواده رو اسـت 

فصل های پایانی در مورد خودآزمایی است و این که چگونه ارتباط غیرکالمی تان 

را نظاره کنید و چه طور از معجزۀ زبان بدن در زندگی روزمره و کسب وکارتان بیش ترین 

یا  و  کشورها  افراد  از  مجموعه ای  با  باید  روزمره  زندگی  در  افراد  بعضی  ببرید.  را  بهره 

چه  و  باشد  کار  محل  در  ی  حضور به صورت  چه  حال  کنند  کار  دیگر  فرهنگ های 

جهانی شدن  با  ی  فناور از  استفاده  جهان.  سراسر  در  ی  فناور از  استفاده  به صورت 
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کتاب را به زبان  ی در حال افزایش است بنابراین من یک فصل از این  دنیای امروز

بدن و فرهنگ های دیگر اختصاص داده ام. برای مثال:

»کوین وقتی میای ایتالیا برای سخنرانی برای سرمایه گذاران بانک های خصوصی، 

که اومدی لباس مشکی تنت نکنی!« مثل آخرین باری 

»چرا رونالد؟«

»چون خسـته کننده است«

»چی بپوشم؟«

»هر چی به جز مشـکی«

»بسیار خوب«

یــادی  پایی هــا بــه رنــگ لبــاس توجــه ز ی از ارو او واقعــًا درســت می گفــت. بســیار

یایــی ام. کــه فانــوس در کــردم  دارنــد. مــن لبــاس آبــی روشــن پوشــیدم و احســاس 

که  با اطالعات دقیق و پژوهش شده ای آشنا خواهید شد  کتاب شما  در سرتاسر 

این  که شما در  ارتباط غیرکالمی اند. هر چیزی  و  زبان بدن  ی جدیدترین دانش  حاو

کتاب می خوانید بر اساس پژوهش ها و واقعیت است، نه حدس شخصی یا نظریه های 

گنجانده شده  کتاب  این  سرتاسر  در  نیز  بنده  مشاهدات  و  تجربه ها  نشده.  آزمایش 

است تا شما با ترکیبی از مطالب دانشگاهی و واقعیت ها آشنا شوید.

کنیم کتاب اسـتفاده  چگونـه از این 
کاماًل شبیه به هم نیستند، همان طور هم نمی توان تنها یک راه  همان طورکه دو شخص 
کتاب شامل مجموعۀ وسیعی از  گرفت. این  کتاب در نظر  برای استفادۀ بهینه از این 
که ممکن است برای نیازها و شرایط ویژه از آن استفاده  کاربردهایی است  اطالعات و 
کار شما نیاید ولی حتمًا  گرچه ممکن است مثاًل مبحثی از آن در حال حاضر به  شود. ا
که آن مبحث حتی برای شما حیاتی باشد.  در طول دورۀ زندگی فرصتی پیش می آید 
ید تا آخر زندگی با شما همراه است و از این که در دوره هایی از  که امروز می آموز آنچه 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.
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زندگی از این مطالب استفاده می کنید شگفت زده خواهید شد.

کتاب را به این صورت به شـما توصیه می کنم: اسـتفاده از این 
که بـه نظرتان جالـب می آید و مهم     هـر فصـل را به طـور کامـل بخوانیـد. هـر چیـزی 

باشـد،  خودتـان  شـخصی  تجربـۀ  اسـت  ممکـن  خـواه  کنیـد  ی  یادداشـت بردار اسـت 
خـواه برایتـان جالـب باشـد.

   بـه صفحـات مربـوط بـه نـکات مهـم در آخـر هـر فصـل توجـه کنید. ایـن صفحات 
کـه بـا یادگیـری آن هـا مطالـب آن فصـل را  کلیـدی موجـود در فصل انـد  شـامل نـکات 
کـه برایتـان ناآشـنا بـود و یـا  گـر چیـزی را در ایـن صفحـات یافتیـد  بهتـر درک می کنیـد. ا
کامـاًل بفهمیـد. کنیـد تـا آن مطالـب را  معنـی آن را متوجـه نشـدید دوبـاره فصـل را مـرور 

کـه شـامل سـؤاالت،  گام هـا  کنیـد. ایـن  گام هـای عملـی آخـر هـر فصـل توجـه     بـه 

آن  تـا مطالـب  کمـک می کننـد  بـه شـما  تمریـن هسـتند  انـواع مختلـف  و  فعالیت هـا 
و  کنیـد  گام هـای عملـی عبـور  ایـن  از  کـه  فرابگیریـد. شـاید بخواهیـد  کامـاًل  را  فصـل 
کار را نکنیـد. حتمـًا  کـه ایـن  آن هـا را نادیـده بگیریـد ولـی مـن به شـدت توصیـه می کنـم 
کنیـد. زیرا انجام  وقتـی را بـرای انجـام تمریـن در نظـر بگیرید سـپس فصل بعد را شـروع 
را  فصـل  اطالعـات  و  کنیـد  درک  را  مطلـب  کامـاًل  تـا  می کنـد  کمـک  شـما  بـه  تمریـن 

گیریـد. به طـور مؤثرتـر و طوالنی تـری در زندگـی خـود بـه کار 
گرفته ایـد  کـه یـاد  کنیـد. دربـارۀ چیـزی  یـد بـا دیگـران تقسـیم  کـه می آموز    آنچـه را 
بـا شـخص دیگـری مثـاًل دوسـت، فامیـل و یـا همکارتـان حـرف بزنیـد. دربـارۀ عقایـد و 
کنیـد و آن هـا را مجبـور  دیدگاه هایشـان و در مـورد موضوعـات متفـاوت از آن هـا سـؤال 
کننـد. ایـن روش خوبـی  بـرای شـما بازگـو  تـا تجربه هایشـان را در دنیـای واقعـی  کنیـد 
کـه بـه هنـگام نوشـیدن قهـوه یـا سـاعت ناهـار می توانیـد هم زمـان نـکات مهـم  اسـت 

کنیـد. ی  کـه آموخته ایـد بـرای خـود یـادآور چیزهایـی را 
   کتـاب را بـا یـک دوسـت و یـا بـا شـخص دیگـری بخوانیـد و فعالیت هـای مربـوط 

کار این اسـت  کـه مؤثرتریـن روش بـرای انجـام این  بـه آن را انجـام دهیـد. مـن فهمیـده ام 
کتـاب پیـش بـرود  کتـاب را داشـته باشـد و فصـل بـه فصـل بـا  کپـی از  کـه هـر نفـر یـک 
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کل فصـل را بخوانـد و یادداشـت بـردارد سـپس بـا دوسـت  و تمرین هـا را انجـام دهـد. 
گام هـای  کنـد. در مـورد  گرفتـه اسـت بحـث  کـه یـاد  خـود دربـارۀ آن فصـل و چیزهایـی 
عملـی هـم می توانیـد بـا یکدیگـر و یـا بـه تنهایـی آن هـا را انجـام دهیـد سـپس نتایـج را 

کنیـد. بـا هـم مقایسـه 
کتاب را با سرگرمی و به صورت تفریحی  شما می توانید اصول به کار رفته در این     

کنید و مثال هایی  که در تلویزیون صحبت می کنند دقت  انجام دهید. مثاًل به افرادی 
گنجانده شده است را در آن ها ببینید. تجربۀ  کتاب  که در بعضی از موضوعات این 
کمتر حرف زدن منظور خود را برسانید. برای مثال،  جلوی  گر بتوانید با  جالبی است ا
زبان  به  به دقت  کار  این  انجام  و در حین  انجام دهید  تلفنی  و مکالمۀ  بایستید  آینه 
کنید هم زمان با  گر بخواهید می توانید از یک دوست تقاضا  کنید. حتی ا بدنتان توجه 
کنید، سپس موقع صرف قهوه یا چای  گفتگو می کند از او فیلم برداری  این که با شما 
دوربین را روشن کرده و باهم فیلم را تماشا کنید و ببینید چقدر از آن را متوجه می شوید. 
به  بستگی  کنید  استفاده  کتاب  این  از  می خواهید  چطور  این که  نهایت،   در 
که بعضی از پیشنهادهای مرا در مورد استفاده از  خودتان دارد اما از شما می خواهم 
که  ی است  کتاب همان طور کتاب در نظر داشته باشید، اما بهترین استفاده از این 
از اطالعاتی  کامل شما  ببرید. هدف اصلی من درک  از آن  را  بتوانید بیش ترین بهره 
بهبود تمام جنبه های زندگی  از آن ها در  بتوانید  این که  و  کرده ام  ی  گردآور که  است 
کنید و در تمامی سطوح  کسب  کنید. بدین ترتیب امتیاز مهمی در زندگی  استفاده 

کنید.  ارتباطات خود مسلط عمل 
بسیار  کنید،  استفاده  کتاب  این  از  می خواهید  چگونه  این که  به  توجه  بدون 
چه  بگویید  و  ید  بگذار جریان  در  مرا  می رسانید  انتها  به  را  کتاب  که  زمانی  مشتاقم 
یا چه  و  به دردتان نخورد  به دردتان خورد و چه قسمت هایی  کتاب  از  قسمت هایی 
کتابمان را  کمک می کند تا  ید. این به ما  که بیاموز ید  چیزهایی را بیش تر دوست دار
که شما پیشنهاد داده اید در به روزرسانی های  بهبود بخشیم و ممکن است چیزی را 

کتاب ببینید. بعدی 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.



کاملــی  کتــاب شــرح  ایــن  انتخــاب شــده اســت.  کتــاب  ایــن  بــرای  عنــوان خوبــی 

بارهــا  کــه  می شــوید  متوجــه  کتــاب  خوانــدن  هنــگام  اســت.  غیرکالمــی  ارتبــاط  از 

اجــازه  بــرده ام.  به کار بــه جــای هــم  را  بــدن  زبــان  و  ارتبــاط غیرکالمــی  عبارت هــای، 

کنــم.  کــدام از آن هــا را تعریــف  دهیــد هــر 

اشـاره   ... و  تماس هـای چشـمی  اشـاره ها،  و  ایمـا  بـدن،  بـه وضعیـت  بـدن  زبـان 

اشـخاص،  پوشـش  نـوع  شـامل  این هـا  عالوه بـر  غیرکالمـی  ارتبـاط  آنکـه  حـال  دارد. 

کـه افـراد اسـتفاده می کننـد،  هنجارهـای اجتماعـی در مـورد لبـاس و رفتـار، جواهراتـی 

ی بدنشـان وجـود دارد، فاصلـۀ بیـن آن هـا هنـگام ایسـتادن  کـه بـر رو خال کوبی هایـی 

در مقابـل هـم، نحـوۀ اسـتفادۀ افـراد از زمـان، نحـوۀ اسـتفادۀ افـراد از فاصله هـا، لحـن 

و شـدت صـدا و غیـره اسـت. معجـزۀ  زبـان بـدن درواقـع ایـن نـوع ارتباطـات غیرکالمـی 

می دهـد.  توضیـح  را 

بیش تــر ارتباطــات مــا را زبــان غیرکالمی مــان تشــکیل می دهــد و هــر چیــزی در زبــان 

ــی  گاه ــاط آ ــوع ارتب ــن ن ــواه از ای ــراد خ ــر اف کث ــا دارد. ا ی م ــر رو ــدی ب ــر ج ــی تأثی غیرکالم

فصـل اول 

معجزۀ زبان بدن
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داشــته باشــند خــواه نداشــته باشــند، ممکــن اســت بخواهنــد مقصــودی را برســانند 

یافــت می شــود متفــاوت بــا مقصودشــان اســت  کــه از زبــان بــدن آن هــا در امــا پیغامــی 

کالم دارنــد.  کمــی نفــوذ  کــه افــراد بســیار  و بــه همیــن خاطــر اســت 

ــه، جواهــرات،  ــه از محیــط، میــز، رنــگ خان کــه چگون ــد  مــردم معمــواًل نیاموخته ان

ــان  ــر چیزهایش ــی و دیگ ی، خال کوب ــوارکار ــاه س کوت ــلوار  ــاس، ش ــول لب ــن، ط ــۀ پیراه یق

غیرکالمــی  ارتبــاط  چقــدر  می فهمیــم  زمانی کــه  کننــد.  اســتفاده  ی  تأثیرگــذار بــرای 

زمینــه چیــزی  ایــن  مــا در  و  یــم  زبــان می آور بــر  کــه  اســت  تــی  از حتــی جمال مهم تــر 

می شــویم.  شــرمنده  نمی دانســتیم، 

ــگار در ذهــن خــود آن را جــدا از لغــات،  ــدن صحبــت می کنیــم ان ــان ب وقتــی از زب

یــم درحالی کــه  و دیگــر چیزهــا می پندار بلنــدی صــدا  تکلــم،  لحــن صــدا، ســرعت 

ــا  ــاط، ب ی ارتب ــرار کــه تمــام عناصــر شــرکت کننده بــه هنــگام برق حقیقــت ایــن اســت 

کــه بخواهیــم ایــن  کار می کننــد و بســیار دشــوار و شــاید هــم غیرممکــن اســت  یکدیگــر 

یم. بــا وجــود روابــط متقابــل پیچیــدۀ بــه وجــود آمــده  عناصــر را از یکدیگــر جــدا ســاز

کــه اجــزا و عناصــر موجــود را  در یــک ارتبــاط، محققــان و دانشــمندان موفــق شــده اند 

کار  ــا باهــم  ــه صــورت مجــزا و ی ــه ایــن عناصــر ب ــارۀ این کــه چگون جهــت فهــم بهتــر درب

می کننــد، مــورد مطالعــه قــرار دهنــد.

به راحتــی  کــه  اجزایــی هســتند  ارتباطــی غیرکالمــی  و دیگــر عناصــر  بــدن  زبــان 

بــا ســرعت در  و  بــه طــور مرتــب  مــا دربــارۀ آن هــا  بنابرایــن دانــش  قابل مشــاهده اند، 

کتــاب، زبــان بــدن و ارتبــاط غیرکالمــی را بــه وضــوح شــرح  حــال افزایــش اســت. ایــن 

کــه مــن مشــتاقم آن هــا  یــادی در ایــن زمینــه اســت  می دهــد و دارای اطالعــات بســیار ز

کــه فرامی گیریــد  را بــا شــما در میــان بگــذارم. شــما می توانیــد بــا اســتفاده از آموزه هایــی 

ذهــن  بــه خوانــدن  موفــق  گرفته ایــد  فرا کــه  آنچــه  بــردن  به کار بــا  و  باشــید  تأثیرگذارتــر 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.



•
21  لوازلـصز: ندب نزبج مزجعم 

کنتــرل می شــوند.  گاه1 انســان  ــرا حــرکات بــدن توســط ضمیــر  ناخــودآ ی ــراد شــوید، ز اف

گفتگــو هســتید ممکــن اســت نــه تنهــا از پیام هایــی  کــه شــما بــا او در حــال  شــخصی 

ــت  ــن اس ــی ممک ــه حت ــد بلک گاه نباش ــد آ ــال می کن ــما ارس ــرای ش ــش ب ــط بدن ــه توس ک

گــر معنــی ایــن پیام هــا را یــاد بگیــرد بــا آن هــا مخالــف باشــد و دیگــر از ایــن نــوع زبــان  ا

ــه هنــگام صحبــت اســتفاده نکنــد. ــدن ب ب

دچـار  و  کنیـم  برقـرار  مؤثـری  ارتبـاط  نتوانیـم  می شـود  باعـث  کـه  دالیلـی  از  یکـی 

ارادۀ  به نـدرت  مـا  اسـت.  بدنمـان  زبـان  ی  رو بـر  کنتـرل  نداشـتن  شـویم،  مشـکل 

ی از ضمیـر  کار گـر قـرار بـود بـرای انجـام هـر  کـه ا کار می بریـم چـرا  گاهانـۀ خـود را بـه  آ

یـا  و  برسـانیم  پایـان  بـه  را  ی  کار کنیـم هیـچ گاه نمی توانسـتیم  گاهمـان اسـتفاده  خودآ

)یعنـی  گاه،  ناخـودآ سـطح  در  امـا  می شـدیم.  کشـته  اتومبیـل  تصادفـات  در  همگـی 

ن فکرکـردن انجـام  کار خـود را بـدو کـه در اختیارمـان نیسـت و  آن قسـمت از بـدن مـا 

می دهـد( مغـز عالمت هـای الکتریکـی بـرای بـدن ارسـال می کند تـا بدن بتوانـد حرکت 

کنـد، بـدود، پنهـان شـود و ... . تمـام  کنـد، درگیـر شـود، مقابلـه  کنـد، بایسـتد، نـگاه 

گاه2 مـا وارد عمـل شـود، بـه نحـو مطلوبی صورت  ایـن اعمـال قبـل از آنکـه ضمیـر خـودآ

کـه شـما قبـاًل راجـع  ن می آیـد  گاهـی اوقـات حرف هایـی از دهـان شـما بیـرو می گیـرد. 

ممکـن  چنـد  هـر  بزنیـد،  را  حرف هـا  ایـن  کـه  نمی خواسـته اید  و  نکرده ایـد  فکـر  آن  بـه 

گاه و  گاهـی اوقـات ضمیـر خـودآ ی احسـاس زده باشـید.  اسـت ایـن حرف هـا را از رو

گاه بـا هـم هماهنگ انـد، ولـی بعضـی اوقـات هرکـدام باعـث می شـوند اتفـاق  ناخـودآ

کـه هیـچ رابطـه ای بیـن انجـام  ی دهـد. در واقـع پژوهش هـا نشـان می دهنـد  متفاوتـی رو

گاهانـه وجـود نـدارد. بنابرایـن  گاه و رفتارهـای آ رفتارهـای برخاسـته از ضمیـر ناخـودآ

کـه  را  آنچـه  می شـوید  متوجـه  موقـع  آن  بخوانیـد  بتوانیـد  را  کسـی  فکـر  شـما  زمانی کـه 

1. unconscious            2. consciousness

 .اين كتاب الكترونيكى از وب سايت كارآفرين برتر خريدارى و دانلود شده است
www.karafarinebartar.com



   معجزۀ زبان بدن
•
22

کـه در ذهنـش می گـذرد در تناقـض باشـند. شـخص می گویـد ممکـن اسـت بـا آنچـه 

کتــاب بــرای خوانــدن ضمیــر ناهوشــیار اشــخاص  گــر شــما از ایــن  در نهایــت ا

تصمیمــات  و  رفتارهــا  پیش بینــی  بــرای  آن  اطالعــات  از  و  یــد  بگیر کمــک 

تشــخیص  را  رفتارهــا  توانســت  خواهیــد  بهتــر  کنیــد  اســتفاده  آنــان  گاه  ناخــودآ

یــا  و  یــد  بگذار تأثیــر  آن هــا  ی  رو آســانی  بــه  درنتیجــه  و  کنیــد  پیش بینــی  و  دهیــد 

ی انجــام خواهنــد داد. امــا آیــا  کار کــه بفهمیــد دفعــۀ بعــد چــه  قــادر خواهیــد بــود 

کــه در ضمیــر هوشــیار آن هــا چــه می گــذرد؟ خیــر، پــس همیشــه  می توانیــد بفهمیــد 

در  گــر  ا دیگــران مخصوصــًا  تفکــرات  بــارۀ  در و صددرصــد  دقیــق  به طــور  نمی تــوان 

ــال در  ــا به ح ــا ت ــم: آی ــی بزن ــد مثال ــازه بدهی ــرد. اج ک ــر  ــد اظهارنظ ــیار باش ــطح هوش س

یــک دقیقــه  از  بعــد  و  بــه شــخصی زل زده باشــید  کــه مثــاًل  شــرایطی قرارگرفته ایــد 

باشــید؟  شــده  متعجــب  زده ایــد  زل  او  بــه  چــرا  این کــه  از  و  بیاییــد  خودتــان  بــه 

عالقــه ای  او  بــه  اصــاًل  هــم  شــما  و  نبــوده  جــذاب  نظــر  مــورد  شــخص  درحالی کــه 

او خوشــتان  از  کــه احتمــااًل شــما  ایــن شــخص تصــور می کنــد  نداشــته اید. حــاال 

دچــار  اســت  ممکــن  دهــد  رخ  ی  تجــار مســائل  در  اتفــاق  ایــن  گــر  ا اســت.  آمــده 

ید  کنیــد در ایــن شــرایط بــه آن شــخص نزدیــک شــو ید. امــا ســعی  مشــکل بزرگــی شــو

ــن  ــما از ای ــوده و ش ــت ب ــال فعالی ــما در ح گاه ش ــودآ ــر ناخ ــه ضمی ک ــد  ــه او بگویی و ب

گفتــۀ شــما واقعیــت  کــه  کار غرضــی نداشــته اید. البتــه فقــط در ایــن حالــت اســت 

دارد، در غیــر ایــن صــورت تصــور شــخص مقابــل درســت بــوده اســت. حــال چــرا 

بــه  باعــث شــده شــما  )ناهوشــیار( شــما  گاه  ناخــودآ اتفــاق می افتــد؟ ضمیــر  ایــن 

آن شــخص زل بزنیــد چــون احتمــال دارد او را یــک عامــل تهدیــد بــه حســاب آورده 

گذشــته بــا او رابطــه  کــه شــما در  باشــد و یــا ممکــن اســت او شــبیه بــه شــخصی باشــد 

ــه  ــه  ک ــوب(. هرچ ــۀ خ ــک رابط ــًا ی ــه لزوم ــا ن ــی ام ــۀ عاطف ــک رابط ــاید ی ــته اید )ش داش

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.
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ــا بدنتــان  باشــد شــما نمی توانیــد بفهمیــد چــرا ضمیــر ناهوشــیار فرمــان داده اســت ت

ایــن حالــت را بــه خــود بگیــرد، فقــط می توانیــد آن را ببینیــد. برداشــت شــما ممکــن 

اســت از ایــن قضیــه یــک چیــز و برداشــت طــرف مقابلتــان چیــز دیگــری باشــد.

بررســی ارتباط غیرکالمی

و  باسـتان  روم  زمـان  از  مختلـف  شـکل های  بـه  بـدن  زبـان  دربـارۀ  بحـث  و  اظهارنظـر 

هماننـد  گـون  گونا تحصیلـی  رشـته های  از  ی  بسـیار در  اسـت.  داشـته  وجـود  یونـان 

غیرکالمـی  رفتـار  و  بـدن  زبـان  بـه  جامعه شناسـی3  و  روان پزشـکی2  انسان شناسـی،1 

اشـاره شده اسـت. حتـی چارلـز دارویـن در سـال 1872 بـه موضـوع حالت های صورت 

ی از نظریه های او توسـط پژوهشـگران مدرن به اثبات رسـیده اسـت.  پرداخته و بسـیار

زبـان بـدن بـه عنـوان یـک زمینـۀ مطالعاتـی رسـمی اولیـن بـار چنـد سـال بعـد از جنـگ 

گرفـت. در سـال 1950 بررسـی های دقیقـی، امـا نـه به میـزان  جهانـی دوم موردتوجـه قـرار 

در  رشـد تصاعـدی  یـک   1960 در سـال  انجـام شـد.  ارتبـاط غیرکالمـی  مـورد  در  یـاد  ز

تعـداد و نـوع مطالعـات رسـمی بـه وجـود آمـد و در سـال های 1990،1980،1970 همـراه 

کتشـاف در ایـن زمینـه در دهـۀ  بـا تغییراتـی ادامـه داشـت تـا اینکـه بیش تریـن رشـد و ا

ی اتفـاق افتـاد. در سـال های اولیـه، پژوهشـگران هـر حرکـت مربـوط بـه زبـان بدن  امـروز

را بـه صـورت یـک عامـل مجـزا و دارای یـک معنـی خـاص در نظـر می گرفتنـد ولـی در 

کـه زبـان بـدن یـک عامـل پیچیـده و مرکـب در ارتبـاط اسـت  سـال های بعـد فهمیدنـد 

شـخصی  هویت هـای  مختلـف،  فرهنگ هـای  مختلـف،  محیطـی  شـرایط  در  کـه 

متفـاوت و غیـره هـر حرکـت معنـی متفاوتـی دارد.

یــرا اطالعــات  ز بــدن اهمیــت دهیــد؟  زبــان  بــه مطالعــۀ منظــم  بایــد شــما  چــرا 

1. Anthropology            2. psychiatry  3. sociology
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به دســت آمــده از طریــق فعالیت هــای علمــی در هــر جنبــه ای از زندگــی شــما اهمیــت 

کــه بتــوان آن را انــکار  فراوانــی دارد. قــدرت و تأثیــر زبــان بــدن در زندگــی چیــزی نیســت 

کــه بتوانیــد  ــه ای اســت  کــرد. پژوهش هــا و مطالعــات انجام شــده در ایــن زمینــه به گون

ــه امــروز در ایــن  ــا ب کــه ت ــد. مســئله ای  کار ببری ــه  ــان ب نتایــج آن هــا را در دنیــای واقعی ت

کمــک بــه افــراد جهــت درک جنبــۀ  کمبــود منابــع بــرای  حــوزه وجــود داشــته اســت 

کاربردهــای عملــی در زندگــی  آن هــا بــوده اســت. ایــن  علمــی زبــان بــدن و تبدیــل آن بــه 

کــه می توانــد ایــن نیــاز را مرتفــع ســازد و دیــدگاه شــما  ی طراحی شــده اســت  کتــاب طــور

کنــد و روش هــای عملــی آمــوزش ایــن فــن و  را نســبت بــه ارتبــاط غیرکالمــی عــوض 

به کارگیــری آن را بــه طــور مؤثــر بــه شــما معرفــی می کنــد. قبــل از رســیدن بــه ایــن مرحلــه 

ــم. گیری ــی را در ایــن زمینــه فرا بایســتی مقدمات

کالمی ارتبــاط غیرکالمی و 

ی اطالعـات  کالمـی و غیرکالمـی بـا پیشـرفت پژوهشـگران و جمـع آور یـف ارتبـاط  تعار

گرفته اسـت.  بیش تـر و دقیق تـر بـرای توصیـف ایـن ارتباطـات، پیوسـته مـورد بحـث قرار 

کتـاب مـا اصـول بنیادیـن و پذیرفته شـده را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم. در ایـن 

ن اســتفاده از واژه هاســت.  ــدو یافــت پیــام ب ــاط غیرکالمــی: فراینــد ارســال و در ارتب

کردن هــا، فاصله هــا،  زبــان بــدن، حالــت چهــره، ایمــا و اشــاره ها، حــرکات بــدن، لمــس 

ــتند. ــاره هس ــی دراین ب ــره مثال های ــمی و غی ــای چش تماس ه

واژگان  واژه هاســت.  کمــک  بــا  پیــام  یافــت  در و  ارســال  فراینــد  کالمــی:  ارتبــاط 

گفته شــده و نوشته شــده و همچنیــن زبــان اشــاره از جملــه مثال هــای ایــن نــوع ارتبــاط 

هســتند.

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.
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چطــور زبــان بدن بر روی ارتباطات مــا تأثیر می گذارد

کامــل از یکدیگــر جــدا شــوند و  کالمــی و غیرکالمــی نمی تواننــد بــه طــور  عناصــر ارتبــاط 

کلــی ارتبــاط نیــز مجــزا باشــند. ایــن یکــی از جالب تریــن  همچنیــن نمی تواننــد از فراینــد 

یــرا اشــکال  گاهــی اوقــات دلســردکننده ترین جنبه هــای مطالعــۀ ارتباطــات اســت، ز و 

گــروه  کــه طبقه بنــدی آن هــا در یــک  و تعامــالت بالقــوه، آن قــدر متعــدد و متنــوع اســت 

خــاص و مشــخص دشــوار می شــود. وقتــی شــما تنهــا زبــان بــدن و چگونگــی تأثیــر آن 

کاربردهــای  در ارتباطــات را مــورد توجــه قــرار می دهیــد در واقــع بعضــی ویژگی هــا و 

یــر تقســیم بندی می کنیــم. کــه آن هــا را بــه مــوارد ز اولیــه ظهــور می یابنــد، 

  تکرار  

  تضاد

  مکمل

  جانشــین

کیــد / تعدیــل    تأ

   تنظیــم

صدایــی  هیــچ  آن  در  کــه  اســت  غیرکالمــی  ارتبــاط  مربوط بــه  طبقه بنــدی  ایــن 

ــرای درک بهتــر آن هــا و معانی شــان در دنیــای واقعــی مثال هایــی را  تولیــد نمی شــود. ب

بــا هــم مــرور می کنیــم.

کــه قبــاًل به صــورت کالمی    تکــرار ــــ ایــن رفتــار غیرکالمــی اغلــب بــرای تکــراِر آنچــه 

ی میــز  گفته ایــم بــه کار مــی رود. زمانی کــه شــما از همســرتان می خواهیــد تــا چیــزی را رو

کار را  گــر ایــن  قــرار دهــد، آیــا بــه هنــگام درخواســت از او، بــه میــز اشــاره می کنیــد؟ ا

انجــام می دهیــد در واقــع بــا ارتبــاط غیرکالمــی خــود )همــان اشــاره( درخواســتتان را 

ــد. کرده ای ــرار  ــذارد تک ــا بگ کج ــه آن را  ــر اینک مبنی ب
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  تضـاد ـــ ایـن یکـی از بزرگ تریـن و متنوع تریـن طبقـات مربـوط بـه رفتـار غیرکالمی 

کـرده خوشـمزه اسـت  کـه او درسـت  کیکـی  بـه دوسـتتان می گوییـد  اسـت. زمانی کـه 

)کالمـی( امـا چشـمانتان دور را نـگاه می کنـد )غیرکالمـی(، تضـاد در اینجـا بـه خوبـی 

به هنـگام  هشـداردهنده ای  و  روشـن  شـاخص  بـدن،  تضـاد  زبـان  می شـود.  نمایـان 

دروغ گویـی شـخص اسـت. زمانی کـه احسـاس اضطـراب می کنیـد، با چیـزی مخالفید 

زبـان  هسـتید،  مـردد  چیـزی  بـه  نسـبت  و  افتاده ایـد  گیـر  کـه  می کنیـد  احسـاس  یـا  و 

کالمـی و غیرکالمـی در تضادنـد  کـه عناصـر  تضـاد بدنتـان شـما را لـو می دهـد. زمانـی 

یافت شـده از طریـق  یافـت پیام هاسـت اولویـت را بـه پیـام در کـه در حـال در شـخصی 

زبـان غیرکالمـی می دهـد. 

می کنیــم  یافــت  در کــه  پیامــی  دربــارۀ  قضــاوت  هنــگام  اینکــه  جالب تــر  حتــی 

کــه ایــن پیــام چقــدر بــا رفتــار غیرکالمــی  بیش تــر ایــن نکتــه را مــورد توجــه قــرار می دهیــم 

کــه ادعــا می کنــد دل درد دارد  کنیــد  شــخص مطابقــت دارد. مثــاًل فرزنــدی را تصــور 

کــه نشــانه های غیرکالمــی دل درد  ن بگــذارد. از آنجــا  و نمی توانــد آشــغال ها را بیــرو

بــرای  نمی توانــد  تــب،  شــاید  و  عرق کــرده اش  پوســت  شــخص،  یــدۀ  رنگ پر ماننــد 

کــه والدیــن در همــان  مــدت طوالنــی تقلبــی و غیــر واقعــی باشــد بنابرایــن هــر چنــد 

کــه رفتارهــای  گفتــۀ فرزنــد شــک می کننــد ولــی صبــر می کننــد تــا ببیننــد  ابتــدا بــه 

غیرکالمــی فرزندشــان واقعــی اســت یــا خیــر.

گر تشخیص   مکمل ــ این طبقه تا حدودی با طبقۀ تضاد درهم آمیخته است. ا

کالمـی  گفته هـای  کـه تکمیل کننـده و حمایت کننـدۀ  کـه رفتـار غیرکالمـی،  داده شـود 

تأییـد  را  کالمـی  گفته هـای  صحـت  و  ارزش  نیسـت،  تقلبـی  و  بـوده  واقعـی  اسـت، 

علـت  بـه  رانندگـی  به هنـگام  ی  روز کـه  می شناسـم  را  زنـی  مـن  مثـال،  بـرای  می کنـد. 

بـرای اینکـه  ایالتـی متوقـف شـد. او  گشـت  عـدم رعایـت سـرعت مجـاز توسـط افسـر 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.



•
27  لوازلـصز: ندب نزبج مزجعم 

کـه حواسـش بـه سـرعت  متوقـف شـده بـود واقعـًا شـرمنده بـود، تنهـا اشـتباه او ایـن بـود 

کـه طـی 20 سـال رانندگی  کـه بیش تـر او را اذیـت می کـرد ایـن بـود  ماشـین نبـود و چیـزی 

هرگـز هیـچ پلیسـی او را متوقـف نکـرده بـود. زمانی کـه پلیـس بـه ماشـین او نزدیـک شـد، 

کـه  بـود. می دانیـد  گریـه می کـرد و از دسـت خـودش عصبانـی  کـه  او را درحالـی  دیـد 

کـه تحـت فشـار قـرار  کالمـی و غیرکالمـی انسـانی  امـروزه پلیس هـا در خوانـدن ارتبـاط 

کـه پلیـس آن هـا را متوقـف می کنـد دوسـت  یـرا افـرادی  گرفتـه اسـت بسـیار متبحرنـد، ز

از  را  بـا دروغ خـود  کـه  بنابرایـن سـعی می کننـد  زندانـی شـوند  یـا  و  کـه جریمـه  ندارنـد 

کـرده بـود بـه سـرعت متوجـه  کـه ایـن خانـم را متوقـف  مهلکـه نجـات دهنـد. پلیسـی 

کـه رفتـار غیرکالمـی او )گریـه، لـرزش و دیگـر چیزهـا( واقعـی  اسـت و نـه تقلبـی.  شـد 

گذشـته از این هـا خطایـش را  ک و بی عیـب بـود و  همچنیـن سـابقۀ رانندگـی او نیـز  پـا

کـه بـرود. در اینجـا رفتـار  پذیرفتـه بـود، بنابرایـن فقـط بـا دادن هشـدار بـه او اجـازه داد 

کـه صحـت و اعتبـار  گفته هایـش بـود و باعـث شـده بـود  غیرکالمـی آن خانـم مکمـل 

گفته هایـش بـرای پلیـس محـرز شـود.

کــه شــخص نمی خواهــد   جانشــینی ــــ ایــن طبقــه در جاهایــی اســتفاده می شــود 

گفتــن واژگان بــا صــدای  کنــد. شــاید در موقعیت هایــی  کالمــی اســتفاده  از ارتبــاط 

موقعیت هــا  ایــن  در  شــود.  درگیــری  باعــث  آن هــا  گفتــن  یــا  و  باشــد  دشــوار  بلنــد 

ــام، آن را  یافت کننــدۀ پی ــخص در ــه ش ک ــود  ــث می ش ــار غیرکالمــی باع اســتفاده از رفت

بفهمــد و هیــچ مشــکلی بــه وجــود نیایــد. 

ــا آشــنایی برخــورد  کــه مثــاًل در فروشــگاه ب ــرای شــما اتفــاق افتــاده  ــا به حــال ب ــا ت آی

ــه  ــه آن خاتم ــه ب ک ــد  ــته باش ــد نداش ــد و قص کن ــاز  ــما ب ــا ش ــت را ب ــر صحب ــه س ک ــد  کنی

زبــان  از  بــا اســتفاده  بــرای شــما پیــش می آیــد می توانیــد  ایــن حالــت  دهــد؟ وقتــی 

کنیــد. مثــاًل شــما می توانیــد به جــای نــگاه بــه  گفتگــو خــالص  بــدن، خــود را از ایــن 
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یــد  کنیــد یــا باظرافــت نگاهــی بــه ســاعتتان بینداز شــخص مقابــل بــه دورتــر از او نــگاه 

ــد و  ــر دهی ــه او تغیی ــبت ب ــود را نس ــدن خ ــۀ ب ی ــی زاو ــا حت ــت، ی ــده اس ــر ش ــی دی ــه یعن ک

گــر شــخص مقابــل ایــن پیام هــا را نفهمیــد ممکــن  یکــی دو قــدم از او دور شــوید. ا

کنــون بــروم« یــا چیــزی شــبیه بــه  کــه »بایســتی ا اســت مجبــور شــوید بــه او بگوییــد 

کــه مجبــور نشــوید ایــن حــرف را بزنیــد بلکــه ارتبــاط  ایــن. امــا شــما ترجیــح می دهیــد 

گفتگــو را بــه پایــان برســانید. یــد تــا موفــق شــوید  بر کار غیرکالمــِی جانشــین آن را بــه 

ــرای  کــه ب ــواع ارتبــاط غیرکالمــی می شــود  ــل ــــ  ایــن طبقــه شــامل ان کید/تعدی   تأ

کالمــی طراحــی شــده اســت. بــرای تقویــت یــک نکتــۀ خــاص و  تقویــت یــک پیــام 

کیــد بــر آن و یــا تعدیــل و تضعیــف آن از ایــن طبقــۀ ارتباطــی اســتفاده می شــود.  تأ

کمــک زبــان بــدن، عمــق و ظرافــت  بــرای مثــال بــه هرکــدام از ایــن دو پیــام می تــوان بــا 

ــا اشــاره، اخــم  ــی هســتید می توانیــد ب ــان عصبان گــر شــما از دســت همکارت بخشــید. ا

کنیــد. ایــن باعــث  کــه بــه او می رســانید تقویــت  و یــا تــکان دادن ســرتان پیغامــی را 

کــه  کامــاًل جــدی هســتید و از او می خواهیــد  کــه شــخص مقابــل بدانــد شــما  می شــود 

کارمندتــان  کــه  کوچکــی را  یــد اشــتباه  گــر شــما قصــد دار کنــد. ا کامــاًل درک  پیغامتــان را 

کــف دســت هایتان بــه ســمت  گرفتــن  ــا  کنیــد، شــما ب مرتکــب شــده اســت تصحیــح 

ی شــانه اش زدن )بــرای اینکــه او را  بــاال و لبخنــد اطمینان بخــش و بــه آرامــی بــر رو

کــه شــما در تصحیــح اشــتباهش جــدی  کنیــد(، ایــن پیــام را بــه او می رســانید  دلگــرم 

هســتید تــا او احســاس نکنــد بــا ارتــکاب ایــن اشــتباه دیگــر دنیــا بــه آخــر رســیده و 

کنــد. ــرای خــود قلمــداد  ــده ب ــۀ آموزن ــه عنــوان یــک تجرب ــد آن را ب بتوان

کــه ســرعت انتقــال پیــام    تنظیــم ــــ ایــن طبقــه شــامل رفتارهــای غیرکالمــی اســت 

یــد  را تنظیــم می کننــد. وقتــی می خواهیــد از یــک موضــوع بــه موضــوع دیگــری بپرداز

بهــره  رفتــار  نــوع  ایــن  از  بدهیــد  صحبت کــردن  فرصــت  دیگــری  شــخص  بــه  یــا  و 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.
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کمــک می کننــد تــا بتوانیــد ارتبــاط بیــن چنــد شــخص  می گیریــد. رفتارهــای تنظیمــی 

کنیــد.  کنتــرل  را 

بــا  اســت  ممکــن  یــد  عهده دار بــر  را  میزگــردی  هدایــت  شــما  گــر  ا مثــال  بــرای 

کــه بــر ســر میــز نشســته اســت بــه  تــکان دادن ســر، چرخیــدن و اشــاره بــه شــخص بعــدی 

ــه رفتارهــای  ــراد در این گون کــردن اوســت. بعضــی اف کــه نوبــت صحبــت  او بفهمانیــد 

گوینــده بــه  تنظیم کننــده، خــوب عمــل نمی کننــد. آن هــا قبــل از آنکــه حــرف شــخص 

ــرای مشــارکت  ــه دیگــران ب ن اینکــه فرصتــی ب ــدو ــا ب اتمــام برســد آن را قطــع می کننــد ی

گفتگــو دهنــد، پیوســته ســخن می گوینــد.    در 

کاربردهــای عملی زبان بدن

کاربردهــای عملــی زبــان بــدن و ارتبــاط غیرکالمــی  هــدف از ایــن بحــث  چیســت؟ 

گاه  کاربردهــای عملــی تقریبــًا نامحدودنــد و اغلــب اوقــات بــه طــور ناخــودآ چیســت؟ 

زندگــی  در  مؤثــر  طــور  بــه  بــدن  زبــان  بــردن  به کار در  مــردم  بعضــی  می دهنــد.  ی  رو

روزمره شــان هیــچ مشــکلی ندارنــد ولــی بعضــی دیگــر در تالش انــد تــا آن را بیاموزنــد 

کجــا ارتبــاط  کــه چــه زمانــی و  کننــد. نمونه هــای متداولــی  و بــه خوبــی از آن اســتفاده 

غیرکالمــی در دنیــای واقعــی رخ می دهــد عبارتنــد از:

مباحـث  شـغلی،  مصاحبه هـای  گفتگوهـا،  چیـزی،   فـروش  هنـگام  اداره،  

متقاعدکننـده، تعامـالت فروشـنده/ مشـتری، جلسـات،  سیاسـت، هنگام اسـتخدام 

ک،   ی، معامالت امال کار ی انسـانی،  آشـنایی،  دوسـتی،  تربیـت فرزنـد، جلسـات  نیـرو

گـروه، فعالیت های  هنـگام خـوردن غـذا، جلسـات معلمـان و والدیـن، خریـد، رهبـری 

تفریحـی. برنامه ریزی هـای  ورزشـی،  

ارتبــاط غیرکالمــی  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  یابــد!  ادامــه  لیســت می توانــد  ایــن 
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ارتبــاط غیرکالمــی  انجــام می دهیــد.  کــه هــر روز شــما  از هــر چیــزی اســت  بخشــی 

کــه اطرافتــان باشــد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، همچنیــن  کســی  مربــوط بــه شــما، هــر 

ی شــما تأثیــر می گذارنــد.  آن هــا هــم بــه همیــن ترتیــب بــر رو

ــدارد. اصــاًل چــرا شــما می خواهیــد  ــز از ارتبــاط غیرکالمــی وجــود ن گری ــرای  راهــی ب

ــت  ــی ماس ــای ارتباط ــن بخش ه ــی از قدرتمندتری ــدن یک ــان ب ــد؟ زب کنی ــرار  ــه از آن ف ک

ــه  ــد و در زندگــی ب گیری ــی فرا ــد. شــما می توانیــد آن را به خوب ــد آن را فرابگیری و شــما بای

یــرا ایــن قابلیــت را در شــما بــه وجــود مــی آورد تــا زندگی تــان را از هــر نظــر  یــد، ز بر کار

ید.  غنی تــر، جالب تــر، پربازده تــر و مؤثرتــر ســاز

بهترین  به  غیرکالمی  زبان  از  آن  در  که  است  آن  ارتباطات  مؤثرترین  و  بهترین 

www.zabanebadan.com  می توانید  با مراجعه به سایت  نحو استفاده شده باشد. 

ید. اطالعات بیش تری در مورد ضیمر ناهوشیار به دست آور

نــکات مهم فصل اول

  بحــث و اظهارنظــردر مــورد زبــان بــدن از قرن هــا پیــش وجــود داشــته اســت امــا پــس 

از جنــگ جهانــی دوم بــه صــورت یــک رشــتۀ علمــی در آمــد.

کامــل از ســایر    زبــان بــدن بخــش مهمــی از ارتبــاط اســت امــا نمی تــوان آن را بــه طــور 

کنــار هــم معنــی دارنــد و بــا  کــرد. آنهــا همگــی در  بخش هــای دیگــر ارتبــاط جــدا 

یکدیگــر در تعاملنــد، امــا ایــن تعامــالت متناســب بــا شــرایط محیطــی، فرهنــگ، 

هویت هــا و غیــره صــورت مــی پذیرنــد.

ــی  ــات غیرکالم ــث ارتباط ــت در بح ــن اس ــه ممک ک ــد  ــود دارن ــی وج ــای ظریف   تفاوته

یــم. یــف اولیــه مــی پرداز ــه تعار کتــاب ب مطــرح شــوند امــا مــا در ایــن 

ن اســتفاده از واژگان اســت.  یافــت پیــام بــدو ارتبــاط غیرکالمــی: فراینــد ارســال و در

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.
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مثال هایــی از جملــه زبــان بــدن، حــاالت چهــره، ایمــا و اشــاره ها، حرکــت، لمــس، 

ــرد. ــام ب ــوان در ایــن رابطــه ن فاصلــه، تمــاس چشــمی و چیزهــای مشــابه دیگــر را می ت

کمــک واژگان اســت. نمونه هایــی  یافــت پیــام بــا  ارتبــاط کالمــی: فراینــد ارســال و در

ی و زبــان اشــاره از مثال هــای ایــن نــوع ارتباطنــد. ی و نوشــتار گفتــار از جملــه واژگان 

کتــاب مارک نــپ1    شــش طبقــۀ اصلــی زبــان بــدن در ارتبــاط غیرکالمــی بــر طبــق 

از: عبارتنــد 

ــــــ  تکرار

ــــــ  تضاد

ــــــ  مکمل

ـــــ  جانشــین

کید/تعدیل ــــــ  تأ

ــــــ  تنظیم

گاه و خــواه بــه  کاربردهــای عملــی نامحــدودی )خــواه بــه صــورت ناخــودآ   زبــان بــدن 

ــی  ــاط، ارتباط ــن ارتب ــن و مؤثرتری ــره دارد. بهتری ــی روزم گاه(در زندگ ــودآ ــورت خ ص

کــه در آن از ارتبــاط غیرکالمــی بــه بهتریــن نحــو اســتفاده شــده باشــد.  اســت 

گام های عملی

کنید و به ســؤاالت زیر پاســخ دهید.  1. نکات مهم فصل اول را مرور 

کلیــدی برایتان از همــه جالب تر بود؟ چرا؟ کــدام نــکات    

کلیــدی برایتــان از همه شــگفت آورتر بود؟ چرا؟ کــدام نــکات    

کنیــد ســپس در مــورد  کــه اخیــرًا بــا شــخصی داشــته ایــد فکــر  2. در مــورد ارتباطــی 

1. Mark nap
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توضیحاتــی  افتــاد  اتفــاق  شــما  بیــن  تعامــل  ایــن  در  کــه  غیرکالمــی  رفتارهــای 

مکمــل،  تضــاد،  )تکــرار،  غیرکالمــی  رفتارهــای  از  کــدام  هــر  حــاال  بنویســید. 

کنیــد.  مشــخص  را   ) تنظیــم  یــا  کید/تعدیــل  تأ جانشــین، 

یــد و تعامــل بیــن  کافــی شــاپ، بــازار یــا محــل عمومــی دیگــری برو 3. بــه یــک رســتوران، 

کنیــد، ســپس توصیفــی از رفتارهــای غیرکالمــی  دو یــا چنــد شــخص را مشــاهده 

رفتارهــای غیرکالمــی )تکــرار، تضــاد،  از  کــدام  بنویســید. حــاال هــر  کــه می بینیــد 

کنیــد. کیــد/ تعدیــل یــا تنظیــم ( را مشــخص  مکمــل، جانشــین، تأ

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.



متخّصصـان زبـان بـدن، در مـورد این کـه زبـان بـدن تـا چـه حـدی از ارتبـاط بیـن 
 75 می گوینـد  بعضـی  دارنـد.  مختلفـی  عقایـد  می دهـد،  تشـکیل  را  انسـان ها 
درصـد، بعضـی می گوینـد 85 درصـد و برخـی حتـی 90 درصـد. آن هـا معتقدنـد 
می شـود،  منتقـل  غیرکالمـی  رفتـار  طریـق  از  انسـان ها  توسـط  مخابره شـده  پیـام 
کـه بسـتگی بـه شـرایط محیطـی و افـراد مـورد نظـر دارد. امـا عـدد ثابـت و یـا حتـی 
بهتریـن  حتـی  قـدرِت  این کـه،  کالم  خالصـۀ  نـدارد.  وجـود  آن  بـرای  متوسـطی 
ارتبـاط کالمـی در مقایسـه بـا قـدرت زبـان بـدن و ارتبـاط غیرکالمـی ناچیـز اسـت.

چـرا شـما باید به زبان بـدن اهمیت دهید؟

افـراد بدبـو مـرا اذیـت می کننـد و مـن اغلـب اوقـات آن را اذعـان می کنـم کـه »مـن 
نسـبت بـه بـو حسـاس هسـتم«. می توانـم به اشـخاص بگویـم که ناهـار چه چیزی 
یـا سـیگار کشـیده اند، همچنیـن  و  یـا این کـه چـه چیـزی نوشـیده اند  خورده انـد 
مطمئـن نیسـتم کـه بتوانـم بـه خاطـر بـوی بدنشـان در چنـد متـری آن هـا بایسـتم. 

فصـل دوم 

قدرت زبان بدن
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حـس  را  بـو  کم وبیـش  ناخـودآگاه  هـم  شـاید  و  خـودآگاه  سـطح  در  مـا  بنابرایـن 
اوقـات  گاهـی  امـا  می کنیـم.  قضـاوت  افـراد  مـورد  در  ترتیـب  بدیـن  و  می کنیـم 
تمـام ایـن چیزهـا در سـطح ناخـودآگاه مـا اتفـاق می افتـد و گاهـی اوقـات نتایـج 

اسـت.  تأمل برانگیـز  کمـی  ایـن خصـوص،  در  پژوهش هـای علمـی 
تکامـل بشـر  معیارهایـی را بـرای زنـان به وجود آورده اسـت که بـا این معیارها 
مـردان را مـورد سـنجش قـرار می دهنـد. حـس بویایـی زنـان در تشـخیص میـزان 
بویایـی مـردان اسـت. پژوهش هـای  برابـر حـس   10 فعالیـت و تمایـالت جنسـی 
بیش تـر  بـاروری  قـدرت  بـا  مردانـی  به دنبـال  بیش تـر  زنـان  کـه  اسـت  داده  نشـان 
از  یکـی  مقابـل  مـرد  بـدن  از  دیگـر  زن  بـوی  استشـمام  و  هسـتند  بهتـر  ژن هـای  و 
نشـانه های ایـن مـردان اسـت.1  تمـام ایـن چیزها در سـطح ناخـودآگاه آنان اتفاق 

می افتـد.
اگـر بـرای گـذران زندگـی مجبـور بـه برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران هسـتید بایـد بـر 
ارتبـاط غیرکالمـی تسـلط یابیـد. در  یکـی از سـمینارها بـه افـرادی برخـورد  کـردم 
کـه دربـارۀ تأثیـر زبـان بـدن مشـکوک هسـتند و قبـول ندارنـد کـه بخـش مهمـی از 
زندگی شـان اسـت. حّتـی برخـی اعتـراف کردنـد کـه زبـان بـدن مهـم اسـت امـا در 
یـک  به عنـوان  را  آن  فقـط  و  نمی کننـد  اسـتفاده  آن  از  روزانه شـان  فعالیت هـای 
پس زمینـه در ذهنشـان دارنـد. اغلـب ایـن افـراد بـه اجبـار رئیسشـان در سـمینار 
شـرکت کـرده بودنـد و یـا فکـر می کردنـد کـه بـرای توسـعۀ برنامه ریـزی شغلی شـان 
مجبورنـد در ایـن سـمینار شـرکت کننـد. بـه بیـان دیگـر آن هـا از لحـاظ فیزیکـی 

حضـور داشـتند. امـا از  لحـاظ ذهنـی و احساسـی خیـر.

گرفتــه و قطعــًا در تمــام جوامــع  پایــی و آمریکایــی صــورت  کــه ایــن پژوهش هــا در جوامــع ارو 1. نیــاز بــه توضیــح نیســت 
ـــ م. بــه خصــوص کشــور خودمــان مصــداق نــدارد.ـ 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.



•
35  لوازلـصز: نعب زبج مزجعم 

وقتـی شـخصی بـه مـن می گویـد دوسـت دارم یـک تمریـن سـریع امـا قدرتمند 
انجـام دهـم، از او می خواهـم تـا پنـج فعالیتـی را که در یک روز انجـام می دهد نام 
ببـرد و بـه او ایـن اطمینـان را می دهـم کـه چقـدر زبـان بـدن می توانـد در هـر کـدام 
از ایـن پنـج فعالیـت تأثیـر داشـته باشـد. هـر فعالیـت را روی کاغـذ جداگانـه ای 
می نویسـم و فضایـی خالـی بـرای انجـام تمریـن روی آن کاغـذ در نظـر می گیـرم. 
اینجا شـما می توانید لیسـت شـخصی را ببینید که به زبان بدن شـکاک اسـت. 

بیدار شدم،
صبحانه خوردم،

تا اداره پسـت رانندگی کردم،
ایسـتادم تا چای بنوشم،

به سـمینار زبان بدن آمدم. 
کسـی کـه ایـن لیسـت را تهیه کـرده حالـت متکبرانـه ای بـه خـود گرفتـه اسـت 
و انـگار بـه مـن می گویـد »اگـر توانسـتی ارتبـاط ایـن چیزهـا را بـا زبـان بـدن توضیـح 
ایـن  ارتبـاط تک تـک  و  نوشـتن می کنـم  بـه  مـن شـروع  وقتـی  کنیـد  تصـور  بـده«. 
از  می خواهـد  مقابلـم  شـخص  می دهـم،  توضیـح  بـدن  زبـان  بـا  را  فعالیت هـا 

تعّجـب شـاخ دربیـاورد.
شـما  درآمـد  صـدا  بـه  سـاعت  زنـگ  کـه  زمانـی  ـــ   شـدید  بیـدار  شـما    
ممکـن اسـت بـا اخـم بیـدار شـده و آهـی سـنگین و مأیوسـانه کشـیده باشـید و 
بـر روی تخـت  آویـزان شـده  پاییـن  بـه سـمت  کـه  و سـرتان  افتـاده  بـا شـانه های 
خـود نشسـته باشـید. تمـام ایـن رفتارهـای غیرکالمـی طـرز فکـر و احساسـتان را 
حضـور  اتاقتـان  در  دیگـری  شـخص  اگـر  می کننـد.  بیـان  بیدارشـدن  هنـگام  بـه 
داشـته اسـت رفتارهای غیرکالمی شـما روی آن شـخص تأثیر گذاشـته و ترجیح 
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داده تـا زمانـی کـه شـما آنجاییـد از تختـش بیـرون نیایـد چـرا کـه دوسـت نداشـته 
بـا شـما تعاملـی داشـته باشـد.

شما وارد آشپزخانه شدید، ممکن است با بدنی  ــ   شما صبحانه خوردید 
کرده  قوز  درحالی که  یا  و  می کردید  نگاه  جلو  به  رو  مستقیم  درحالی که  صاف 
بودید و به پایین نگاه می کردید، وارد آشپزخانه شده باشید. زمانی که صبحانه 
یا  و  بودید  بر روی صندلی نشسته  افتاده  با شانه های  می خوردید ممکن است 
این که شانه هایتان را به سمت عقب کشیده و صاف بر روی صندلی قرارگرفته 
زیبای  پرندگان  به  یا  و  بودید  متمرکزشده  روزنامه تان  روی  است  ممکن  بودید. 
پشت پنجره که سعی داشتند توجه شما را جلب کنند هیچ اعتنایی نمی کردید 
و اگر افرادی دورو بر شما بودند با دیدن شما مایل نبودند که به سمتتان بیایند 
و با شما صحبت کنند. اما اگر صاف بر روی صندلی نشسته بودید درحالی که 
آن ها  داشتید  شادمانی  چهرۀ  و  می کردید  برقرار  اطرافیانتان  با  چشمی  تماس 

مشتاق بودند تا با شما صحبت کنند.
  شـما تـا ادارۀ پسـت رانندگـی کردیـد ـــ شـما وارد خیابـان شـدید و رانندگـی 
کردیـد درحالی کـه بـا دو دسـتتان محکـم فرمان را گرفته بودیـد و فقط به جاده نگاه 
می کردیـد. راننـدگان دیگـر بـا دیـدن شـما می فهمیدنـد زمانی کـه شـما از کنارشـان 
روی  درحالی کـه  اسـت  ممکـن  یـا  دهنـد.  نشـان  واکنـش  چگونـه  می کنیـد  عبـور 
صندلـی خـود کامـاًل لـم داده بودیـد و آرنجتـان را روی کنسـول و یـا دسـتۀ صندلـی 
قـرار داده بودیـد و سـرتان را هـم اندکـی بـه یـک طـرف کـج کـرده، انـگار کـه در رویـا 
بـه سـر می بریـد، در حـال رانندگـی بوده ایـد. شـاید در حالی کـه لبخنـدی بـر لـب 
داشـته اید و یـا بسـیار عبـوس و اخمـو بوده ایـد، بـا موبایـل هـم صحبـت می کردیـد. 
زمانـی کـه بـه ادارۀ پسـت رسـیدید از ماشـین پیـاده شـدید، و در را محکـم بسـتید 
کـه  کردیـد. ممکـن اسـت کسـانی  اداره حرکـت  بـه طـرف سـاختمان  و مسـتقیم 
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نزدیـک شـما بوده انـد و رفتارتـان را مشـاهده کرده انـد فـورًا دربارۀ شـما و طـرز فکرتان 
قضـاوت کرده انـد و بـا خـود فکـر کـرده باشـند کـه اگـر قرار بود با شـما صحبـت کنند 
چـه واکنشـی بـه آن هـا نشـان می دادیـد. اگـر شـخص دیگـری در ماشـین شـما بـود 
رفتارهـای غیرکالمـی شـما بـر روی میـل و رغبـت او بـرای این کـه بخواهـد بـا شـما 
و  امنیـت  احسـاس  رفتارهـا  ایـن  همچنیـن  می گذاشـت،  تأثیـر  کنـد  صحبـت 
احسـاس این کـه شـما از بودنـش حـس خوبـی دارید یا نه را تحت تأثیـر قرار می داد.
کردید،  رانندگی  کافه ای  سمت  به  شما  ــ  بخرید  چای  تا  ایستادید  شما    
شیشه را پایین کشیده به باال نگاه کردید، لبخندی زده و صبح به خیر گفتید. 
شخص پشت باجه با لبخندی دوستانه و سالمی صادقانه جواب صبح به خیر 
انسان خوب شناخته و  به عنوان یک  را  این شخص شما  را داده است.  شما 
برای درست کردن چای شما دست به کار می شود شاید هم دقت بیش تری به 
خرج دهد، چرا که شما تأثیر مثبتی بر روی او داشته اید. در حالت دیگر، شما 
به کافه رسیدید درحالی که اخمو بودند و زمانی که شخص پشت باجه به شما 
ندادید،  را  او  خوشامدگویی  جواب  یا  و  نزدید  لبخندی  اصاًل  گفت  خوش آمد 
سفارشتان را دادید و بی اعتنا سرتان را برگرداندید. شما تأثیر مثبتی روی طرف 
آورده  را آدمی بداخالق و عبوس به شمار  او شما  مقابل نگذاشته اید درنتیجه 
و تنها هدفش این بوده که چای شما را هرچه سریع تر و بدون هیچ دقتی آماده 

کند و پولش را بگیرد و از شر شما خالص شود.
  شـما به سـمینار زبان بدن آمدید ــ شـما وارد سـمینار شـدید و دنبال جایی 
چهره تـان  درحالی کـه  بی اعتنایـی  بـا  و  آهسـتگی  بـه  بنشـینید.  تـا  می گشـتید 
ایـن سـمینار شـرکت  زیـرا نمی خواسـتید در  بـود قـدم می زدیـد،  اخمـو و خسـته 
کنیـد. یـک صندلـی در انتهـای سـالن انتخـاب کردیـد تـا فقـط از لحـاظ فیزیکـی 
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حضورداشـته باشـید، امـا هیـچ مشـارکتی در سـمینار نمی کردید. وجـود میزهای 
گـرد بـه جـای ردیف هـای صندلـی شـما را نگـران می کـرد زیـرا ممکـن بـود شـما 
بـا دیگـران کـه بـر سـر میـز حضـور داشـتند ارتبـاط برقـرار کنیـد بنابرایـن میـزی را 
انتخـاب کردیـد کـه خالـی بـود سـپس وسـایلتان را روی آن پخـش کردیـد. سـرتان 
پاییـن بـوده و حالـت تمرکـز بـه چهـرۀ خـود داده بودیـد کـه ایـن پیـام را می رسـاند 
»شـما خیلـی مشـغول هسـتید و عالقـه ای بـرای گفتگـو و اشـتیاقی بـرای شـرکت 
وضعیـت  طوری کـه  شـدید  سـمینار  وارد  شـما  شـاید  یـا  نداریـد«.  سـمینار  در 
بـا اعتمادبه نفـس گام برمی داشـتید، مکثـی کوتـاه  و  بـوده  بدنتـان کامـاًل صـاف 
کـرده و بـه اطـراف نـگاه کردیـد درحالی کـه لبخنـد بـه لـب داشـتید و بـا مردمـی 
کـه از کنارتـان عبـور می کردنـد احوال پرسـی کردیـد، بـه اطـراف اتـاق نـگاه کردیـد 
و بـا افـراد مختلـف تمـاس چشـمی برقـرار کردیـد، سـپس یـک صندلـی در ردیـف 
جلـو برگزیدیـد. بـر سـر میـز بـا دیگـران دسـت دادیـد، خـود را بـا لبخنـد و تکان سـر 
بـه دیگـران معرفـی کردیـد و وسـایلتان را نزدیـک بـه خـود، طوری کـه دسـت وپاگیر 
نباشـد قـرار دادیـد. بـا دیگـران گفتگـو کردیـد، سـرتان را تـکان دادیـد، بـه سـمت 
جلـو خـم شـدید، لبخنـد زدیـد و هنـگام گفتگـو از حـاالت چهـرۀ خـود اسـتفاده 

کردیـد. 
توجـه می کردنـد.  مـن  بـه  لیسـت رسـیدم همـۀ حضـار  آخـر  بـه  کـه  زمانـی  تـا 
انـگار  و  می کردنـد  تأییـد  را  حرف هایـم  و  می دادنـد  تـکان  را  سرشـان  بعضـی 
می گفتنـد کـه »بلـه، مـن از قبـل ایـن چیزهـا را می دانسـتم«، درحالی کـه بعضـی 
در  را  خـود  کـه  چـرا  می خندیدنـد،  عصبـی  حالـت  بـا  و  اضطـراب  بـا  دیگـر 
مثال هـای آورده شـده قـرار می دادنـد و ایـن حالـت بـه آن هـا دسـت مـی داد، امـا 
از این کـه دیگـر  بعـد از  ایـن بـه زبـان بدنشـان هنـگام انجـام فعالیت هـای روزانـه 
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بودنـد. خوشـحال  دارنـد  توجـه 
 حـاال بیاییـد بـه سـؤال اصلی مـان برگردیـم کـه در ابتـدای ایـن فصـل مطـرح 
بـه زبـان بدنتـان اهمیـت دهیـد؟ زیـرا زبـان بـدن بخـش اصلـی  بایـد  شـد. چـرا 
ارتباطـات اسـت و شـما بـه طـور دائم در حال ارتبـاط با دیگران هسـتید. بنابراین 
زمانـی کـه زبـان بـدن شـما مؤثرتـر واقـع شـود ارتبـاط شـما نیـز مؤثرتـر خواهـد بـود و 
بـه تدریـج قـادر خواهیـد بـود تـا بـه طـور آگاهانـه و نـه اتفاقـی بـر روی دیگـران تأثیـر 

بگذاریـد. 
بقیـۀ ایـن فصـل بـه بررسـی نقش هـای کلیـدی فرسـتندۀ پیـام، گیرنـدۀ پیـام و 
نظاره گـر در یـک ارتبـاط می پـردازد. زبـان بـدن و رفتارهـای غیرکالمـی تأثیـر بسـیار 
زیـادی روی ایـن سـه نقـش دارنـد، بنابرایـن ارزشـش را دارد کـه زمـان بیش تـری را 

بـرای بررسـی آن هـا بـه طـور مفصل تـر اختصـاص دهیم.

زمانی که شـما فرسـتنده هستید

زمانی کـه شـما فرسـتندۀ یـک پیـام هسـتید، زبـان بـدن شـما ترکیبـی از رفتارهـای 
جالـب توجـه اسـت. گاهـی اوقـات رفتارهایتـان به سـرعت و بعضـی وقت هـا بـه 
تقسـیم بندی  بـه دو طبقـه  فرسـتنده  یـک  بـدن  زبـان  تغییـر می کننـد.  آهسـتگی 
می شـود: آگاهانـه و غیرآگاهانـه. ولـی در اینجـا مـن مایلـم کـه از عبـارت عمـدی 
رفتارهـای  بتوانیـم  بهتـر  تـا  می شـود  باعـث  ایـن  کنـم،  اسـتفاده  خودبه خـود  و 

مشـخص را درک کـرده و حضـور  آن هـا در  زندگـی را بهتـر احسـاس کنیـم.
می کنیـد،  انتخـاب  را  رفتارهـا  ایـن  آگاهانـه  شـما  عمـدی:  بـدن  زبـان 
بـرای  شـما  وقتـی  مثـال  بـرای  می کننـد.  دنبـال  را  خاصـی  هـدف  آن هـا  زیـرا 
لبخنـد  داشـته،  نگـه  صـاف  را  بدنتـان  می شـوید  اتـاق  وارد  شـغلی  مصاحبـۀ 

 .اين كتاب الكترونيكى از وب سايت كارآفرين برتر خريدارى و دانلود شده است
www.karafarinebartar.com



   معجزۀ زبان بدن
•
40

می زنیـد، دسـت می دهیـد و خودتـان را بـه کسـانی کـه در اتـاق هسـتند معرفـی 
می کنیـد. قبـالً  در جایـی گفتـه شـد کـه ایـن رفتارهـا، رفتارهـای غیرکالمی انـد 
می رسـد  نظـر  بـه  می دهنـد.  نشـان  را  شـما  صداقـت  و  اشـتیاق  مهـارت،  کـه 
رفتارهـا  ایـن  از  باشـد  شـده  داده  آمـوزش  آن هـا  بـه  این کـه  بـدون  افـراد  برخـی 
اسـتفاده می کننـد امـا بـدون توجـه بـه این کـه ایـن رفتارهـا ممکـن اسـت ذاتـی 
بـه هنـگام  باشـند، بسـیار محتمـل اسـت کـه شـما آن هـا را به صـورت آگاهانـه 

کنیـد.  انتخـاب  مصاحبـه 
اســت.  هالیــوود  در  ُاســکار  جشــنوارۀ  رفتارهــا  این گونــه  از  دیگــری  مثــال 
و  می خوانــد  را  منتخــب  نامــزد  نــام  اهداکننــده  جایــزه،  هــر  اهــدای  بــرای 
برنــده  نــام  زمانی کــه  می شــوند.  متمرکــز  او  روی  بــر  تلویزیونــی  دوربین هــای 
خوانــده می شــود نامزدهــای دیگــر لبخنــد می زننــد، او را تشــویق می کننــد و  
ــکان  ــه نشــانۀ تأییــد ایــن انتخــاب توســط داوران ت ممکــن اســت سرشــان را ب
بدیــن  و  می شــود  انجــام  آگاهانــه  غیرکالمــی  رفتارهــای  ایــن  تمــام  دهنــد. 
منظــور صــورت می گیــرد تــا ناامیــدی و یــأس شــخص را بپوشــاند و رفتــارش 
بــرای نشــان دادن  از نظــر اجتماعــی مطلــوب نشــان دهــد. ممکــن اســت  را 
احســاس خــود اخم کــرده و عصبانــی شــوید، امــا ایــن رفتارهــا مؤدبانــه تلقــی 
بــدن  زبــان  تــا  می کنــد  ســعی  نشــد  برنــده  کــه  نامــزدی  هــر  پــس  نمی شــوند. 

مناســبی را از خــود نشــان دهــد. 
دربارۀ زندگی روزانه تان چطور؟ از چه نوع زبان بدن عمدی استفاده می کنید؟ 

اینجا چند مثالی که در سمینارها و  کارگاه هایم شنیده ام برایتان بازگو می کنم:
زمانـی کـه شـما در صـف خریـد فروشـگاه باشـید و شـخص دیگـری بـا شـما 
وارد صـف شـود، بـه او نـگاه نمی کنیـد و بـا قدم های اسـتوار  وارد صف می شـوید 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
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طـوری کـه جلوتـر از او قـرار گیریـد نـه پشـت او.
زمانـی کـه دیـر سـر کار و یـا پـروژه می رسـید سـعی می کنیـد نگاهتـان بـه نـگاه 

رئیسـتان نیفتـد و از او دوری می کنیـد.
معلـم جدیـد بـا این کـه کمـی احسـاس تـرس می کنـد امـا در روز اول مدرسـه با 

اطمینـان و رفتـار کامـاًل آرام وارد کالس درس می شـود.
وقتـی بچـه ای را می خواهیـد تنبیـه کنیـد درحالی کـه او نشسـته اسـت بلنـد 
می شـوید و  می ایسـتید، زیـرا ایـن حالـت اقتـدار شـما را بیش تـر نشـان می دهـد.

در  دندان پزشـک  درحالی کـه  می بریـد،  دندان پزشـکی  مطـب  بـه  را  پسـرتان 
امـا  هسـتید،  مضطـرب  بسـیار  می دهـد  توضیحاتـی  دنـدان  ریشـۀ  کانـال  مـورد 
زمانی کـه قصـد دارد کار را شـروع کنـد بـه او لبخنـد می زنیـد و بـا اعتمادبه نفـس 

بـرای پسـرتان باشـید.  الگـوی خوبـی  تـا  عمـل می کنیـد 
به  شام  خوردن  برای  وقتی  اما  متنفرید  بروکلی  کلم  از  شدت  به  شما 
کنید  میل  خانواده اش  و  او  با  را  شام  تا  می شوید  دعوت  دوستتان  خانۀ 
غذا  طعم  درونی تان  میل  برخالف  است.  بروکلی  غذا  که  می شوید  متوجه 
و  می کنید  تأیید  لبخندزدن  و  چشم هایتان  بستن  سرتان،  تکان دادن  با  را 
عالقه تان  برخالف  می دهد  توضیح  را  آن  پخت  طرز  دستور  مادرش  زمانی که 

با عالقه گوش می دهید. و  به دقت 
من مدام از این مثال های جالب که در  سمینارها مطرح می شود شگفت زده 
می شوم. واقعًا هر احتمالی که به ذهن می رسد در این سمینارها به عنوان مثال 
مطرح می شود و هر دفعه کسی با موردی کاماًل جدید سروکله اش پیدا می شود و 

لیست مرا کامل تر می کند. 
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بیایید چند تا از این نمونه ها را باهم بخوانیم:

که  بخوانند  می شوند  ارسال  مردان  طرف  از  که  را  عالمت هایی  می توانند  زنان  ــ 
آن ها  خواندن  به  قادر  مردان  اکثر  شود  ارسال  زنان  طرف  از  عالمت ها  همین  اگر 

نیستند.
آیا  این که  ویژه  به  می کنند  توجه  مردان  ماشین  داخلی  وضعیت  به  زنان  ــ 

صندلی های جلو و عقب تمیز هستند یا خیر.
اگر  و  دهند  انجام  را  کارهایشان  سروقت  همیشه  تا  دارند  انتظار  مردان  از  زنان  ــ 

این گونه نباشد آن ها شایستۀ تعریف و تمجید نیستند.
ــ زنان دوست ندارند مردان از باال به آن ها خیره شوند، مگر آنکه از نظر عاطفی به 

آن مردان عالقه مند باشند.

تـا اینجـا دربـارۀ زبـان بـدن عمـدی، از منظـر رفتارهـای غیرکالمـی کـه شـما بـرای 
ارتباطاتتـان اسـتفاده می کنیـد صحبـت کردیـم، امـا طـرف دیگـر ایـن قضیـه هـم 
وجـود دارد کـه بایـد آن را بشناسـید؛ زمانـی هسـت کـه زبـان بـدن عمـدی شـامل 
هیچ گونـه عمـل و یـا رفتـاری نمی شـود و انتخـاب شـما مبنی بـر این کـه رفتـاری را 

از خـود بـروز  ندهیـد، خـود یـک رفتـار عمـدی اسـت. 
بـه  احتمـااًل  باشـید  کارکـرده  اسـت  اتاقـک  از  پـر  کـه  اداره ای  در   شـما  اگـر  
سـرعت ایـن مطلـب را درک می کنیـد. همکارتـان در راهـرو قدم می زند و  درحال 
جمـع کـردن پـول خریـد هدیـۀ تولـد بـرای یکـی از مدیران شـرکت اسـت. فرمی که 
در دسـت دارد را تـکان می دهـد و بـه دنبـال کسـانی می گـردد کـه عالقه منـد بـه 
شـرکت در خریـد ایـن هدیـه باشـند. شـما بـا آنکه متوجـه حضور او می شـوید ولی 
ترجیـح  دوخته ایـد  چشـم  رایانه تـان  بـه  و  نشسـته اید  جایتـان  سـر  همان طورکـه 
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او  بـه  تـا  بـر نمی گردانیـد  را هـم  ادامـه دهیـد. حتـی سـرتان  بـه کارتـان  می دهیـد 
نگاهـی بیندازیـد، زیـرا نمی خواهیـد کـه مسـتقیمًا در چشـمانش نـگاه کنیـد و بـه 
او نـه بگوییـد. از طرفـی دیگـر  نمی توانیـد بـا رفتـار تنـدی او را از خـود دور سـازید 

چـون گـزارش شـما را رد می کنـد. 
مثـال دیگـری کـه بـرای بسـیاری از والدیـن ملموس تـر  اسـت، زمانـی اسـت 
بـر سـر موضوعـی جزئـی  کـه پسـر و دختـر شـما در آشـپزخانه در حـال جروبحـث 
 باشـند و شـما نیـز در اتـاق نشـیمن در حـال مطالعـه هسـتید. جروبحـث ادامـه 
دارد، پـس فکـر می کنیـد بـرای آنکـه مسـئله را حـل کنیـد بایسـتی میانجی گـری 
امـا  دهیـد.  ادامـه  مطالعه تـان  بـه  و  برگردیـد  آرامـش  بـا  دوبـاره  بتوانیـد  تـا  کنیـد 
تصمیـم می گیریـد کـه خودشـان مسـئله را حـل کننـد بنابرایـن بـه مطالعـۀ خـود 
یـا بشـنوید و اصـاًل  ببینیـد  تـا  بـر نمی گردانیـد  را  ادامـه می دهیـد و حتـی سـرتان 
انـگار بـه نظـر می رسـد هیـچ توجهـی بـه ایـن قضیـه نداریـد کـه در اتـاق بغلی تـان 
جروبحثـی در حـال روی دادن اسـت. هیـچ تغییـر قابل توجهـی در زبـان بدنتـان 
رخ نمی دهـد امـا همیـن عـدم تغییـر در واقـع همـان گزینـه ای اسـت که شـما برای 
زبـان بـدن خـود انتخـاب کرده ایـد و عکس العمـل نشـان نـدادن شـما نمونـه ای از 

زبـان بـدن عمـدی اسـت.
و غیـر عمـدی  بـه صـورت خودبه خـود  رفتارهـا  ایـن  بـدن خودبه خـود:   زبـان 
بـه خاطـر تماشـای صحنـۀ خشـِن  بـرای مثـال زمانی کـه شـما  اتفـاق می افتنـد. 
پرتـاب  بـه عقـب  کمـی  بنـد می آیـد،  نفسـتان  فیلـم وحشـت زده می شـوید  یـک 
می شـوید و تـرس در چهره تـان مشـاهده می شـود. ایـن رفتـار مـا ممکن اسـت تنها 
بـرای چنـد ثانیـه باشـد امـا آن هـا کامـاًل واقعی انـد. همچنیـن روی قضـاوت شـما 

در مـورد خودتـان و قضـاوت دیگـران در مـورد شـما تأثیـر می گذارنـد. 
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درعین حال امکان این که بیاموزید چگونه رفتارهای خودجوش )خودبه خود( 
را به حداقل برسانید و یا حتی کنترل کنید وجود دارد، ولی به گذشت زمان همراه 
با تمرین نیاز دارد. نوع شخصیت شما تأثیر زیادی بر چگونگی کنترل این رفتارها 
بنابراین طبیعتًا  باشید،  برون گرا  و  پراحساس  انسانی اجتماعی،  اگر شما  دارد. 
شما کنترل کم تری بر روی زبان بدن غیرارادی خود دارید و زمان طوالنی تری را باید 
به یادگیری ادارۀ آن اختصاص دهید. اما اگر شما انسانی تودار و درون گرا هستید 
بر  بیش تری  کنترل  می توانید  طبیعتًا  می ریزید  خود  درون  را  چیز  همه  معمواًل  و 
روی زبان بدن غیرارادی خود داشته باشید و احتمااًل زمان کمتری را بایستی به 

یادگیری ادارۀ آن اختصاص دهید. 
پنهـان  در  این کـه  به خاطـر  معمـواًل  جـوان،  بزرگ سـاالن  و  نوجوانـان  بچه هـا، 
رفتـار  بیش تریـن  هسـتند  کم تجربـه  احساساتشـان  پوشـاندن  و  نگه داشـتن 
از  کامـل  به طـور  هنـوز  آن هـا  می دهنـد.  بـروز  خـود  از  را  خودجـوش  غیرکالمـی 
لحـاظ اجتماعـی تعلیـم نیافته انـد کـه بداننـد چـه چیـزی درسـت اسـت و چـه 
چیـزی نادرسـت. بـرای مثـال بچه هـا وقتـی فـرد بزرگ سـالی را می بیننـد کـه اثـر 
زخـم بـزرگ و یـا عیـب و نقـص دیگـری روی صورتـش وجـود دارد احتمـااًل بـه طـور 
ناخـودآگاه خـود را عقـب کشـیده، اخم کـرده و بـه او بـا انگشـت اشـاره می کننـد. 
فقـط  کننـد،  بی احترامـی  کسـی  بـه  یـا  باشـند  بـی ادب  کـه  نمی خواهنـد  آن هـا 
یـا  و  بپوشـانند  را  رفتارهـای غیرکالمـی خودجـوش  ایـن  کـه چطـور  نیاموخته انـد 
یـا شـرمنده سـازد.  و  آزرده  را  کنتـرل کننـد؛ رفتارهایـی کـه ممکـن اسـت کسـی 

بـا گذشـت زمـان و کسـب تجربـه اکثـر افـراد یـاد می گیرنـد تـا همـۀ رفتارهـای 
خـود  تحت کنتـرل  را  هسـتند  شـدید  بسـیار  کـه  آن هایـی  جـز  بـه  خودجوششـان 
درآورنـد. شـما ممکـن اسـت یـاد گرفتـه باشـید زمانی کـه یـک ارتقـای شـغلی را از 
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دسـت می دهیـد گریـه نکنیـد امـا اگـر یـک دوسـت، فامیـل یـا حیـوان دسـت آموز 
خـود را از دسـت بدهیـد خودبه خـود اشـکتان جـاری می شـود. عصبانیـت مـورد 
دیگـری اسـت کـه اکثـر افـراد یـاد می گیرند تا آن را بپوشـانند مگر آنکـه عصبانیت 

آن هـا شـدید باشـد. 
این  افراد  گاهی  که  است  این  خودبه خود  بدن  زبان  از  جالب  جنبۀ  یک 
رفتارها  این گونه  انجام  با  تا  می کنند  تالش  و  می دهند  انجام  عمدًا  را  رفتارها 
دختر  به  می توان  مثال،  برای  آورند.  دست  به  امتیازی  یا  و  کنند  توجه  جلب 
ترسانده  را  او  دارد  دوستش  که  پسری  می کند  وانمود  که  کرد  اشاره  نوجوانی 
را به سمت خود جلب کند. مثال دیگر بزرگ سالی است  تا توجه پسر  است، 
که به هنگام اهدای جایزه به او، وانمود می کند که شگفت زده شده است و با 

این کار قصد دارد نشان دهد که انسان فروتنی است. 
رفتـار  یـک  شـما  وقتـی  ندارنـد.  طنـز  از  دسـت کمی  رفتارهـا  این گونـه  واقعـًا 
بـه رفتـار غیرکالمـی  را وانمـود می کنیـد، آن رفتـار تبدیـل  غیرکالمـی خودجـوش 
غیرکالمـی  رفتـار  طبقـۀ  بـه  متعلـق  طبقه بنـدی،  در  بنابرایـن  می شـود.  عمـدی 

اسـت. عمـدی 

زمانی که شـما  گیرنده هسـتید

زمانـی کـه شـما دریافت کننـدۀ پیامـی هسـتید زبـان بـدن نقـش مهمـی را در دو 
حالـت مهـم بـازی می کنـد. اول رفتارهـای غیرکالمی خودتان، سـپس تفسـیرتان 
کـه  اسـت  مجبـور  گیرنـده  دیگـر  عبارتـی  بـه  فرسـتنده.  غیرکالمـی  رفتارهـای  از 
به طـور هم زمـان پیـام فرسـتنده را بفهمـد، آن را بـا زبـان بـدن خـود درآمیـزد و زبـان 
بـدن فرسـتنده را تفسـیر کنـد. تمـام این هـا تنهـا در عـرض چنـد ثانیـه یـا کم تـر  رخ 
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می دهـد و عـالوه بـر ایـن، ایـن اتفـاق مـدام بـه هنـگام تعامـل روی می دهـد. 
از  تعجـب  کمـال  در  را شـرح می دهـم  رونـد  ایـن  در سـمینارها  همان طورکـه 
ایـن  پیچیدگـی  آن هـا  کـه  می شـوم  متوجـه  شـرکت کنندگان  رفتـار  و  چهـره  روی 
مطالـب را درک می کننـد و سـعی دارنـد کـه بفهمنـد چگونـه زبـان بدنـی کـه در 
می گـذارد.  تأثیـر  زندگی شـان  جوانـب  تمـام  بـر  اسـت  کـرده  نفـوذ  آن هـا  ضمیـر 
برایشـان  زندگـی  در  کـه  را  مثالـی  می خواهـم  آن هـا  از  وقتـی  کـه  ایـن  تـر   جالـب 
اتفـاق افتـاده اسـت بیـان کننـد دقیقـًا آن چیـزی را می گوینـد کـه مطابق بـا همین 

رونـد اسـت. 
سـمت  بـه  را  خـود  پرتقال هـای  کـه  تردسـتی اند  دو  مـن  عالقـۀ  مـورد  مثـال 
هـوا  در  پرتقال هـای خـود  نگه داشـتن  روی  بـر  تردسـت  هـر  یکدیگـر می اندازنـد. 
متمرکـز  اسـت و پرتقال هـای اضافـی را بـه سـمت تردسـت دیگـر پرتـاب می کند، 

می کنـد. دریافـت  را  او  طـرف  از  پرتاب شـده  پرتقال هـای  همچنیـن 
یک  در  واقع  در  شما  می کنید  عمل  پیام  گیرندۀ  عنوان  به  شما  که  زمانی 
بنابراین  هستید،  اطالعات  هزاران  شاید  و  صدها  پردازش  حال  در  لحظه 
ذهنتان مجبور می شود که بسیاری از آن ها را به صورت ناخودآگاه پردازش کند، 
را تجزیه  و تحلیل   از اطالعات  در غیر این صورت شما نمی توانید میزان زیادی 
کنید. اگر شما دربارۀ ارتباط غیرکالمی آموزش دیده باشید فورًا ذهن ناخودآگاه 

شما آن اطالعات را  آنالیز  و  بهترین جواب را ارسال می کند. 
بـا حـدس و گمـان و قضاوت هـای سـرخود عمـل  اگـر شـما در مـورد رفتارهـا 
اسـت  بـوده  شـما  بـا  حـق  مـورد  ایـن  در  کـه  نمی کنیـد  تحقیـق  هرگـز  و  می کنیـد 
کـره زمیـن( متوجـه خواهیـد شـد  بـه 99.99 درصـد مـردم روی  یـا خیـر، )شـبیه 
مسـئله  اشـتباهند.  باشـند،  درسـت  این کـه  از   بیش تـر   بسـیار  شـما  غرایـز  کـه 
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بـه اشـتاهاتمان پـی می بریـم، زیـرا همیشـه مـواردی  ایـن اسـت کـه مـا به نـدرت 
فکـر  خاطـر   همیـن  بـه  و   کرده ایـم  فکـر   درسـت  آن هـا  مـورد  در  کـه  می بینیـم  را 
می کنیـم کـه در خوانـدن زبـان بـدن مهـارت داریـم. درحالی کـه در حقیقـت اگـر 
دراین بـاره اشـتباهی مرتکـب شـویم باعـث می شـود تـا هـم میلیون هـا تومـان پـول 

روابطمـان خدشـه دار شـود. و هـم  از دسـت  دهیـم 
معلوم شد که اطالعات غیرکالمی تقریبًا به طور کامل در ذهن ناخودآگاه ما 
تا  است  حساس  بسیار  غیرکالمی  ارتباط  به  نسبت  انسان  می شوند.  پردازش 
حدی که می تواند زبان بدن افراد دیگر را تفسیر کند، اما دقیقًا نمی تواند بگوید 
داشته  تفسیری  چنین  او  که  شده  باعث  آن ها  بدن  اجزای  از  قسمت  کدام  که 
باشد. تحقیقات نشان می دهند که زنان به میزان قابل توجهی نسبت به مردان 
در خواندن زبان بدن اشخاص مهارت بیش تری دارند. ممکن است گفته شود 
تبعیض  مخالف  یا  و  مدافع  که  گرفته  صورت  کسی  توسط  تحقیقات  این  که 
جنسیتی بوده است ولی باید گفت این تحقیقات پژوهش های علمی محکمی 

است که توسط دانشمندان مختلف انجام شده است. 
وجود  طبیعی  به طور  جنسیتی  اختالف  که  باورند  این  بر  متخصصان  اکثر 
به  ابتدا  در  کودک  و  کودکان اند  تربیت  مسئول  زنان  چون  که  مطلب  این  دارد. 
خواندن  قدرت  طبیعتًا  پس  می کند  برقرار  ارتباط  مادر  با  غیرکالمی  صورت 
زبان بدن در زنان پرورش می یابد، تا حدی درست است. البته این فقط یک 
قسمت از  تمام آن چیزی است که در مورد قدرت تفسیر ارتباط غیرکالمی در 
زنان وجود دارد. بدون در نظر گرفتن جنسیتتان، دریافت پیام، شما را ملزم به 

قضاوت دربارۀ پیام می کند، از قبیل این که:
آیا واقعی اسـت؟
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آیا صادقانه اسـت؟
آیا صحت دارد؟

آیا ضروری است؟
آیا مهم اسـت؟

آیا کامل اسـت؟
پیـام  فرسـتندۀ  دربـارۀ  قضـاوت  بـه  ملـزم  را  شـما  همچنیـن  پیـام  دریافـت 

این کـه: قبیـل  از  می کنـد 
آیـا دارد چیـزی را مخفی می کند؟

آیـا می خواهـد مرا فریب دهد؟
آیـا به مـن دلگرمی می دهد؟

آیا عصبانی اسـت؟
آیا سـعی می کند که از  ابراز  یک موضوع حسـاس خودداری کند؟

آیا سـعی می کند مـرا تهدید کند؟
زمانی کـه شـما گیرنـده هسـتید تفسـیرتان از پیـام بسـتگی بـه خیلـی چیزهـا 
دارد: واژگان، تجربـه، شـخصیت، تعامـالت قبلـی و غیـره. امـا زبـان بـدن یکی از 

عوامـل  بسـیار قدرتمنـد در تفسـیر شـما از پیـام اسـت.

زمانی که شـما ناظر هسـتید

زمانی کـه شـما ناظـر هسـتید، عناصـر ارتباطـی بـدن ابعـاد کاماًل جدیـدی به خود 
ارتبـاط نشـده اید و فقـط ناظـر  می گیرنـد. در ایـن صـورت شـما مسـتقیمًا درگیـر 
این کـه  تفسـیر  ایـن صـورت  پـس در  رفتارهـای غیرکالمـی هسـتید.  و  بـدن  زبـان 

چـه چیـزی در حـال اتفـاق افتـادن اسـت اهمیـت بیش تـری دارد. 
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تمـام  ماننـد  شـما  بلکـه  نیسـت  اصلـی  هـدف  این جـا  در  مشـاهده  تنهـا 
بـه هنـگام  نـگاه می کننـد  بـه یـک تعامـل خـاص  مشـاهده کننده های دیگـر کـه 
تجـارب  متنفریـد، تعصب هایتـان،  داریـد،  کـه دوسـت  را  مشـاهده، چیزهایـی 
و ویژگی هـای شـخصی تان را بـا آن چیـزی کـه می بینیـد ترکیـب می کنیـد. ایـن 
نشـان می دهـد چـرا افـراد مختلـف بـا نـگاه بـه یـک رویـداد مشـابه، توصیف های 

می دهنـد.  ارائـه  را  متفاوتـی 
بـه ایـن مثـال توجـه کنیـد: فرض کنید شـما انسـانی تـودار و درون گرا هسـتید، 
طبیعتـًا مایـل نیسـتید کـه احساسـاتتان را نشـان دهیـد و زبـان بدنتـان هـم تقریبًا 
همیشـه تحـت کنترلتـان اسـت و بـا احتیـاط عمـل می کنیـد. یـک روز بعدازظهـر 
گفتگـو  و  بحـث  حـال  در  مهـران  و  کیـوان  کـه  می بینیـد  و  می شـوید  اداره   وارد 
و  تـودار  مهـران  درحالی کـه  برون گراسـت  و  احساسـاتی  خیلـی  کیـوان  هسـتند. 
حـال  در  جـدی  صـورت  بـه  یکدیگـر  بـا  مسـئله ای  دربـارۀ  آن هـا  درون گراسـت. 
گفتگـو هسـتند ولـی نمی تواننـد بـه توافـق قابـل قبولـی برسـند. سـپس مدیرتـان 
از شـما می پرسـد کـه چـه اتفاقـی بیـن آن هـا پیـش آمـده اسـت. از دیـدگاه شـما 
بـه عنـوان یـک شـخص تـودار  می تـوان گفـت کـه شـما ممکـن اسـت زبـان بـدن 
کیـوان را عصبانـی، احساسـاتی یـا خیلـی افراط گرایانـه توصیـف کنیـد. از طرفـی 
دیگـر ممکـن اسـت زبـان بـدن مهـران را آرام، منطقـی و کنتـرل  شـده تعبیـر کنیـد. 
شـخص دیگـری کـه نسـبت بـه شـما احساسـاتی تر اسـت ممکـن اسـت تفسـیر 

کامـاًل متفاوتـی از تعامـل بیـن کیـوان و مهـران داشـته باشـد. 
و  تعامل هـا  تفسـیر  و  مشـاهده  روی  زیـادی  تأثیـر  شـما  خـوی  و  خلـق  حتـی 
ارتباطاتتـان دارد. اگـر شـما خلـق و خویتـان تنـگ اسـت و احسـاس منفـی داریـد 
ممکـن اسـت در مـورد دیگـران هـم بـه همیـن شـکل قضـاوت کنیـد. امـا اگـر شـما 
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خوشـحالید تفسـیر شـما از زبـان بـدن و رفتارهـای غیرکالمـی دیگـران بـه احتمال 
زیـاد همـان خوشـحالی و خوش خلقـی اسـت. 

شـخص  بـا  ارتباطتـان  می گـذارد  تأثیـر  شـما  مشـاهدۀ  در  کـه  دیگـری  عامـل 
یـا اشـخاصی اسـت کـه در حـال مشـاهدۀ آن هـا هسـتید. شـما به طـور طبیعـی 
معمـواًل زبـان بـدن یـک دوسـت نزدیک یـا عضو خانـواده را با معیارهـای متفاوتی 
نسـبت بـه زبـان بـدن یـک بیگانـه یـا آشـنای جدیـد و یـا شـخصی کـه به شـدت از 

او متنفریـد، مشـاهده و تفسـیر می کنیـد. 
برداشـت ها،  چـون  نیسـتید  قابل اعتمـادی  ناظـر  شـما  کـه  نمی گویـم  مـن 
شـخصیت، خلـق و خوهـا و روابـط مربـوط بـه خودتـان را داریـد، بلکـه می گویـم 
عمـل  هدفمنـد  و  بی طرفانـه  صددرصـد  طـور  بـه  هیچ وجـه  بـه  و  انسـانید  شـما 
نمی کنیـد. تنهـا چیـزی کـه از  شـما می خواهـم در مـوردش فکـر کنیـد ایـن اسـت 
کـه چطـور ویژگی هـای ارتباطـی شـما روی تفسـیرتان از زبـان بـدن دیگـران تأثیـر 
گذاشـته و قضاوتتـان دربـارۀ یـک پیـام، فرسـتنده، گیرنـده، و یـا ترکیبـی از این هـا 
انجـام  بـه جـای  را  ایـن قضیـه، شـما  از  آگاهـی  قـرار داده اسـت.  تأثیـر  را تحـت 
سـوی  بـه  ناهوشـیارانه،  تعابیـر  یـا  و  اسـت  درسـت  نظرتـان  از  کـه  واکنش هایـی 

می دهـد.  سـوق  اندیشـمندانه  مشـاهدۀ 

واقعیت های شگفت آور در مورد زبان بدن 

فاکتور انگشت: برای این که بتوانید بعضی از استعدادهای خود را ارزیابی کنید 
حتمًا الزم نیست که از تمام بدنتان استفاده کنید. به دست راستتان نگاه کنید 

و اندازۀ انگشت اشاره تان را با انگشت حلقه تان مقایسه کنید.

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.
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هم  با  حلقه  انگشت  با  اشاره  انگشت  اندازۀ  زنانه(  )الگوی  زنان  اکثر  در  ــ 

یکسان است.

در  احتمااًل  که  است  کوتاه تر  اشاره  انگشت  مردانه(  )الگوی  مردان  اکثر  در  ــ 

ریاضی قوی ترند و به طور طبیعی تهاجمی ترند.

ــ زنان همجنس گرا معمواًل الگوی مردانه دارند.

به  نسبت  انگشتانشان  مردانۀ  الگوی  دارند  بزرگ تری  برادران  که  مردانی  ــ 

آن هایی که ندارند بارزتر است.

ــ مردانی که تناسب دو انگشتشان به تناسب انگشتان زنان نزدیکتر است، 

افسردگی اند. بیش تر مستعد 

ــ بچه هایی که انگشت حلقه شان نسبت به انگشت اشاره شان بلندتر است 

احتمااًل نمرات ریاضی باالتری درمقایسه با نمرات خواندن و نوشتن و یا 

نمرات امتحان شفاهی کسب می کنند.

ــ دانش آموزانی که برعکس انگشت حلقه شان نسبت به انگشت اشاره شان 

کوتاه تر است نمرات باالتری در خواندن و نوشتن دارند و نمرات شفاهی 

آن ها نسبت به نمراتشان در درس ریاضی باالتر است .

در آخر این که تمام این حقایق به طور میانگین و نه صددرصد برای همۀ 

افراد بیان شده است، چرا که استثناهایی هم وجود دارد. این ها بخشی از 

اطالعاتی است که در این زمینه مطرح شده است و شما قبل از  مطالعۀ این 

کتاب درمورد آن ها چیزی نمی دانستید.
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نـکات مهم فصل دوم

یـک  سـازندۀ  اجـزای  قدرتمندتریـن  غیرکالمـی  رفتارهـای  و  بـدن  زبـان   
مگـر  قدرتمندنـد  اجـزا  ایـن  چقـدر  کـه  نیسـتند  متوجـه  افـراد  اکثـر  ارتباط انـد. 
ایـن  در  کننـد.  دقـت  آن هـا  بـه  روزمـره  فعالیت هـای  انجـام  حـال  در  این کـه 

می برنـد. پـی  اهمیتشـان  بـه  به تدریـج  صـورت 
از  پیچیـده ای  ترکیـب  بدنتـان  زبـان  هسـتید  پیـام  فرسـتندۀ  شـما  زمانی کـه   
تقسـیم بندی  طبقـه  دو  در  به طورکلـی  شـما  رفتارهـای  اسـت.  رفتارهایتـان 

)ناخـودآگاه(. خودبه خـود  و  )آگاهانـه(  عمـدی  می شـوند: 
 زبـان بـدن عمـدی بـه دو دسـته تقسـیم بندی می شـود: زبـان بـدن عمـدی کـه 
شـما بـرای انجـام عملـی خـاص از آن اسـتفاده می کنیـد و زبـان بـدن عمـدی 
کـه شـما بـرای عـدم انجـام عملی خـاص از آن بهره می برید. این که یـاد بگیریم 
چگونـه آن را در موقعیت هـای مختلـف متناسـب بـا هنجارهـای اجتماعـی 

کنتـرل و هدایـت کنیـم بـه گـذر زمـان و کسـب تجربـه نیـاز دارد.
از  را  ناخـودآگاه  رفتارهـای  معمـواًل،  جـوان  بزرگ سـاالن  و  نوجوانـان  بچه هـا،   
کـه  اسـت  و تجربـۀ کمـی  بـه خاطـر جوانـی  اساسـًا  ایـن  و  بـروز می دهنـد  خـود 
برون گـرا هسـتند،  و  کـه احساسـاتی  بزرگ سـاالنی  از زندگـی دارنـد. همچنیـن 
کـه  بزرگ سـاالنی  تـا  می دهنـد  نشـان  بیش تـری  ناخـودآگاه  بـدن  زبـان  معمـواًل 

درون گراینـد. و  تـودار 
بـازی  را  نقـش مهمـی  بـدن  زبـان   وقتـی شـما دریافت کننـدۀ پیامـی هسـتید، 
می کنـد. شـما رفتارهـای غیرکالمـی فرسـتنده را تفسـیر و رفتارهـای غیرکالمـی 
پـردازش  بـه  ملـزم  را  پیـام شـما  یـک  دریافـت  را مدیریـت می کنیـد.  خودتـان 
بیش تـر  می شـود  مجبـور  شـما  ذهـن  بنابرایـن  می کنـد،  زیـادی  اطالعـات 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
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شـخص  به عنـوان  کنـد.  پـردازش  ناخـودآگاه  صـورت  بـه  را  اطالعـات  ایـن 
کنیـد. آن قضـاوت  فرسـتندۀ  و  پیـام  دربـارۀ خـود  تـا  اسـت  دریافت کننـده الزم 
رفتارهـای  و  بـدن  زبـان  این کـه،  ناظـر هسـتید،  یـا   وقتـی شـما مشـاهده کننده 
غیرکالمـی یـک تعامـل را تجزیـه  و تحلیـل کـرده و آن را تفسـیر کنیـد اهمیـت 
تفاسـیرتان  روی  تـودار(  یـا  )احساسـاتی  شـما  گرایش هـا ی  دارد.  بیش تـری 
شـما،  خلق وخـوی  جملـه  از  دیگـری  چیزهـای  همچنیـن  می گـذارد،  تأثیـر 
بـر روی  بـا کسـانی کـه شـما آن هـا را نظـاره می کنیـد  شـخصیتتان و روابطتـان 

دارنـد. اثـر  ارتبـاط  آن  مـورد  در  تفسـیرتان 

تمرین هـای فصل دوم

1. نکات مهم فصل را مرور کنید و به سـؤال های زیر پاسـخ دهید 
   کـدام نـکات کلیـدی برایتان از همـه جالب تر بود؟ چرا؟

  کـدام نـکات کلیـدی برایتان از همه شـگفت آورتر بود؟ چرا؟
2. تصـور کنیـد شـما آدمـی هسـتید کـه نسـبت بـه زبـان بـدن مشـکوکید. 3 تـا 5 
و  بـدن  زبـان  و بگوییـد چگونـه  بنویسـید  را  انجـام داده ایـد  امـروز  کـه  فعالیتـی 

بـر روی آن هـا تأثیـر داشـته اسـت. رفتارهـای غیرکالمـی 
3. دربارۀ تعاملی که شـما در آن نقش فرسـتنده را داشـته اید فکر کنید و بگویید 
کـه چـه نـوع زبـان بـدن و رفتارهـای غیرکالمـی به کاربرده ایـد. کـدام  یـک از آن ها 

عمـدی و کـدام  یـک خودبه خود بوده اسـت.
4. دربـارۀ تعاملـی کـه شـما در آن نقـش گیرنـده را داشـته اید فکـر کنیـد و بگوییـد 
این کـه  و  کرده ایـد  پـردازش  را  غیرکالمـی  رفتارهـای  و  بـدن  زبـان  نـوع  چـه  کـه 

را تفسـیر کرده ایـد. چگونـه پیـام و فرسـتندۀ پیـام 
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5. دربـارۀ تعاملـی کـه شـما در آن نقـش ناظـر )مشـاهده کننده( را داشـته اید فکـر 
کنیـد. شـخصیت شـما، برداشـت ها، خلق وخـو و روابـط شـخصی تان چگونـه 

روی مشـاهدات و تفاسـیرتان اثر گذاشـته اسـت؟

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به وب سايت كارآفرين برتر است و هرگونه كپى، 
برداشت و انتشار آن مطابق قوانين كپى رايت پيگرد قانونى دارد.



برای خرید و دانلود 
نسخه کامل این کتاب

) و ده ها محصول فوق العاده و کاربردی و موثر دیگر که مرتب بر تعداد و تنوع آنها 
اضافه می شود و هر یک می تواند کسب وکار شما را متحول کند(

لطفا هم اکنون به 
وب سایت کارآفرین برتر
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است.
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