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آلن پيز مدير يک شرکت مشاوره ای در سيدنی استراليا است. او 

، و فيلمهايی است که در سراسر جهان به اهخالق کتابها، نوار

منظور آموزش مهارت های فردی و ارتباط گيری به کار می 

روند.پيش از نوشتن کتاب زبان بدن او به مدت ده سال در اين 

 زمينه به مطالعه، مصاحبه، و پژوهش پرداخت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 صفحه                                                        فهرست مطالب

 

            1                                                  فصل اول : چارچوبی برای فهم

 32                       فصل دو: قلمروها و حوزه ها

 23 فصل سوم: حالت های کف دست

 06 فصل چهارم: حالت های دست و بازو

 76 رهفصل پنجم: حالت های دست به چه

 37 فصل ششم: حالتهای دست ها

 77 فصل هفتم: حالت پاها

 167 فصل هشتم: حالت ها و رفتارهای متداول ديگر

 131 فصل نهم: حالت های چشم

 126 فصل دهم: سيگار ، پيپ ، عينک

 120 فصل يازدهم: حالتهای ملكی و مالكيت

 111 فصل دوازدهم: کپی برداری و تصاوير آينه ای

 111 کردن بدن و موقعيت اجتماعی فصل سيزدهم: خم

 113 فصل چهاردهم: جهت نماها

 106 فصل پانزدهم: ميز ، مبل و ترتيب چينش آنها

 171 فصل شانزدهم: بازی های قدرت

 177 فصل هفدهم: جمع بندی کلی

 137 ضميمه

 17 منابع

 

 

 

www.takbook.com



 مقدمه مترجم

 

درصد از ارتباطات   16تا  26بر اساس يافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود 

درصد آن به صورت غير کالمی يعنی با  76تا  06ما به صورت کالمی و حدود 

و ابرو و غيره صورت می گيرد. از استفاده از حالت های سر و دست و چشم و پا 

ز انسان قرار دارد ما می توانيم شيار مغونجايی که زبان کالمی تحت کنترل بخش هآ

ن جاری کنيم که با احساسات و نيات واقعی ما همخوانی گاهانه کلماتی را بر زباآ

ن را به گونه ای ديگر جلوه نتيجه نيت واقعی خود را پنهان و آنداشته باشند و در 

نی بر ما کنترل چندا و شيار مغز کنترل می شودودهيم. اما زبان بدن توسط بخش نا ه

ونی ماست. اين کتاب به باز تاب دهنده احساسات واقعی و در رو اينازو  ان نداريم 

ن ميپردازد. خواندن اين کتاب برای چگونگی کاربرد زبان بدن و تفسير آبررسی 

، جامعه شناسی ،علوم ارتباطات ، همه به ويژه دانشجويان رشته های روان شناسی

 کسی که با ديگران در ارتباط است هر و بازار يابانمديران ، معلمان ، فروشندگان ،

 ای ديگران نياز دارد توصيه ميشود.وبه درك رفتاره

 

 سيد محمود هاشمي

 محالت اسالمی عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد

شمسی1237تابستان
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 فصل اول
 

 چارچوبي برای فهم

 

انشمندان اجتماعی يعنی دسالهای پايانی قرن بيستم شاهد ظهور نوع جديدی از 

راد از تماشای پرندگان متخصصين رفتارهای غير کالمی بود . همانگونه که برخی اف

افراد را در فعاليت های اجتماعی، و مشاهده رفتار آنها لذت می برند ، اين دانشمندان

کنار دريا، تماشای تلويزيون، اداره، يا هر جايی زير نظر داشته و از تماشای نشانه 

يک متخصص رفتارهای غير کالمی مثل يک  .های غير کالمی افراد لذت می برند

لوم رفتاری است که می خواهد درباره اعمال همنوعان خود و سرانجام دانشجوی ع

 رفتارهای خود و چگونگی بهبود رابطه اش با ديگران چيزهايی بياموزد .

شگفت انگيز است که در طی ميليون ها سال زندگی بشر جنبه های غير کالمی 

گرفته و عامه  ميالدی به طور جدی مورد مطالعه قرار 1706ارتباطات او فقط از دهه 

( کتابی  Julius Fastمردم از وجود آنها زمانی آگاه شدند که جوليوس فست )

کارهايی بود که دانشمندان  درباره زبان بدن منتشر کرد . اين کتاب خالصه ای از

گرا تا آن زمان درباره ارتباط های غير کالمی انجام داده بودند ، و حتی امروزه رفتار

 زبان بدن و اهميت آن در زندگی خود بی خبرند . بيشتر افراد از وجود

چارلی چاپلين و بسياری از بازيگران ديگر فيلم های صامت پيشتازان مهارتهای 

ارتباط غير کالمی بودند ، اين مهارتها تنها وسيله ارتباط بر روی صحنه بود . هر 

يگر خوب يا بد بازيگر بر اساس توانايی استفاده موثر از زبان بدن و اطوارها به باز

تقسيم می شد . زمانی که فيلم های ناطق متداول شد و در نتيجه جنبه های غير 

کالمی رفتار اهميت خود را از دست داد بسياری از بازيگران فيلم های صامت به 
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سپرده شدند و کسانی که مهارتهای  کالمی خوبی داشتند پا به عرصه فراموشی 

 ظهور نهادند .

شايد بتوان گفت که مهمترين کار  العه علمی زبان مربوط می شود مط تا آنجا که به

اثر چارلز  بيان احساسات در انسان و حيوانه قبل از قرن بيستم کتاب دانجام ش

بود . اين آغاز مطالعات حالت های چهره و زبان بدن بود . از  1373داروين در سال 

هده و ثبت ی غير کالمی را مشاآن زمان تا کنون محققين تقريباً يک ميليون نشانه ها

،هفت درصد تاثير کلی يک پياماز ميزان بيان متوجه شد که کرده اند . آلبرت محرا

ه و پنج جمله تُن صدا ( و پنجا کلمات ( سی و هشت درصد آوايی ) ازکالمی ) فقط 

 ( نيز تخمين زد Birdwhistleويسل ) بيردپروفسور درصد آن غير کالمی است .

به همين اندازه از ارتباط های غير کالمی بين انسان ها مبادله می شود . او که تقريباً 

ود ده دقيقه صحبت می کند و دبرآورد کرد که يک انسان به طور متوسط روزانه ح

او نيز مانند محرابيان دريافت که  ثانيه زمان می برد. 1/3ولی حدود يک جمله معم

ز سی و پنج درصد و بخش غير بخش کالمی يک گفتگوی چهره به چهره کمتر ا

 کالمی آن بيش از شصت و پنج درصد است .

بيشتر محققين توافق نظر دارند که کانال کالمی اساساً برای انتقال اطالعات به کار 

می رود ، در حاليكه کانال غير کالمی برای تبادل نگرش های بين فردی ، و در 

 المی استفاده می شود .برخی موارد به عنوان جايگزينی برای پيام های ک

د که يک نفرهنگ ، کلمات و حرکات با چنان هماهنگی اتفاق می افت صرف نظر از

فرد با تجربه و آموزش ديده می تواند با گوش دادن به صدای يک نفر بگويد که او 

ود با نگاه کردن به به همين گونه ، بيردويسل قادر ب چه حرکاتی را انجام می دهد

 حال صحبت بگويد او به چه زبانی صحبت می کند . حرکات يک شخص در

بسياری از مردم به سختی می پذيرند که ما از نظر زيست شناختی هنوز يک حيوان 

هستيم . ما نيز چون گونه های ديگر حيوانات تحت تاثير قوانين زيست شناختی 
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ب اين هستيم که کنش ها ، واکنش ها و زبان بدن ما را کنترل می کنند . موضوع جال

است که انسان بندرت از اين واقعيت آگاه است که داستانی را به زبان می آورد و 

 و داستان ديگری را بيان می کنند حرکات ، اداها و اطوارهای ا

 

 حدس زدن،  بصيرت، ادراک گری 

 

که می ناميم دارای بصيرت هنگامی که ما شخصی را ادراك گر يا   از نظر فنی

اندن و تشخيص نشانه های غير کالمی و مقايسه آنها با نشانه های در خو را توانايی او

. به عبارت ديگر هنگامی که می گوييم من حدس می زنم يا باور داريمکالمي

احساس می کنم که فالن شخص دروغ می گويد ، در واقع منظورمان اين است که 

که گويندگان از زبان گفتاری او با زبان بدن همخوانی ندارد . اين همان چيزی است 

آن به عنوان آگاهی شنونده ياد می کنند . به عنوان مثال اگر شنوندگان در حالی بر 

روی صندلی های خود نشسته باشند که چانه هايشان پايين و دستهايشان بر روی سينه 

هايشان باشد يک گوينده باهوش بايد احساس کند که سخنان او مورد استقبال 

او بايد بداند که بايد از روش ديگری برای جلب توجه  . مخاطبانش نبوده است

يک سخنران نه چندان هوشمند صرف نظر از در حالی که مخاطبان استفاده کند . 

 به صحبت های خود ادامه می دهد واکنش مخاطبان

خانمها معموالً تيزبين تر از آقايان هستند و اين حقيقت باعث شده است که زنان 

به آن شهود زنانگی می گويند . زنان يک توانايی ذاتی برای  دارای قدرتی باشند که

گرفتن و تفسير عاليم غير کالمی و همچنين چشمان تيزبين برای ديدن نكته های ريز 

دارند . به همين دليل است که شوهران کمی می توانند به زنان خود دروغ بگويند و 

رند شوهر خود را گول بزنند از معرکه جان سالم بدر برند و بر عكس بيشتر زنان قاد

 بدون اينكه شوهر متوجه شود .
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نيا آورده اند مشهود دکانی را به داين قدرت شهودی زنانه بويژه در زنانی که کو

صرفاً از کانال غير کالمی  دسال اول زندگی کودك خو داست . اين مادران در چن

ت که زنان غالباً در برای ارتباط با او استفاده می کنند و شايد به همين دليل اس

 مذاکرات تيزبين تر از مردان هستند .

 

 و فرهنگي ، عالئم ذاتي ، موروثي ، آموخته

 

تحقيق ها و بحث های زيادی بر سر اين موضوع شده است که آيا عالمت های غير 

از مشاهده افراد  الزم کالمی ذاتی ، موروثی ، آموختنی يا اکتسابی هستند . شواهد

اشنوايی که قادر نبودند از کانالهای ديداری يا شنيداری نشانه های غير نابينا و يا ن

کالمی را ياد بگيرند ، از مشاهده رفتاری افراد با فرهنگ های مختلف در سراسر 

ا جمع عنی ميمونهزديک ترين گونه جانوری به انسان يجهان و همچنين از مطالعه ن

 . آوری گرديد

برخی حرکات در هر مقوله ای جای می گيرند .  نتايج اين تحقيق نشان می دهد که

با توانايی مكيدن به دنيا می آيند ، که نشان می  پستانداران کاندبه عنوان مثال کو

 – Eiblايبسفلدت ) –دانشمند آلمانی ايبل  .دهد اين توانايی ذاتی يا موروثی است

Eibesfeldt ا می آيند نيد( دريافت که خنديدن کودکانی که نابينا و ناشنوا ب

ذاتی  يدمستقل از يادگيری با تقليد است ، که به اين معنی است که اين حرکات نيز با

( برخی  Sorenson(و سورنسون ) friesen( ، فرايسن ) Ekmanد . اِکمن )نباش

نظرات داروين درباره حرکات ذاتی را با مطالعه حالتهای چهره افراد زيادی از 

قرار دارند . آنها متوجه شدند که هر فرهنگ بررسی فرهنگ های مختلف مورد 

برای نشان دادن هيجان از حرکات چهره اصلی يكسانی استفاده می کند ، که به اين 

 نتيجه گيری منجر شد که اين حرکات بايد ذاتی باشند .
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تان به روی هم می گذاريد آيا دست راست را نه هنگامی که دستهايتان را روی سي

می دهيد يا دست چپ را روی دست راست ؟ بيشتر افراد  روی دست چپ خود قرار

تا زمانی که امتحان نكنند نمی توانند با قاطعيت جواب بدهند . هنگامی که يكی از 

اين روشها برای فرد کامالً عادی و راحت است روش ديگر کامالً غير عادی و 

موروثی بر  می دهد که اين موضوع می تواند دليلی ناراحت است . شواهد نشان

 ست .نيبودن اين حرکت باشد که تغيير پذير 

هنوز بحث بر سر اين موضوع ادامه دارد که آيا برخی حرکات و حاالت بدنی از 

جنبه فرهنگی آموخته شده تبديل به عادت می شوند و يا موروثی هستند . به عنوان 

راست خود  مثال اکثر آقايان هنگامی که کت يا پالتوی خود را می پوشند ابتدا دست

را در آستين فرو می برند در حاليكه اکثر خانمها ابتدا آستين دست چپ را می 

هنگامی که يک زن و مرد در يک خيابان شلوغ از کنار هم رد می شوند مرد  .پوشند

معموالً بدن خود را به سمت زن متمايل می کند در حاليكه زن معموالً بدن خود را 

ی محافظت از خود اين کار را به طور غريزی انجام عقب می کشد . آيا اين زن برا

می دهد ؟ آيا اين واکنش ذاتی زنانه است يا او اين عمل را با تماشای ناخود آگاه 

موخته شده است و معنی ر غير کالمی ما آزنان ديگر يادگرفته است ؟ بيشتر رفتا

د نگاهی بر بسياری از حرکات و حاالت بدنی ما منشاء فرهنگی دارند . اجازه دهي

 اين جنبه های زبان بدن بياندازيم .

 

 و خاستگاه آنها برخي حرکتهای اصلي

 

است . هنگامی که مردم  بيشتر حالتهای ارتباطی اصلی در سراسر جهان يكسان

ند اخم کرده و چهره هست خشمگينوقتی غمگين يا  خوشحال هستند می خندند ؛و

همه جای جهان به معنی بله و تاييد است در هم می کشند . تكان دادن سر معموالً در 
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. به نظر می رسد اين حرکت جنبه ذاتی داشته و توسط افراد نابينا و ناشنوا هم مورد 

استفاده قرار می گيرد . سر تكان دادن به طرف باال يا از اينطرف به آنطرف نشانه 

وخته خير يا مخالفت است و جنبه جهانی داشته و ممكن است در زمان نوزادی آم

اين شود . وقتی که نوزاد شير خواری به اندازه کافی شير خورده باشد سرخود را از 

به معنی رد کردن سينه مادرش باشد . وقتی  طرف به آن طرف تكان می دهد که

همان نوزاد به اندازه کافی غذا خورده باشد سرش را تكان می دهد تا به معنی رد 

اين طريق به سرعت ياد می گيرد تا مخالفت کردن قاشق غذا باشد . اين کودك به 

 خود را به همين روش نشان دهد .

منشاء برخی حرکات و حاالت ما را می توان در اجداد اوليه انسان يافت . نشان دادن 

 ز هم توسط انسانهای امروزیدندانها که در گذشته برای حمله به کار می رفته هنو

حالت خصمانه به کار می رود با وجود اينكه برای نشان دادن  هادندان فشردن به شكل

ديگر اين دندانها برای حمله به کار نمی روند . لبخند زدن از ابتدا به عنوان يک 

، اما امروزه همراه با حالتهای ديگر برای بيان حالت تهديد آميز به کار می رفت 

 شادی به کار می رود .

ت همگانی است که به کار می رود تا باال انداختن شانه ها نيز مثال خوبی از يک حال

نشان دهد که يک فرد نمی داند شما چه می گوييد . اين يک حالت چند گانه است 

که از سه قسمت اصلی تشكيل شده است : کف دست های باز ، شانه های قوز کرده 

 داخته .و ابروهای باال ان
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 حالت باال انداختن شانه ها -1شكل 

در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت اند زبان غير کالمی  همانگونه که زبان کالمی

نيز ممكن است چنين باشد . در حاليكه يک حالت يا حرکت ممكن است در يک 

فرهنگ خاص متداول بوده و تفسير روشنی داشته باشد ، ممكن است در فرهنگ 

سيرها و اشته باشد . به عنوان مثال ، تفدديگر بی معنی بوده يا معنی کامالً متضادی 

کاربردهای سه حالت متداول انگشت يعنی حلقه ، بلند کردن انگشت شصت و 

 را در نظر بگيريد  Vعالمت 

 

 ˝ OK˝حلقه یا حالت 

 
 تهمه چيز مرتب اس  -3شكل 
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 رابرت موگابه رييس جمهور زيمبابوه

 

ی اين عالمت در قرن نوزدهم در اياالت متحده امريكا ظاهراً توسط روزنامه نگاران

متداول شد که تالشی می کردند با استفاده از اختصارات عبارت های رايج  راکوتاه 

اختصار چه کلماتی است وجود دارد  OKکنند . نظرات بسيار متفاوتی درباره اينكه 

به معنی کامالً صحيح باشد  all correctممكن است اختصار  OK. برخی معتقدند 

نوشته می شده است . در حاليكه برخی ديگر  ( oll korrect)که اشتباهاً به صورت 

 K.O( ) پيروزی ( است که اختصار آن  knock – outمتضاد ) OKمی گويند 

 Oldمی باشد . نظريه متداول ديگر اين است که اين عالمت اختصار 

kinderhook  و برگرفته از مكان تولد يكی از روسای جمهور آمريكا در قرن

در مبارزات انتخاباتی خود از سر واژه ها استفاده کند نوزدهم است که عادت داشت 

. اينكه کدام يک از اين نظريه ها درست است ممكن است هرگز مشخص نشود ، اما 

 باشد . OKدر  Oبه نظر می رسد که عالمت حلقه بيانگر حرف 
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برای تمام انگليسی زبانها روشن است به سرعت در اروپا و آسيا  OKمعنی اگر چه 

ول شده اما در بعضی  جاها معانی ديگری دارد . بعنوان مثال ، در فرانسه هم متدا

OK  در برخی  در ژاپن می تواند معنی پول بدهد وبه معنی صفر يا هيچ چيز است ؛

باز است . برای  جنسکشورهای خاورميانه به اين معنی است که فرد مورد نظر هم

عبيرهای احتمالی بايد به مفهوم آن در ت ءاجتناب از استفاده نابجا از اين عالمت و سو

 يک فرهنگ خاص توجه داشت .

 

 تعالمت انگشت شس

 

ت سه معنی دارد ؛ معموالً اين زالند نو بلند کردن انگشت شس ليا وا ، استرايندر بريتا

های  ستند و قصد دارند سوار اتومبيليعالمت توسط افرادی که سر جاده ها می ا

وقتی انگشت به طور  مسير مورد نظر به کار می رود و دنعبوری شوند برای نشان دا

(  up yours( يا ) sit-on thisقايم رو به باال باشد نشانه توهين است و به معنی )

در برخی کشورها مثل يونان اين عالمت به معنی پيشنهاد برقراری  همچنيناست .

نان از اين عالمت رابطه جنسی است . بنابراين تصور کنيد اگر يک استراليايی در يو

استفاده کند چه سوء تفاهمی پيش خواهد آمد . وقتی ايتاليايی ها از يک تا پنج را 

می شمارند از اين عالمت به عنوان يک و در ادامه از انگشت اشاره به عنوان دو 

استفاده می کنند ، در حاليكه اکثر استراليايی ها ، امريكايی ها و انگليسی ها يک را 

ت می شمارند . در اين مورد انگشت شسشاره و دو را با انگشت ميانی با انگشت ا

ت در ترکيب با حالتهای ديگر انگشت شسنشان دهنده عدد پنج می باشد . 

کاربردهای ديگری نيز دارد ، و آن نشانه قدرت و برتری يا در موقعيت هايی است 

 آورد . کند ديگران را تحت نفوذ خود در که شخص سعی می 
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 ق کاليفرنیآرنولد شوايتزنگر فرماندار ساب    نيست جای نگرانی - 2لشك

 

 Vعالمت 

 

( تعبير  up yoursاين عالمت در بريتانيا، استراليا و زالندنو متداول است و به معنی )

يعنی  Victoryبه معنی  Vوينستون چرچيل در طی جنگ جهانی دوم  .می شود

مت را در حالی به کار می برد که کف دست پيروزی را رايج ساخت ، اما او اين عال

شخص باشد معنی  دبه سمت بيرون بود ، در حاليكه اگر کف دست به سمت خو

 . توهين آميزی دارد
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 انت آميزحالت اه -1شكل 

 

در حاليكه کف دست به سمت  Vهر چند در بسياری از قسمت های اروپا عالمت 

بنابراين اگر يک انگليسی اين عالمت را داخل باشد هنوز هم به معنی پيروزی است ، 

به قصد توهين به يک اروپايی به کار ببرد فرد اروپايی متعجب می شود که منظور او 

دو می دهد بنابراين اگر فرد اين عالمت در اروپا معنی  همچنين کدام پيروزی است .

 انگليس داروپايی يک متصدی رستوران باشد ممكن است تصور کند که منظور فر

 مثالً دو عدد نوشيدنی است .

اين دو نمونه نشان می دهد که سوء تعبيرهای فرهنگی اين عاليم می تواند نتايج شرم 

قبل از نتيجه گيری عجوالنه درباره زبان بدن يا حالتهای لذا آوری به بار آورد ، و 

کتاب  مباحثی که در اين اشت بنابراينديک فرد ابتدا بايد به پيشينه فرهنگی او توجه 

عنوان می شود اختصاصاً در افراد بالغ سفيد پوستی صدق می کند که در آمريكای 

زندگی می کنند که زبان  ینو و ديگر مناطق شمالی ، انگلستان ، استراليا ، زالند

 اصلی آنها انگليسی است .

 

www.takbook.com



12 

 

 مجموعه ای از حالت ها

 

كب شود تفسير يک از جدی ترين اشتباهاتی که ممكن است يک فرد کم تجربه مرت

يک حالت به طور مجزا و جدای از حالت ها و شرايط ديگر باشد . به عنوان مثال 

خاراندن سر ممكن است داليل مختلفی از قبيل شوره سر ، کک ، عرق ، ترديد 

فراموشی و يا دروغ گويی داشته باشد ، و اين بستگی دارد که اين عمل همراه با چه 

اتفاق بيافتد ، بنابراين ما بايد هميشه مجموعه ای از  رفتارهای ديگری در همان زمان

 حاالت و رفتار را در کنار هم در نظر بگيريم .

جمالت و عاليم نوشتاری تشكيل  ،از واژگان  یزبان بدن نيز همچون هر زبان ديگر

شده است ، تنها زمانی که کلمات در کنار هم و در يک جمله بكار روند می توان 

شارات هم به صورت جمله به کار می طور کامل فهميد . حاالت و ا معنی آنها را به

کنند .  یروند و بی شک حقايقی را درباره احساسات و نگرش های يک فرد بيان م

غير کالمی را خوانده و آنها فرد تيز بين و فهيم کسی است که می تواند جمله های 

و حالت انتقاد آميز را د 1با جمله های کالمی هماهنگ سازد . تصوير شماره  را 

نشان می دهد . حالت اصلی حالت دست به چهره و در حالی است که انگشت اشاره 

ت ی دهان قرار گرفته و انگشت شسبه سوی گونه است و انگشت ديگر روروبه باال 

الف ( دليل ديگر که اين شنونده نسبت به گوينده  1زير چانه قرار می گيرد . ) شكل 

د اين است که پاهای او بر روی همديگر و دستها روی سينه ) حالت انتقادی دار

اين  .خصمانه ( حالت( قرار دارند در حاليكه سر چانه رو به پايين اند ) دفاعیحالت 

من چيزهايی را که تو می گويی » جمله غير کالمی چيزی شبيه اين می گويد 

 "موافق نيستم دوست ندارم و با آن
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 امريكا هيالری کلينتون وزرير خارجه      ای از حالتهای انتقادی مجموعه -1شكل . 

 

 سازگاری

 

می  است الف نشان داده شده 1اگر شما به عنوان گوينده از فردی که در شكل 

خواستيد تا نظرش را در باره حرفهای شما بگويد و او می گفت که با شما موافق 

متناسب بود . اما اگر می گفت  نيست ، جمالت کالمی او با جمالت غير کالمی اش

گفته بود زيرا کلماتش با حاالتش که از صحبت های شما لذت برده است ، دروغ 

همخوان و سازگار نبودند . تحقيق نشان می دهد که عالمت های غير کالمی تقريباً 

تاثير گذار است ، و هنگامی که اين دو همخوان نباشند مردم  کالمی پنج برابر کانال

 م غير کالمی اتكا می کنند و پيام کالمی را ناديده می گيرند .به پيا

به قرار گرفته در حاليكه پشت ميز خطاکه می بينيم  را ای رتبهاغلب سياستمداران عالي

رو به پايين )  شان  ، و دستهای خود را بر روی سينه تا کرده ) دفاعی ( و چانه

ايده های  پذيراید که نخود می گوياست ، به شنوندگان  افتادهانتقادی يا خصمانه (

د تا نتالش کن آزاد انديش اند . اين افراد ممكن است  بوده و افرادیجوانان 
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د در حاليكه ضربه نرا نسبت به رويكرد انسانی و گرم خود متقاعد کن دمخاطبين خو

که يک بيمار در مشاهده نمودد . زيگموند فرويد نهای محكمی بر ميز می کوب

بان بيان می کرد که از ازدواج خود راضی است ، ناخودآگاه حلقه حاليكه به ز

ازدواج خود را در انگشتش جلو و عقب می کرد . فرويد به اهميت اين عمل غير 

متعجب نشد . کليد  واج خود را بروز داددارادی آگاه بود و هنگامی که مشكالت از

ارتباطی  انال هایتفسير دقيق زبان بدن مشاهده مجموعه حاالت و تناسب بين ک

 کالمی و غير کالمی است 

 

 زبان اشاره در محيط

 

 تات بدن ، تمامی حالو همخوانی کالم و حرک ها تعالوه بر توجه به مجموعه حال

بررسی قرار گيرند .  دی بايد در محيطی که در آن جاری می شوند موره ااشار های

دست گاه اتوبوس شخصی مثال در يک روز سرد زمستانی در يک ايست اگر به عنوان

، به احتمال بسيار زياد به دليل سرما  و نشسته باشد ه زدهرها و پاهای خود را در هم گ

است و نه حالت دفاعی . اما اگر مثالً در پشت يک ميز و در حاليكه شما سعی می 

به اين  دارد کنيد ايده ای را مطرح کنيد و يا کااليی را به او بفروشيد چنين حالتی

 احساسی منفی يا دفاعی دارد . ، است که آن شخص در آن موقعيت معنی

 

 عوامل تاثير گذار دیگر بر تفسير

 

شل دست می دهد احتماالً به داشتن شخصيتی ضعيف متهم می شود  مردی که بسيار

. اما اگر فردی ورم مفاصل داشته باشد اينگونه دست دادن را احتماالً به خاطر پرهيز 

دادن انجام می دهد . به همين گونه هنرمندان ، موسيقی دان ها ، از درد محكم دست 
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جراحان و کسانی که کارهای ظريف انجام می دهند معموالً ترجيح می دهند که 

دست ندهند ، اما اگر مجبور شوند با کسی دست دهند معموالً از دست دادن محكم 

د ممكن است قادر اجتناب می کنند .کسانی که لباسهای نامناسب يا تنگ می پوشن

نباشند بعضی حرکات را انجام دهند و اين مسئله می تواند بر کاربرد زبان بدن تاثير 

البته اين موضوع در مورد تعداد کمی از افراد صادق است اما در نظر گرفتن  .بگذارد

اهميت  تاثيراتی که ناتوانی های جسمانی می تواند بر حرکت های بدن داشته باشد

 . دارد

 و قدرتمقام 

 

پژوهش های زبان شناختی نشان داده است که رابطه مستقيمی بين مقام ، قدرت و 

جايگاه يک فرد در اجتماع با نوع واژگان مورد استفاده او وجود دارد . به بيان ديگر 

بهتر می تواند با  يا مديريتی باالتری داشته باشد  هر چقدر شخصی جايگاه اجتماعی

اط برقرار کند .پژوهش های غير کالمی نشان داده است که استفاده از واژگان ارتب

ی که آن ه ابين تسلط يک فرد بر زبان گفتاری و ميزان زبان اشار زيادی همبستگی

فرد در انتقال پيام به کار می برد وجود دارد . اين بدين معنی است که موقعيت 

تی که او به اجتماعی و قدرت يک شخص مستقيماً با تعداد حرکات بدنی و اشارا

کار می برد مرتبط است . فردی که جايگاه بااليی در اجتماع يا رده های مديريتی 

دارد می تواند از زبان گفتاری بيشتری استفاده کند در حاليكه فردی که تحصيالت 

 ی تكيه می کند .ه اکمتری دارد بيشتر بر زبان اشار

افراد سفيد پوست ، طبقه متوسط ه اند به ده شايی که در اين کتاب ارائبيشتر مثال ه

مربوط می شوند ، اما به عنوان يک قانون کلی هر چقدر يک فرد جايگاه اجتماعی 

ی صحبت می ه ااقتصادی باالتری داشته باشد کمتر از حاالت بدن و زبان اشار –

کند . سرعت اين حرکات و ميزان روشنی آن ها برای ديگران نيز با سن فرد ارتباط 
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عنوان مثال اگر يک کودك پنج ساله به والدين خود دروغ بگويد ، دارد . به 

 ( . 0بالفاصله دهان خود را با يک يا هر دو دست خواهد پوشاند ) شكل 

هان با دست در هنگام دروغ گفتن در سراسر زندگی فرد ادامه می يابد ، دپوشاندن 

غ می گويد ، او اما سرعت آن معموالً تغيير می کند . هنگامی که يک نوجوان درو

نيز چون کودکی پنج ساله دست خود را بر دهان می گذارد ، اما به جای پوشاندن 

 ( . 7ف دهان را می مالد . ) شكل کامل دهان فقط با انگشتان خود اطرا

هنگامی که يک فرد بزرگسال دروغ می گويد ؛ مغزش به او دستور می دهد تا 

رای جلوگيری از گفتن دروغ دهان درست مثل کودك پنج ساله و فرد نوجوان ب

خود را بپوشاند ، اما در آخرين لحظه دست از چهره دور شده و در عوض فرد دروغ 

 ( 3گو بينی خود را لمس می کند . ) شكل 

 
 

 وغگويی کودكدر - 0شكل 
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 اندروغگويی نو جو -7شكل 

 
 

 دروغ گويی فرد بالغ  - 3شكل 

 

www.takbook.com



18 

 

 
 

 در دادگاه در رابطه با پرونده مونيكا لوينسكی اآمريكرئيس جمهور  بيل کلينتون

 

 کردن زبان بدنجعل 

 

سئوالی که معموالً مطرح است اين است که آيا امكان دارد زبان بدن را جعل کرد ؟  

 ،است ، زيرا به دليل فقدان تناسب بين حالتهای زبان اشاره« خير»پاسخ اين سئوال  

مده اين کار ممكن نيست . به عنوان عالمت های بسيار کوچک وکلمات به زبان آ

مثال ، کف دستهای باز نشان صداقت است اما هنگامی که يک دروغگو کف 

موجود در  شما لبخند می زند ، نشانه های کوچکدستهای خود را باز کرده و به 

ازد . مردمک چشمان فرد دروغگو ممكن حالت او عدم صداقتش را آشكار می س

ممكن است باال برود يا گوشه دهان او ممكن است  است کوچک شوند ، يک ابرو

پرش داشته باشد و اين نشانه ها با حالت کف دست های باز و لبخند صميمانه 

متناقض اند . نتيجه اين که گيرنده پيام احتماالً چيزهايی را که می شنود باور نخواهد 

 کرد .
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يک سری پيام های  داشته باشد که هر گاهساز و کاری به نظر می رسد مغز انسان 

آنها را با عنوان شيب يا انحراف ثبت می می نمايدغير کالمی ناهمخوان را دريافت 

کند . هر چند مواردی وجود دارد که برای بدست آوردن امتيازاتی خاص ، زبان 

بدن عمداً جعل می شود . بعنوان مثال مسابقات انتخاب زن نمونه سال را در نظر 

را از شرکت کنندگان می کوشد با اجرای حرکات بدنی  که در آن هر يکبگيريد 

تا جايی که اين و  را از خود بروز دهد احساس گرمی و صميميتکه ياد گرفته است 

اما حتی افراد خبره را از داوران خواهد گرفت . امتيازاتی در اين کارموفق باشدفرد 

بارتی تظاهر کنند هم می توانند مدت زمان کوتاهی زبان بدن را جعل کنند با به ع

بدن سرانجام نشانه هايی مستقل از اعمال هشيارانه فرد از خود بروز خواهد داد .  لیو

بسياری از سياستمداران در جعل زبان بدن برای جلب نظر و اعتماد رای دهندگان 

» خبره اند و کسانی را که بتوانند چنين عملی را با موفقيت انجام دهند دارای قدرت 

 ( هستند . charisma« )فرّه 

برای کتمان دروغ گويی به کار می رود ما برای  ،چهره بيش از هر قسمت ديگر بدن 

کتمان دروغ های خود لبخند زده ، سر تكان داده و چشمک می زنيم ، اما از 

بدشانسی بدن ما حقيقت را می گويد و بين حالتهای بدن و عالئم چهره ما تناسب و 

 همخوانی وجود ندارد .

ت طوالنی مشكل است ، اما يادگيری دطور خالصه جعل زبان بدن برای م به

حالتهای مثبت و به کارگيری آنها برای ارتباط با ديگران و حذف حالت های منفی 

احساس راحتی کردن در کنار ديگران قابل پذيرش و تحمل بودن برای  .مفيد است 

 ديگران بسيار جالب است .
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 آميز بگویيمچگونه دروغ های موفقيت 

 

و مستقل از  خودکارشيار ما بطور ودروغ گويی اين است که ذهن نيمه همشكل 

سازد .  می دروغ های کالمی ما عمل می کند ، بنابراين زبان بدن دروغ ما را آشكار

به همين دليل است که افرادی که بندرت دروغ می گويند ، صرف نظر از اينكه 

کننده بنظر برسد به سادگی لو می روند . زمانی که دروغ آنها چقدر واقعی و متقاعد 

را از خود بروز می  متناقضیشان نشانه های شروع به گفتن دروغ می کنند ، بدنآنها 

که اين فرد حقيقت را نمی دهد و اين نشانه ها اين احساس را به وجود می آورند 

شر می کند شيار انرژی عصبی از خود منتونيمه هدر حين گفتن دروغ ذهن  .گويد

که به عنوان حالتی در انسان نمود پيدا می کند که با گفته های فرد دروغ گو در 

تناقص قرار می گيرد . افرادی چون سياستمداران ، وکال ، بازيگران ، و مجريان 

تلويزيونی که شغل آنها ايجاب می کند دروغ بگويند ، حالتهای بدنی خود را 

ص دروغ گويی آنها برای مردم عادی مشكل پااليش کرده اند به حدی که تشخي

 بوده و به سادگی به دام آنها می افتند .

و روش پالوده می کنند . اول سعی می کنند و تمرين می دآنها دروغ های خود را به 

کنند احساس خود را با حالت صحيح تطبيق دهند ، اما اين کار در دراز مدت و با 

خواهد بود . دوم ، آنها می کوشند بيشتر  گفتن دروغ های بيشمار موفقيت آميز

حذف کنند ، اما اين کار حاالت خود را چه مثبت و چه منفی در هنگام دروغ گويی 

 هم بسيار دشوار است .

به دوست خود يک دروغ عمدی  .آزمايش  ساده را يک بار امتحان کنيداين 

ه و از چشم بگوييد و آگاهانه تالش کنيد تا حالتهای بدن خود را سرکوب کرد

سرکوب می کنيد ،  را حتی هنگامی که حالتهای بدنی اصلی .ديگران پنهان کنيد

حالتهای کوچک و جزيی از بدن شما منتشر خواهد شد . اين حالتهای جزيی عبارتند 
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ن و بسته شدن مردمک چشم ، عرق کردن دش ، باز از لرزش ماهيچه های صورت

ن تعداد پلک زدن و نشانه های جزيی بسيار پيشانی ، قرمز شدن گونه ها ، باال رفت

 که با استفاده از دوربين های کم ديگر که دروغ گويی را بر مال می سازد . تحقيقی

ه نشان می دهد که اين حالتهای جزيی می توانند در کسری از ثانيه دسرعت انجام ش

هده کنند . اتفاق بيافتند و تنها افراد خبره و متخصص می توانند اين حالتها را مشا

بهترين مصاحبه گران و فروشندگان کسانی هستند که توانايی ناخودآگاه خود در 

 تشخيص اين حالتهای جزيی را در يک برخورد چهره به چهره افزايش داده اند .

روغ بگويد بايد قادر باشد دبنابراين برای اينكه يک فرد بتواند بطور موفقيت آميزی 

د . به همين دليل است که در چشم ديگران نگه داران و دور از بدن خود را پنه

بازجويی های پليس متهم را در يک مكان باز و يا در زير نور چراغ قرار می دهند به 

يت باشد . بطور طبيعی اگر شما می بدن او برای بازجويان قابل روگونه ای که تما

يک ديوار يا پنجره  پشت يک ميز نشسته باشيد و قسمتی از بدنتان ناپيدا باشد ، يا به

 بسته خيره شويد دروغ گفتن آسان تر خواهد بود .
 

 چگونه زبان بدن را بياموزیم

 

روزانه پانزده دقيقه را صرف مطالعه حالت ها و رفتارهای ديگران و عالوه بر آن 

بهترين مكان برای مطالعه رفتار ديگران  .شيارانه از حالت های خود بكنيدوآگاهی ه

گاه دا هم تعامل دارند . يک فروده و برم يكديگر را مالقات کرجايی است که م

 .و رفتارهای انسان است  ی مشاهده مجموعه کاملی از حالتهابويژه مكان خوبی برا

در اينجا  افراد آشكارا اشتياق ، خشم ، اندوه ، شادی ، بی صبری و بسياری از 

همايش های شغلی  ،ی احساسات ديگر خود را نشان می دهند . کارکردهای اجتماع

زبان ياد گيری و مهمانی ها نيز موقعيت های بسيار خوبی برای اين کار هستند . با 

شاهده حاالت و زبان و با مبنشينيدبدن ، می توانيد به مهمانی رفته ، تنها در گوشه ای 
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خوبی  داشته باشيد . تماشای تلويزيون نيز روش یبدن ديگران اوقات هيجان انگيز

 ارتباط غير کالمی است . دگيریيا برای

با بلند  .صدای تلويزيون را ببنديد و سعی کنيد صحبت های گوينده را حدس بزنيد

ای تلويزيون بعد از هر پنج دقيقه می توانيد ميزان دقت و درستی درك دکرن ص

صحبت های گوينده را امتحان کنيد . با تمرين اين کار می توانيد اين توانايی از دخو

ون شنيدن دخود ايجاد کنيد که مثل انسان های ناشنوا تمامی يک برنامه را برا در 

 صدای آن بفهميد .
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 فصل دوم
 

 قلمروها و حوزه ها

 

هزاران کتاب و مقاله در اين باره که جانوران ، پرندگان و ماهيها برای خود قلمرو 

در سالهای اخير کشف شده  ، اما فقطنوشته شدهو از آن محافظت می کنندارند د

های داست که انسان ها نيز قلمرو دارند . زمانی که اين موضوع مشخص شد وکاربر

آن نيز دانسته شد ، نه تنها ميتوان درباره رفتار خود و ديگران شناخت کافی داشت ، 

ال .تی ه بلكه می توان واکنش های چهره به چهره ديگران را پيش بينی کرد . ادوارد

(Edward T.Hall که يک انسان شناس )  آمريكايی بود يكی از پيشروان مطالعه

(  proxemicsبود که اصطالح مجاورت ) 1706نيازهای فضايی بشر در اوايل دهه 

را ابداع کرد . تحقيق های او در اين حوزه به شناخت جديدی از رابطه ما با همنوعان 

 خود منتج شده است .

 است که توسط نگهبانانمرزهای مشخصی  ایدار که داردهر کشور يک قلمرو

در داخل هر کشور قلمروهای کوچک تری وجود دارد  .محافظت می شودمسلح 

که هر يک از آنها نيز که ممكن است به شكل ايالت ، استان و يا فرمانداری باشد 

شهرها نيز به خيابان  می باشند.قلمروهای کوچک تری به نام شهرستان و شهر شامل 

له ها و کوچه ها و ساختمانها تقسيم می شوند . ساکنان هر قلمرو نوعی ها ، مح

وفاداری نامحسوس نسبت به قلمرو خود دارند که برای محافظت از آن گاه به 

 ده اند .روی آوروحشی گری و کشتن ديگران نيز 

و قلمرو همچنين ناحيه يا فضايی است که يک شخص ادعا می کند به او تعلق دارد 

را ی متعلق به خود دن او می باشد . هر فرد قلمرو فرداز باست که عضوی مثل اين 

ر احاطه شده ، داخل خانه که توسط ديوا کليه اموال شخصی او از قبيلدارد که 
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کترهال دو بنابر آنچه  را شامل می شود او اق خواب يا صندلی خصوصیاتومبيل ، اط

ا را نيز شامل می شود . ن مد( مشخص پيرامون ب کشف کرد ، يک فضای ) حريم

اين فصل عمدتاً به توضيح مفهوم اين فضا و چگونگی واکنش افراد در برابر تجاوز 

 به آن می پردازد .

 

 فضای شخصي حریم

 

ن خود دارند که آن را به عنوان فضای دبيشتر جانوران فضای مشخصی در اطراف ب

 يزان شلوغی محيطیميزان گستردگی اين فضا به م .شخصی يا حريم خود می دانند

 ارد که اين جانور در آنجا رشد کرده است .د بستگی

ت قلمرويی به شعاع ری که در مناطق دور افتاده افريقا زندگی می کند ممكن اسيش

يا بيشتر داشته باشد ، که اين مسافت به تعداد شيرهای موجود در آن  پنجاه کيلومتر

ا ادرار کردن يا مدفوع کردن در منطقه بستگی دارد ، و هر شير قلمرو خود را ب

اطراف مرزهای آن مشخص می کند . از طرف ديگر شيری که در قفس پرورش 

يافته به دليل محدوديت فضا و شلوغی ممكن است قلمرويی در حد چند متر داشته 

 باشد .

( قابل حمل متعلق به  air bubbleز چون جانوران ديگر حُباب هوای ) انسان ني

اندازه آن به تراکم جمعيت محيطی بستگی دارد که در آن رشد  خود را دارد که

بنابراين ، اين حريم شخصی از جنبه  .يافته و به هر جا که برود آن را با خود می برد

فرهنگی تعيين می شود در حاليكه بعضی فرهنگ ها مثالً ژاپن به شلوغی عادت 

وست دارند اين فاصله د و دارند ، برخی ديگر فضاهای باز وسيع را ترجيح می دهند

ر فرهنگ را حفظ کنند . هر چند اين کتاب عمدتاً به رفتار افرادی می پردازد که د

مرتبه اجتماعی هم می تواند بر فاصله ای که يک فرد  . اماهای غربی بار آمده اند

www.takbook.com



25 

 

نسبت به ديگران می ايستد تاثير داشته باشد که در فصل های بعد مورد بحث قرار 

 .خواهد گرفت 

 

 فاصله حوزه ها

 

شعاع حُباب هوای اطراف افراد طبقه متوسط سفيد پوستی که در امريكای شمالی 

انگلستان ، استراليا و زالندنو زندگی می کنند تقريباً به يک اندازه است . اين فاصله 

 را می توان به چهار حوزه تقسيم کرد .

 سانتيمتر ( 11-11حوزه صميمی ) بين  -1

شخص به گونه ای از آن حفاظت ها اين مهمترين حوزه است و حوزه در بين تمام 

است . تنها کسانی که از نظر عاطفی با شخص  اومی کند که گويی دارايی خود 

اين افراد عبارتند از عاشقان ،  .نزديک باشند مجاز به ورود در اين حوزه هستند

 والدين ، همسر ، فرزندان ، دوستان نزديک و بستگان .

 سانتيمتر ( 10-133)حوزه شخصی  -3

در مهمانی های غير رسمی ، مهمانی های اداری ،  اين فاصله ای است که شخص

 . دهمايی های دوستانه رعايت می کندهای اجتماعی و گردکارکر

 متر ( 33/1-0/2حوزه اجتماعی ) -2

افرادی از قبيل لوله کش ، نجار  شخص در اين حوزه با فاصله از غريبه ها می ايستد.

در محيط اداری ، و افرادی که به خوبی  مغازه دار محل ، کارمندان جديد  ،پستچی،

 . نمی شناسد

 متر ( 0/2حوزه عمومی ) بيش از  -1

هنگامی که گروه زيادی از افراد را مورد خطاب قرار می دهيم ، اين فاصله مناسبی 

 است که بايد انتخاب کنيم .
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 کاربردهای عملي فاصله حوزه ها

 

 :كی از داليل زير يک شخص به حوزه صميمی ما وارد می شود . اولمعموالً به ي

وارد شونده يک دوست نزديک يا يكی از بستگان است ، يا ممكن است در پی 

ه خصمانه شخص وارد شونده ممكن است انگيز وم :دبرقراری ارتباط جنسی باشد . 

حوزه شخصی در حاليكه ممكن است ورود غريبه ها به  و قصد حمله داشته باشد ،

ورود يک غريبه به حوزه صميمی باعث ايجاد  ،يا اجتماعی خود را تحمل کنيم 

ضربان قلب تندتر می شود .  .تغييرات فيزيولوژيک در درون بدن ما می شود

آدرنالين موجود در خون ما افزايش می يابد و در حاليكه خود را برای مبارزه يا فرار 

 ما بيشتر می شود . ه مغزبآماده می کنيم ميزان خون ارسالی 

وستانه بر روی شانه يا دور بدن داين به اين معنی است که گذاشتن دست به حالتی 

احساس منفی در او نسبت به شما ايجاد می  ،يک فرد که به تازگی با او آشنا شده ايد

کند حتی اگر برای ناراحت نكردن شما به شما لبخند بزند و وانمود کند که از اين 

اگر می خواهيد ديگران در کنار شما احساس راحتی کنند ،  .ما لذت می بردکار ش

را هميشه به خاطر داشته باشيد . هر چقدر رابطه شما با  ها قانون طاليی حفظ فاصله

 نزديک تر شويد . به عنوان مثال؛ که به آنها،ديگران صميمی تر باشد اجازه داريد

رفتار همكارانش با او سرد است ، يک کارمند جديد ممكن است احساس کند که 

وزه اجتماعی نگه می دارند اما آنها تا زمانی که او را بهتر بشناسند وی را در فاصله ح

شود ، فاصله قلمرو بين آنها با او  فرد برای همكارانش بهتر شناختهکه اين . در زمانی 

ر بعضی دی يابد به حوزه های شخصی و حت می کاهش يافته تا اينكه سرانجام اجازه

 حوزه های صميمی آنها نيز وارد شود . موارد
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 فاصله حوزه ها -7شكل 

 سانتيمتر  10تا 11حوزه صميمی:   -الف

 سانتيمتر 136تا  10حوزه شخصی:  -ب

 سانتيمتر 206تا  136حوزه اجتماعی:  -ج

 سانتيمتر 206حوزه عمومی: بيش از  -د

مثالً  .به جايگاه اجتماعی افراد بستگی دارديكی از موارد استثنا درباره قانون فاصله 

يک مدير عاليرتبه شرکت ممكن است در تعطيالت آخر هفته با يكی از کارمندان 

زير دست خود به ماهيگيری رفته باشد ، در اين حالت هر يک از آنها ممكن است 

 ،به حوزه شخصی و يا صميمی ديگری وارد شود . اما در محيط اداری اين مدير

ارد تا قوانين نانوشته مراتب دزمان ماهيگيری را در فاصله اجتماعی نگه می  دوست

 اجتماعی را رعايت کرده باشد .

ام در کنسرت ها ، سينماها ، آسانسورها ، قطارها و اتوبوس ها ورود به حوزه حداز

صميمی افراد ديگر را اجتناب ناپذير می کند ، اما مشاهده واکنش های ديگران 

فهرستی از قوانين نانوشته وجود دارد که هنگامی که مردمان دارای  جالب است .

اين  .فرهنگ غربی با چنين موقعيت های پر ازدحامی مواجه شدند رعايت می کنند

 قوانين عبارتند از :

 صحبت کنيد . ،کسانی که می شناسيدحتی باشما مجاز نيستيد با هيچ کس ،  .1
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 . دران اجتناب کنيوختن در چشم ديگد. هميشه بايد از چشم 3

 . شما بايد يک چهره بی تفاوت و بی احساس از خود نشان دهيد .2

 . اگر کتاب يا روزنامه ای داريد بايد وانمود کنيد که عميقاً غرق در مطالعه هستيد .1

. هر چقدر تعداد جمعيت بيشتر باشد شما کمتر اجازه داريد بدن خود را حرکت 1

 دهيد .

 ما بايد شماره طبقات را نگاه کنيد .. در داخل آسانسور ش0

ی توصيف کسانی می د بخت ، غمگين ، و افسرده را براکلماتی چون بمااغلب 

با وسايل نقليه عمومی به سر کار خود بروند.  ساعات شلوغکه مجبورند در ،شنويم 

مشخص اين بر چسب ها به خاطر حالت بی احساسی است که بر چهره اين افراد 

چيزی که اين شاهدين مشاهده می کنند  قضاوت اشتباه است . تنها ، اما اين است

ا وقتی مر مكان های اجتماعی شلوغ است . قوانين نانوشته مربوط به رفتار درعايت 

مكانهای عمومی شلوغ ديگر هستيم بايد به گونه ای در آسانسور ، سينما ، اتوبوس يا 

 جود ندارند .نگار افراد دور و بر ما اصالً وارفتار کنيم که 

يد دت ها و برنامه ريزان شهری متوجه شده اند که تراکم شدر سالهای اخير دول

 .محروم می سازد آنها افراد را از حوزه شخصی ،و ساختمانهای مسكونی جمعيت

گوزن های يک جزيره در آمريكا  بر روی ی ازدحام بيش از حد جمعيت پيامدها

به طور دسته جمعی می مردند در حاليكه  گوزن ها مورد مطالعه قرار گرفت . اين

 .وجود نداشتغذا به وفور وجود داشت و هيچ نشانه ای از بيماری و يا شكار

ترشح بيش از حد آدرنالين  اين گوزن ها  حقيقات نشان داد که علت مرگ گروهیت

اثر تعداد زياد جمعيت ر ی حاصل از محروميت از حوزه شخصی در اثر فشار رواند

خرگوش ها و موش ها هم انجام شد و نتايج مشابهی  قات مشابهی بررویبود .تحقي

غده های آدرنال نقش مهمی در تنظيم رشد ، در نهايت مشخص شد دست آمد . ه ب

د . بنابراين تراکم بيش از حد نفاعی بدن ايفا می کندتوليد مثل و ميزان مقاومت 
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با عوامل ديگری از  جمعيت باعث ايجاد واکنش فيزيولوژيک فشار روانی شد که

شايد به همين  .قبيل گرسنگی ، عفونت ، يا مورد تهاجم قرار گرفتن متفاوت است

ايت بيشتری دارند . پر جمعيت شهری ميزان خشونت و جن دليل باشد که مناطق

از اين روش ) شكستن حريم ( برای درهم شكستن مقاومت متهمان  بازجويان پليس

ر روی صندلی های ثابت بدون پليس متهمان را ب مورد پرسش استفاده می کنند .

در يک منطقه باز اطاق نشانده و در هنگام پرسيدن سئواالت حوزه های  دسته ،

دهند و در آنجا می مانند تا  را مورد تهاجم قرار می ر صميمی متهمصميمی و بسيا

ی مقاومت درونی متهم در هم م ش در مدت زمان کوتاهیپاسخ دهد . با اين رو وی

 شكند .

 

 فضا یابيآیين های 

 

صندلی  مثال يک در مورد فضا يا ناحيه ای  ميا ن افراد غريبه در یهنگامی که شخص

وه ای قابل پيش بينی در سينما يا بر سر ميز کنفرانس ادعا داشته باشد اين کار را به شي

ه و . اين فرد معموالً به دنبال يافتن وسيع ترين فضای موجود بودد انجام می ده

صندلی وسط را انتخاب می کند . هدف از اين کار آوردن ديگران از طريق نزديک 

ن بيش از حد از آنها نيست . اگر شما در سينما صندلی دشدن بيش از حد يا دور ش

را انتخاب کنيد که در وسط رديف نبوده و به شخصی که از قبل نشسته بسيار دور 

و يا اگر بيش از حد نزديک باشد باشد آن شخص ممكن است آزرده خاطر شده 

 ممكن است از شما بترسد .
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 عوامل فرهنگي تاثير گذار بر فاصله ها

 

يک زوج جوان دانمارکی که به شهر سيدنی در استراليا مهاجرت کرده بودند به 

تن از  ندچند هفته پس از عضويت در اين باشگاه چ.عضويت يک باشگاه درآمدند 

نزديک  مند بودند که مرد دانمارکی بيش از حد به آنها خانمهای عضو باشگاه گله

حضور اين مرد احساس راحتی نمی کنند ، به همين طريق  می شود ، بنابراين آنها از

چند تن از مردان عضو باشگاه شكوه داشتند که زن دانمارکی با استفاده از عاليم غير 

داشته باشند . اين موقعيت  کالمی به آنها نشان داده است که می توانند با او رابطه

سانتيمتر و  26تا  36بين  يی های اروپاين حقيقت است که فاصله صميمی برابيانگر ا

 31حتی از اين مقدار هم کمتر است . زوج دانمارکی در فاصله  ها در برخی فرهنگ

سانتيمتری  10سانتيمتری کامالً احساس راحتی می کردند و از اين واقعيت که فاصله 

ليايی ها را ناديده گرفته بی خبر بودند . آنها همچنين بيشتر از استراليايی ها در استرا

 ر مورد آنها شد دچشمان ديگران خيره می شدند که اين مسئله باعث قضاوت اشتباه 

 
 

 سانتيمتر( 10)   فاصله مناسب جهت گفتگو در بين افراد شهری - 16شكل 
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 عقب کشيدن بدنط مرد و واکنش زن با عدم رعايت فاصله مناسب توس -11شكل 

 

مرو صميمی فردی از جنس مخالف روشی برای نشان دادن عالقه به آن ورود به قل

( ناميده می شود . اگر پيشروی به دورن  advanceفرد است و معموالً پيشروی )

فرد پيش رونده بايد به عقب برگردد تا فاصله الزم را  ،حوزه صميمی پذيرفته نشود

اگر پيشروی پذيرفته شود فرد ديگر جايگاه خود را حفظ کرده و به فرد  .ندحفظ ک

تا در قلمرو صميمی او بماند . آن چيزی که برای زوج  ،پيش رونده اجازه می دهد

دانمارکی يک برخورد اجتماعی عادی بود توسط استراليايی ها به عنوان عملی با 

می کردند رفتار دوستان استراليايی انگيزه های جنسی تفسير شد . دانمارکی ها فكر 

 شان سرد و غير دوستانه است زيرا روبه عقب رفته و فاصله خود را حفظ می کردند .

آمريكايی  م هنگامی که مهماناندالت متحده متوجه شامن در يک کنفرانس در اي

سانتيمتری را رعايت کرده و  10-133کردند فاصله می   با يكديگر مالقات و گفتگو
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ای خود ثابت می ماندند . اما هنگامی که يک ژاپنی شروع به صحبت با يک بر ج

در حاليكه  .آمريكايی کرد هر دو به آرامی شروع به حرکت در اطراف اطاق کردند

فرد آمريكايی به تدريج به سمت عقب می رفت و فرد ژاپنی به طرف او جلو می 

ظ فاصله ای که بر طبق رفت . اين کار تالشی بود از جانب هر دو نفر برای حف

 31ژاپنی برای حفظ فاصله  دفرهنگ خودشان در آن احساس راحتی می کردند . فر

سانتيمتری مورد نياز خود پيوسته به جلو می رفت ، اما با اين کار ناخوداگاه باعث 

ين دليل فرد امريكايی د و به همصله مورد نياز فرد آمريكايی می شناديده گرفتن فا

سانتيمتری مورد نياز خود به عقب می رفت . شايد به  10له حداقل صبرای حفظ فا

دليل است که در مذاکرات تجاری آسيايی ها و اروپايی ها يا آمريكايی ها با  ينهم

اروپايی ها و آمريكايی ها ، آسيايی ها را  سوء ظن به همديگر نگاه می کنند . نوعی

بی احساس می نامند . نااگاهی از  واحساساتی و زود آشنا و آسيايی ها آنها را سرد

تفاوت فاصله ها در فرهنگ های مختلف می تواند به آسانی به سوء تفاهم و ايجاد 

 باورهای غلط درباره افرادی از آن فرهنگ ها شود .

 

 فاصله های شهری و روستایي

 

رای يک فرد با تراکم همانگونه که قبالً ذکر شد ، مقدار فاصله شخصی مورد نياز ب

کسانی که در .افته مرتبط است عيت منطقه ای که آن فرد در آنجا پرورش يجم

فاصله شخصی بيشتری نياز دارند تا  کم جمعيت روستايی رشد کرده اند مناطق 

تماشای اينكه يک شخص در هنگام دست  .کسانی که در مناطق پر جمعيت شهری 

ه آيا او اهل يک شهر دادن به چه اندازه دست خود را دراز می کند نشان می دهد ک

 10صوصی ه روستايی . ساکنان شهرها فاصله خور افتاددبزرگ است يا يک ناحيه 

سانتيمتری خود را دارند ؛ و اين فاصله تقريباً به اندازه فاصله دست دادن دو فرد 

www.takbook.com



33 

 

 ن می دهد تا دو نفر در منطقه بی طرف(اين فاصله امكا 13شهری است . ) شكل 

(Neutral با همديگ ). ر دست بدهند 

 
 

 دو مرد شهری در حال دست دادن -13شكل 

 

افرادی که در روستا ها يا شهرهای کوچک بزرگ شده اند ممكن است فاصله ای تا 

معموالً ن فاصله ای است که افراد روستايی سانتيمتر و يا بيشتر داشته باشند و اي 166

 .در هنگام دست دادن رعايت می کنند

 
 دست دادن دو مرد روستايی -12شكل 
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افراد روستايی تمايل دارند در هنگام دست دادن محكم بر سر جای خود ايستاده بدن 

 ددر حاليكه يک فر تا بتوانند با کسی دست بدهند . دخود را تا حد الزم خم کنن

دور  شهری برای دست دادن و احوالپرسی به جلو می آيد . افرادی که در نواحی

 0به يک فاصله شخصی   ،افتاده و بسيار کم جمعيت رشد يافته باشند ممكن است

متری نياز داشته باشند . اين افراد ترجيح می دهند با کسی دست ندهند و به جای آن 

 ( 11دست تكان دهند ) شكل  اواز فاصله ای دور به 

 
 

 افراد اهل مناطق کم جمعييت احوال پرسی - 11شكل

 

فروشندگان شهری که برای معامله با کشاورزان به مناطق  برای عات مثالًاين اطال

روستايی می روند بسيار مفيد است . با توجه به اينكه فاصله شخصی يک کشاورز 

سانتيمتر يا حتی بيشتر باشد ، دست دادن با او می تواند به  166-366ممكن است بين 

شود . اين فروشندگان  ردگی خاطر اومعنی ناديده گرفتن  اين فاصله و در نتيجه آز

ن باورند که بهترين روش برای احوالپرسی با يک کشاورز که در منطقه همگی بر اي

 ای دور دست زندگی می کند دست تكان دادن از فاصله ای دور است .
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 قلمرو و ماليکت

را تشكيل می دهند که هر او فرد نيز قلمرو خصوصی  دارايی های تحت تملک 

ای حفظ آنها مبارزه خواهد کرد . اين دارايی ها از قبيل خانه ، دفتر کار ، شخص بر

اتومبيل و غيره بيانگر نوعی قلمرو هستند که هر يک از آنها با مرزهايی از قبيل ديوار 

هر قلمرو ممكن است چندين قلمرو فرعی داشته  .، نرده و يا در مشخص می شوند

خصوصی مادر دانست بتوان آشپزخانه را قلمرو  باشد . بعنوان مثال در يک خانه شايد

در خانواده ممكن خواهد کرد . پ ن قلمرو تجاوز کند او اعتراضکه هر کس به اي

کنفرانس بر  به خود را داشته باشد و يک مدير  هنگام است صندلی مخصوص

می نشيند که هر يک از اين ها نمونه ای از قلمرو خصوصی اين  صندلی مخصوصی

اين مكانها معموالً از طريق استفاده مكرر از آنها يا گذاشتن وسايل  .باشندافراد می 

اگر سرپرست يک شخصی بر روی آنها يا در نزديكی آنها مشخص می شوند . 

خانواده از يک مهمان بخواهد که بنشيند و اين مهمان نااگاهانه بر روی صندلی وی 

خصوصی اش ناراحت می شود بنشيند ، او کامالً به خاطر ناديده گرفتن قلمرو 

بهترين روش برای اجتناب از چنين موقعيتی رسيدن اين سئوال ساده است : صندلی 

 ؟ کدام است شما

 

 اتومبيل

 

روان شناسان متوجه شده اند که افرادی که رانندگی می کنند واکنشی کامالً 

نظر می ه برفتار اجتماعی معمولی شان در مورد قلمرو خود نشان می دهند . بامتفاوت 

رسد که اتومبيل تاثير تشديد کننده ای بر اندازه فضای شخصی دارد . در بعضی 

اين فضا تا ده برابر حد معمول افزايش می يابد ، به گونه ای که راننده تا فاصله  موارد

متری از جلو و عقب اتومبيل را متعلق به خود می داند وقتی که اين فاصله توسط  16
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ده گرفته شود ، حتی اگر هيچ خطری هم وجود نداشته باشد ، راننده ديگری نادي

راننده اول خشمگين می شود . اين موقعيت را مثالً با زمانی که دو نفر می خواهند 

وارد  يیوارد آسانسور شوند مقايسه کنيد . اگر فردی با عجله و قبل از شخص جلو

 ی می کندآسانسور شود برگشته و از او معذرت خواه

برای بعضی افراد مثل يک پيله يا يک پناهگاه است که می توانند خود را از  اتومبيل

 پنهان کنند . در آن  جهان بيرون

ل قائ به طور خالصه ، ديگران بر اساس احترامی که شما برای فضای خصوصی شان

و يا نمی پذيرند . به همين دليل است که مردم معموالً  می شويد شما را می پذيرند 

شان با ديگران معموالً با کف دست به پشت ی را که در برخورد ی نزاکتآدمهای ب

آنها می زنند يا قسمتی از بدنشان را لمس می کنند دوست ندارند . از آنجايی که 

عوامل زيادی بر ميزان فاصله بين اشخاص تاثير می گذارد ، قبل از قضاوت درباره 

ل را در نظر داشت با نگاه کردن حفظ اين فاصله توسط افراد مختلف بايد اين عوام

 گيری های زير رسيد.می توان به نتيجه  11به تصوير شماره 

 
 

 اين دو نفر اهل کجايند؟ -11شكل 
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هم مرد و هم زن در شهر زندگی می کنند و مرد دارد با حالتی صميمانه به زن . 1

 نزديک می شود .

ارد فاصله صميمی زن را مرد فاصله صميمی کمتری از زن داشته و نادانسته د. 3

 ناديده می گيرد .

. مرد از فرهنگی با فاصله صميمی کمتری می آيد ) احتماالً يک شهر بزرگ ( و 2

 زن در يک محيط کم جمعيت و يا روستايی پرورش يافته است .

كار کرده و ين زوج می تواند پاسخ صميمی را آشچند سوال ساده و مشاهده بيشتر ا

 پيشگيری کند . برداشت های نادرستشرم آور يا از بروز يک موقعيت 
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 فصل سوم
 حالت های کف دست

 

 گشادگي و صداقت

 

در طول تاريخ ، دستان باز نشانه حقيقت ، صداقت ، وفاداری وتواضع بوده است . 

بسياری از سوگندها در حالی ياد می شوند که کف دست بر روی قلب قرار دارد و 

در دادگاه شهادت می دهد کف دست خود را باز و در هوا نگاه  هنگامی که کسی

در دست چپ نگاه داشته و کف دست راست خود را به  را می دارد ، کتاب مقدس

 گونه ای باال نگه می دارد که اعضای دادگاه آن را ببينند .

در برخورد های روازنه ، مردم معموالً در دو موقعيت کف دست خود را باز نگه می 

ز شما يكی کف دست رو به باال است که مشخصه يک فرد گدا است که ا.رند دا

و ديگری کف دست به سمت پايين است که به معنی تقاضای پول يا غذا می کند  

محدود کردن و کنترل کردن و پايين آوردن است يكی از مهمترين روش ها برای 

ی نشان دادن تشخيص صداقت افراد نشانه های کف دست است . انسان ها برا

 (  10صداقت و تواضع خود کف دست هايشان را نشان می دهند . ) شكل 
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 کامال باشما رو راست باشممی خواهم   – 10  شكل 

 

 

 

 ژاك شيراك رييس جمهور سابق فرانسه
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 نلسون ماندال رييس جمهور اسبق افريقای جنوبی

 

است هنگامی مالً ناآگاهانه يگر از حرکات زبان بدن کااين عمل نيز مثل بسياری د

معموالً دستان خود را در  .که کودکی دروغ می گويد يا چيزی را پنهان می کند

پشت سر پنهان می کند به همين گونه هنگامی که شوهری که شب را با دوستان 

و می خواهد اين کار خود را از همسرش پنهان کند معموالً  ،خود به گردش رفته

فرو برده و يا در زير بغل خود می گذارد و سعی می کند دستان خود را در جيب 

کار خود را توضيح دهد . بنابراين پنهان کردن دستها ممكن است به همسر بفهماند 

فروشندگان معموالً وقتی می خواهند درستی که شوهرش حقيقت را پنهان می کند . 

يدار نگاه می داليل نخريدن کااليشان توسط مشتری را بيازمايند به دست های خر

 کنند .
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 عمدی از کف دست به منظور گول زدناستفاده 

 

خواننده ممكن است سئوال کند اگر من با دستان باز دروغ بگويم مردم دروغ های 

؟ پاسخ به اين سئوال هم بلی وهم خير است . اگر شما آشكارا  دمرا باور می کنن

بياييد  به نظرشنونده دروغگو دستهايتان باز باشد ممكن است در نظر ودروغ بگوييد 

زيرا بسياری از حاالت ديگر که بايد برای اثبات صداقت شما مشهود باشند وجود 

ندارند و حالتهای منفی که در هنگام دروغ گفتن از شما بروز می کنند مشهود و در 

نتيجه با حالت دستان باز در تناقض اند . همانگونه که قبالً گفته شد دروغگويان 

ی کسانی هستند که هنر هماهنگی زبان غير کالمی با زبان کالمی خود را حرفه ا

 تقويت کرده اند .

مورد  د را که با تمرين دستان باز در ارتباط با ديگران خو داما اين امكان وجود دار

بيشتر شود ، تمايل به  هر چقدر استفاده از دستان باز بالاعتماد تر جلوه دهيد ؛ متقا

جالب است بدانيد که برای بيشتر مرم دروغ گفتن با  .ی شوددروغگويی کمتر م

دستان باز مشكل است و دستان باز در حال ارتباط با ديگران می تواند مانع دادن 

ا شما رو راست اطالعات غلط توسط ديگران به شما شده و آنها را ترغيب کند ب

 .باشند

 

 قدرت کف دست

 

اگر از .وسط کف دست ارسال می شود يكی از قوی ترين عالمت های غير کالمی ت

اين حالت به درستی استفاده شود ، به صاحب آن اقتدار و قدرت نفوذ بر ديگران را 

ارد که عبارتند از : کف دست روبه باال ، دمی دهد سه نوع حالت کف دست وجود 

باز است . تفاوت  کف دست رو به پايين و کف دست بسته در حاليكه انگشت اشاره

www.takbook.com



42 

 

می گوييد  یبه شخص اين سه وضعيت در مثال زير مشخص شده است .  های بين

فرض می  .جعبه ای را برداشته و آن را به مكان ديگری در همان اطاق منتقل کند

کنيم که شما از همان لحن صدا ، همان کلمات وهمان حاالت چهره استفاده کرده و 

و به باال به حالت کف دست ر .فقط وضعيت کف دست خود را تغيير می دهيد

ک حالت متواضعانه و غير تهديد آميز و يادآور حالتی است که يک گدا در يعنوان 

( کسی که از اوخواسته شده جعبه را جا به جا کند  17خيابان به کار می برد ) شكل 

ر نتيجه ، احساس نخواهد کرد که اين تقاضا با فشار و از موضع برتری انجام شده و د

 دکرداحساس تهديد نخواه

 
 

 حالت کف دست متواضعانه -17شكل 

 

شخصی که از او  .وقتی که کف دست رو به پايين باشد بيانگر نوعی اقتدار است

درخواست شده تا جعبه را جابه جا کند احساس خواهد کرد که به او دستور داده 

به عنوان مثال  .( 13شد ) شكل ک احساس منفی در او ايجاد خواهد شده و بنابراين ي

، اگر فرد مورد نظر همكار و هم رتبه شما باشد احتمال دارد که تقاضای شما را 

ين فرمان را اجرا خواهد کرد زيرا اگر آن شخص زير دست شما باشد ا .انجام ندهد

 شما ما فوق او هستيد .
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 حالت غالب و سلطه جو  -13شكل 

 

 
 

 آدولف هيتلر رهبر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم
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شكل مثلث بسته است و فقط انگشت اشاره باز است  به دست 17ير شماره در تصو

که به طور نمادين فرد مورد نظر را وادار به اطاعت می کند . اين حالت آزار دهنده 

 ترين حالتی است که يک فرد می تواند در ارتباط با ديگران به کار برد

 

 
 

 تهاجمی و پرخاشگرحالت  -17شكل 

 

 
 

 یليب وقت برقذافی رهمعمر 
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 دست دادن

 

دست دادن يادگاری از زمان انسان های غار نشين است وقتی که آنها به همديگر می 

رسيدند برای انكه نشان دهند که مسلح نيستند و چيزی را پنهان نكرده اند دستان 

در طی قرن خود را به هوا بلند کرده و کف دستان خود را نشان می دادند اين حالت 

چون دست بر روی قلب و بسياری از حالتهای ديگر  یيها رد و حالتها تغيير ک

 دست دادن است . ،يكی از اشكال مدرن اين مراسم احوالپرسی باستانی .بوجود آمد

 

 دست دادن های آمرانه و فرمانبرانه

 

با در نظر گرفتن چيزهايی که قبالً درباره تاثير يک فرمان داده شده در حالت های 

باال و کف دست رو به پايين گفته شد ، اجازه دهيد ارتباط اين دو کف دست رو به 

را با دست دادن بررسی کنيم . تصور کنيد که شما کسی را به تازگی برای اولين بار 

مالقات کرده و به حالت معمول با هم دست می دهيد . با دست دادن با اين فرد شما 

اين فرد قصد دارد مرا » ول : نفوذ : ا .يكی از سه برداشت را درباره او خواهيد داشت

اين  من ميتوانم» دوم : تواضع :  .است مراقب باشم بهتر« تحت نفوذ خود قرار دهد

 سوم:فرد را تحت نفوذ خود قرار دهم او هر کاری که من بخواهم انجام خواهد داد .

برابری : من اين شخص را دوست دارم . با هم به خوبی کنار خواهيم آمد . اين 

شيارانه آنها ، وو با تمرين و کاربرد ه به طور ناخوداگاه منتقل می شوند ،برداشت ها 

تكنيک های دست دادن می تواند تاثير مستقيمی بر نتيجه مالقات چهره به چهره با 

. نفوذ يا سلطه از طريق چرخاندن دست به گونه ای که کف  دديگران داشته باش

نيازی  .( 36باال باشد منتقل می شود ) شكل دست رو به پايين و پشت دست رو به 

نيست که کف دست شما کامالً رو به زمين باشد ، همينكه دست شما نسبت به 
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دست فرد ديگر رو به پايين باشد کافی است ، و اين مفهومش اين است که شما می 

خواهيد کنترل را در دست داشته باشيد . مطالعات انجام شده در مورد تعدادی از 

ران موفق نشان می دهد که اکثر آنها نه تنها در دست دادن پيش قدم بوده اند ، مدي

 بلكه از دست دادن نوع اول ) نفوذ ( استفاده کرده اند .

تواضع : حالتی است که در هنگام دست دادن شما کف دست خود را رو به باال و 

آن اين است ( و مفهوم  31پشت دست خود را رو به پايين نگاه می داريد ) شكل 

فرد با نفوذ  . هنگامی که دوکه می خواهيد کنترل موقعيت را به طرف مقابل بسپاريد

با هم دست می دهند هر يک از آنها می کوشد دست ديگری را به حالت فرمانبرانه 

نتيجه اين کار باقی  .در آورد که بر سر اين کار يک مبارزه نمادين شكل می گيرد

نها می کوشد كه هر يک از آت عمودی است ، در حاليماندن هر دو دست در وضعي

( اين حالتی از دست دادن  33) شكل ترام را نسبت به ديگری منتقل کنداحساس اح

مثل يک مرد دست » است که يک پدر به پسر خود می آموزد و به او می گويد 

  ".بده

 

 
 

 به دست گرفتن کنترل  -36شكل 
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 واگذاری کنترل -31شكل 

 

 
 

 دست دادن مردانه - 33ل شك

 

انه کسی به حالت آمرانه با شما دست می دهد ، برگداندن آن به حالت متواضع وقتی

است . يک تكنيک ساده برای خنثی کردن حالت  نه تنها مشكل بلكه بسيار واضح

آمرانه وجود دارد که عالوه بر بازگرداندن کنترل وضعيت به نفع شما ، می تواند 

د تا طرف مقابل را با ناديده گرفتن فضای شخصی او بترسانيد . برای شما را قادر ساز

کامل کردن اين تكنيک خنثی سازی بايد در حالی که برای دست دادن به طرف 

( سپس پای راست  31مقابل می رويد پای چپ خود را پيش بگذاريد ) شكل  دفر

فضای شخصی  خود را جلو بياوريد به طرف چپ و به جلوی فرد مقابل و به درون
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( حاال پای چپ خود را در امتداد پای راست قرار داده تا  31او حرکت کنيد ) شكل 

 اين حرکت را کامل کنيد سپس دست آن فرد را تكان دهيد .

 
 

 فرد سمت چپ حالت دست دادن سلطه جو را استفاده ميكند  -32شكل 

 
 

 يدچپ خود به جلو می آفرد سمت راست  با پای  - 31شكل 
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د مقابل را راست خود را هم جلو اورده و دست فر فرد سمت راست پای  -31شكل 

 وردبه حالت عمودی در می آ

 

 
 

 ارد نيكسون وزير خارجه وقت آمريكاجان. اف. کندی رئيس جمهور و ريچ
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ياسر عرفات رهبر فلسطين و مناخم بگين نخست وزير اسرائيل در حضور بيل 

 کلينتون رئيس جمهور امريكا

 

اين تاکتيک به شما امكان می دهد تا دست خود را مستقيم کرده و يا دست طرف 

قابل مزير پا گذاشتن فاصله صميمی فرد  ومقابل را به حالت متواضعانه در آوريد 

 کنترل موقعيت را به دست بگيريد .

روش دست دادن خود را بررسی کنيد که آيا هنگامی که دست خود را برای دست 

می کنيد پای چپ خود را پيش می گذاريد يا پای راست تان را . بيشتر دادن دراز 

مردم راست پا هستند و بنابراين انعطاف پذيری و فضای کمی برای حرکت در 

داخل محدوده دست دادن دارند ، اين يک نقص است و به طرف مقابل امكان می 

ا پای چپ خود به ب ين کنيد تا بتوانيدترل اوضاع را به دست بگيرد . تمردهد تا کن

محدوده دست دادن وارد شويد ، خواهيد ديد که اين کار برای خنثی کردن حالت 

 ن کنترل موقعيت کامالً آسان است .غالب فرد مقابل و بدست گرفت
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 ؟ چه کسي پيشقدم مي شود

 

کسی که برای اولين بار مالقات می کنيد يک رسم پذيرفته  با اگر چه دست دادن

دم شدن در اين کار عاقالنه نيست ا موقعيت هايی وجود دارد که پيشقشده است ، ام

با در نظر گرفتن اين که محكم دست دادن نشانه خوش آمد گويی است ، قبل از  .

انجام اين کار پرسيدن چند سئوال از خودتان بسيار مهم است . آيا واقعاً من خوش 

کارآموزان فروشندگی  آمده ام ؟ آيا اين شخص از ديدن من خوشحال است ؟ به

لی مالقات می کنند آموزش داده می شود که اگر با يک خريدار که بدون قرار قب

شقدم شوند ، ممكن است يک احساس منفی در او بوجود آيد و در دست دادن پي

مجبور به انجام کاری شود که نمی خواهد . در چنين مواردی بهتر است که منتظر 

، و اگر او پيشقدم نشود بهتر است به سر تكان ادن به پيشقدم شدن طرف مقابل ماند 

 عالمت احوالپرسی اکتفا کرد .

 

 سبک های دست دادن

 

سبک کف دست رو به پايين تهاجمی ترين سبک دست دادن است زيرا شانس 

سلطه جويی  ی دهد اين سبک در مردان پرخاشگر ورابطه برابر را به طرف مقابل نم

ين کار پيشقدم می شوند و ديگران را مجبور به اتخاذ متداول است که هميشه در ا

 .( 30وضعيت متواضع می کنند ) شكل 
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 کف دست رو به پايين - 30شكل 

 

 
 خنثی کردن حالت فوق -37شكل 

 

می توانيد از . شما چندين روش برای مقابله با اين سبک دست دادن وجود دارد

توضيح داده شد استفاده کنيد ) تكنيک قدم برداشتن به سمت راست که در باال 

دادن دست  تها به دليل قوی بودن و محكم ( ، اما بعضی وق 32تا  31شكل های 

گرفتن روی  ،اده برای اين کاريک روش س اين کار مشكل است . ،رف مقابلط

 ( 37دست طرف مقابل و تكان دادن آن است ) شكل 
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كه دست شما بر روی در حاليشما طرف غالب محسوب می شويد و  با اين روش

کنترل دست طرف مقابل  دست او قرار داشته و کف دست شما به سمت پايين است

. البته چون اين روش دست دادن گستاخانه است در کاربرد  دست می گيريد را به

 آن بايد بسيار محتاط بود .

دست دادن دستكشی بعضی اوقات دست دادن سياستمدار ناميده می شود . فرد 

سعی می کند در طرف مقابل اين احساس را القا کند که او قابل اعتماد و پيشقدم 

صادق است ، اما وقتی از اين تكنيک برای کسی استفاده کنيد که تازه مالقات کرده 

ون و محتاط می داشته باشد در اين حالت آن فرد مظنممكن است تاثير معكوس  ،ايد

کار رود که آنها را به خوبی می  اين سبک دست دادن بايد فقط با کسانی به .شود

 شناسيد .

( بويژه هنگامی  dead fishشايد هيچ نوع دست دادن به اندازه نوع ماهی مرده )

که دست سرد و مرطوب باشد کسل کننده نيست . اين نوع دست دادن عمدتاً به اين 

دليل که کف دست به راحتی می تواند به سمت باال برگردانده شود نشانه شخصيت 

عيف فرد است . شگفت انگيز اينكه بسياری از افراد که از اين نوع دست دادن ض

 ( . 37استفاده می کنند از مفهوم آن بی خبرند ) شكل 

 
 

 دست دادن به حالت دستكشی - 33شكل 
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 مائو رهبر چين و نيكسون رئيس جمهور آمريكا

 

 
 دست دادن به حالت ماهی مرده -37شكل 

 

متجاوز ومهاجم و خشن است مشخصه انسانهای « خردکن انگشت » دست دادن 

هدف  .متاسفانه هيچ روش موثری برای مقابله با اين نوع دست دادن وجود ندارد

اصلی اين دست دادن دور نگاه داشتن طرف مقابل از ورود به حوزه صميمی آن فرد 

افتاده مناطق دور است . البته اين نوع دست دادن ممكن است توسط افرادی که در 

اما افته و فاصله شخصی بزرگی دارند به کار گرفته شود . روستايی پرورش ي
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روستاييان در هنگام دست دادن معموالً کمی به جلو خم شده و يا روی يک پای 

 خود می ايستند .

 
 

 دست دادن خرد کننده - 26شكل 

 

ممكن  دست دادن است که اگر چه از گرفتن نوك انگشتان فرد مقابل نوع ديگری

است بنظر آيد که کاربرآن نسبت به طرف مقابل عالقمند و مشتاق است ، اما در 

نوع دست دادن هم دور نگاه  اين د . هدف اصلیبه نفس کافی ندارحقيقت اعتماد 

 داشتن فرد مقابل در يک فاصله مناسب از خود است .

يا  .باشد کشيدن دست طرف مقابل به سمت خود می تواند به يكی از دو معنی زير

تنها هنگامی احساس امنيت می کند که در فضای  ، ر اين نوع دست دادنکارب

و يا از فرهنگی می آيد که در آن حوزه صميمی کوچک است  ،شخصی خود باشد

 و به نظر خود معمولی رفتار می کند .
 

www.takbook.com



56 

 

 
 

 مقابل ردفبه سوی  دن دستدراز کر -21شكل 

 

 
 

 گرفتن نوك انگشتان -23شكل 

    

 
 

 مقابل ردفکشيدن دست  -22شكل 

 

هدف از دست دادن با دو دست نشان دادن صميميت ، اعتماد و عمق احساسات 

ت از دس :اول ،كته مهم بايد توجه داشتدر اينجا به دو ن .نسبت به طرق مقابل است
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کنيم و ميزان آن بستگی می  به طرف مقابل استفاده احساساتبيشترچپ برای انتقال 

ت چپ خود را در کجای دست راست طرف مقابل ) مچ ، ساعد ، بازو دارد که دس

دهنده ( نشان  21و يا شانه ( قرار می دهيم . بعنوان مثال گرفتن آرنج ) شكل 

(  27ست و گرفتن شانه ) شكل ( ا21) شكل احساسات بيشتری از گرفتن مچ

 ( را نشان می دهد . 20احساسات عميق تری از گرفتن بازو ) شكل 

 
 گرفتن مچ- 21كل ش

 
 جگرفتن آرن -21شكل 
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 ياسر عرفات رهبر فلسطين و تونی بلر نخست وزير انگليس

دوم : استفاده از دست چپ بيانگر ورود به حوزه صميمی طرف مقابل است . در 

مجموع گرفتن مچ و آرنج طرف مقابل بين دوستان نزديک و بستگان قابل قبول 

که رابطه عاطفی عميقی داشته اصی قابل قبول است است گرفتن بازو و شانه بين اشخ

. سياستمداران برای وانمود کردن به داشتن عالقه شديد به مردم معموالً با رای  باشند

 دهندگان از اين نوع دست دادن استفاده می کنند .

 
 گرفتن شانه-20شكل
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 گرفتن بازو -27شكل 

 

 
 

 وزير انگليس تجورج بوش رئيس جمهور آمريكا و تونی بلر نخس
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 فصل چهارم
 حالت های دست و بازو

 

 ماليدن کف دستها به همدیگر

 

ماليدن کف دستها به همديگر روشی است که مردم به زبان غير کالمی انتظارات 

می ريزد آن را به نشانه انتظار برنده شده  خود را بيان می کنند کسی که تاس مثبت

اری جلسات دستهای خود را به هم در کف دستهای خود می مالد ، مجری برگز

ماليده و اعالم می کند مشتاقانه منتظر شنيدن صحبت های سخنران بعدی هستيم 

پيشخدمتی که سر ميز شما می آيد و کف دستهايش را به هم می مالد انتظار ،

 دريافت انعام دارد .

 
 آيا هييجان انگيز نيست؟ - 38شكل 

 

می دهد که او انتظار دارد چه کسی از اين سرعت ماليدن کف دستها به هم نشان 

نتايج مثبت بهره ببرد . فرض کنيد می خواهيد خانه ای بخريد و به يک دفتر معامله 

ل مورد نظر خود ، اگر نماينده دفتر راجعه  می کنيد ، پس از توصيف منزامالك م
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رم ، دستهای خود را به سرعت به هم ماليده و بگويد يک مورد مناسب برای شما دا

نشانه اين است که شما از اين معامله سود خواهيد برد . اما اگر کف دستهايش را به 

سود خواهد برد و آرامی به هم بمالد به اين مفهوم است که فروشنده از اين معامله 

اگر اين معامله به نفع شما نيست . البته بايد هميشه موقعيت را در نظر داشت مثالً 

اه اتوبوس دستهای خود را به هم بمالد مفهوم آن در ايستگکسی در سرمای زمستان 

 گرم کردن خود است .

ت به انگشت های ديگر يا انگشت اشاره معموالً به معنی انتظار ماليدن انگشت شس

دريافت پول تفسير می شود . اين کار معموالً توسط فروشندگانی انجام می شود در 

درصد زير قيمت به تو می فروشم و  16من حاليكه به مشتريان خود مثالً می گويند 

 يا کسی که می خواهد از دوستش پول قرض بگيرد قصد پس دادن آن را ندارد .

 

 دست های در هم گره خورده

در ابتدا به نظر می رسد که اين حالت نشانه اعتماد به نفس است زيرا اکثر کسانی که 

بنظر می رسند اما در بعضی می زنند و شاد  اين حالت استفاده می کنند لبخند از

 گی يا نگرش خصمانه باشد .دمواقع اين حالت می تواند نشانه درمان

 
 دستهای در هم گره خورده - 27شكل 
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ارد ؛ دستان در هم گره خورده در جلوی صورت )  د اين حالت سه وضعيت اصلی

لوی و دستهايی که در ج ،( 16دستهايی که روی ميز قرار دارد ) شكل  ،( 27شكل 

 .(  11شما آويزان است ) شكل 

 
 

 دستهای گره کرده در حالت روی ميز -16شكل 

 
 

 دستهای گره کرده در حالت افتاده - 11شكل 
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بنظر می رسد که همچنين رابطه ای بين ارتفاعی که دستها نگه داشته می شوند و 

شدت حالت منفی شخص وجود داشته باشد ؛ به اين معنی که کنترل کسی که 

ی است که دستانش پايين ( مشكل تر از کس 27تانش را باال نگه داشته ) شكل دس

 ( 16است ) شكل

 

 دستهای برج مانند

 

همانطور که قبالً گفته شد حالتهای بدنی به صورت گروهی به کار می روند ، و در 

تفسير آنها بايد مجموع اين حالتها و موقعيتی که در آنها اتفاق می افتد را در نظر 

در نظر گرفته شود زيرا معموالً به  ءفت . اين حالت می تواند به عنوان يک استثناگر

طور مستقل جدا از ديگر حالتها به کار می رود در حقيقت افراد دارای اعتماد به 

نفس ، ما فوق يا کسانی که بسيار کم از زبان بدن استفاده می کنند اين حالت را به 

ر هنگام دادن دستورات به زير دستان خود از اين کار می برند .مديران معموالً د

 حالت استفاده می کنند .

( که معموالً در هنگام  13اين حالت دو شكل دارد : برج افراشته يا رو به باال ) شكل 

( که معموالً در  12بيان ديدگاهها و عقايد به کار می رود ؛ و برج روبه پايين ) شكل 

يگران استفاده می شود . زنان معموالً از برج رو هنگام گوش دادن به صحبت های د

به پايين ومردان از برج رو به باال استفاده می کنند اگر در هنگام استفاده از حالت 

( سر به سمت عقب کشيده شده باشد نشانه غرور و تكبر  13برج رو به باال ) شكل 

 است .
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 برج افراشته - 13شكل 

 

 
 

 برج رو به پايين -12شكل 
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 گرفتن مچ ، دست و بازو
 

معروف است که خانواده سلطنتی انگلستان عادت دارند در هنگام راه رفتن سر خود 

دست ديگر را در پشت سر  د را به جلو داده و با يک دست ،را باال گرفته چانه خو

بگيرند . اين حالت در بين افراد ديگری از جامعه هم متداول است ، به عنوان مثال 

ليس های در حال گشت زدن ، مديران مدرسه در حال قدم زدن در حياط  برخی پ

 مدرسه ، افسران عاليرتبه نظامی و افراد قدرتمند ديگر نيز به کار می رود .

             
 

 برتری و اعتماد به نفس های حالت -11و  -11 شكل های
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 اعتماد به نفس - 10شكل 

 

تری و اعتماد به نفس شخص می باشد . عالوه بر بنابراين اين حالت نشان دهنده بر

اين ، اين حالت به کاربران اجازه می دهد تا شكم و ، سينه خود را که داللت از بی 

د تجربه نشان داده است که اگر زمانی که شما در نباکی دارد به ديگران نشان ده

ت استفاده داريد از اين حالقراراضطراب آور بوده و تحت فشار عصبی  یموقعيت ها

 می شويد . نفس کرده  و از فشار روانی خالص کنيد احساس آرامش و اعتماد به

 

 تجلوه های شس

 

ت ها در ت شخصيت و اراده است و استفاده شست نشانه قدردر کف بينی ، شس

برتری و  زبان غير کالمی با اين موضوع موافقت دارد . استفاده از آنها نشانه سلطه ،

از يک مجموعه است .  ت يک حالت ثانويه بخشیحالت شسحتی تهاجم است ؛ 
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حتی در مواردی که توسط يک مدير  ،ت نشانه های مثبتی هستندجلوه های شس

خونسرد در برخورد با زير دستانش مورد استفاده قرار گيرد . اين حالت همچنين در 

 بين افرادی که لباسهای گران قيمت می پوشند متداول است .

با پيام های کالمی کامالً  که حتی زمانی دهنده برتری بوده و ت ها ، نشانشس

 . به عنوان مثال وکيل ندستو گويا هد به اندازه کافی روشن نباش همراه متناقض

ه خود را با دست گرفته و سر خود را به ا در نظر بگيريد که در حاليكه يقمدافعی ر

خانمها و آقايان » گويد  ( رو به هئيت منصفه کرده و می 13عقب خم کرده ) شكل 

اين سخنان با ژستی که او گرفته کامالً « با کمال تواضع از شما تقاضا می کنم .... 

متناقض است و هئيت منصفه احساس خواهد کرد که او در حرف هايش صداقت 

 ندارد .

   
 شاهزاده چارلز وليعهد انگليس          فرو کردن دستها در جيب - 17شكل 
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 "به نظر من ......... " -13شكل 

 

 ند ، بعضی وقتها اين انگشت هات معموالً از جيب افراد بيرون می ماانگشت های شس

( به شيوه ای پنهانكارانه برای پنهان کرن نگرش سلطه جويانه فرد مورد 17)شكل 

سلطه جو و پرخاشگر هم از اين حالت  یمی رود . زنها وجيب عقب فر درنظر 

 (  17) شكل  استفاده می کنند

       
 

 حالت برتری طلبی - 16شكل                    دست ها در جيب -17 شكل 
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دستهای زير بغل در حاليكه انگشت ها به سمت باال قرار دارد حالت متداول ديگری 

است . اين حالت يک نشانه دو گانه است که شامل يک حالت دفاعی يا منفی ) 

ی رو به باال ( است ) ت هايک حالت برتری طلبی ) شسبه اضافه دستهای زير بغل( 

ت همچنين می تواند به عنوان نشانه ای برای مسخره کردن و بی ( شس 11شكل 

ت برای اشاره يه يک شخص ديگر به کار رامی به کار رود ، در اين حالت شساحت

ش خم شده و ( بعنوان مثال هنگامی که يک مرد به طرف دوست 13می رود ) شكل 

ت به همسرش اشاره می کند و می گويد می دونی ، زنها ر حاليكه با انگشت شسد

همه مثل هم هستند ، قصد او مسخره کردن همسرش است . بنابراين با شصت به زنان 

ن زياد اشاره کردن ، به ويژه توسط يک مرد آزار دهنده است . اين حالت در بين زنا

اره به شوهر خود يا کسانی را که نيست ، اگر چه بعضی اوقات برای اش معمول

 دوست ندارند استفاده می شود .

   
 اشاره انگشت به منظور تمسخر - 13شكل                    لدستهای زير بغ - 11شكل 
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 فصل پنجم
 حالت های دست به چهره

 

 ، دروغ گفتن کردن گول زدن ، شک

 

تشخيص حالت گول زدن  می گويد ؟ چگونه می توانيد بفهميد که کسی دارد دروغ

(  12) شكل  . است که می توان ياد گرفت یغير کالمی يكی از مهمترين مهارتهاي

د وقتی که ما حرفهايی غير سه حالت رايج در چنين حالت هايی را نشان می ده

می شنويم معموالً با دست گوشهای خود را می پوشانيم ، وقتی سخن دروغی  واقعی

دست دهان خود را می گيريم ، وقتی نمی خواهيم شاهد را به زبان می آوريم با 

ديدن صحنه ای ناخوشايند باشيم با دست چشمان خود را می پوشانيم . کودکان اين 

کارها را آشكارا انجام می دهند ، اما هر چه انسان بزرگتر می شود ، حالتهای دست 

روغ گفتن اتفاق می به چهره پيچيده تر و غير آشكارتر شده ، اما باز هم در هنگام د

افتد .گول زدن همچنين می تواند به معنی شک ، ترديد ، دروغ گويی و اغراق باشد 

. 

نشانه دروغ گويی نيست . اين  ست خود را به چهره می گذارد وقتی کسی دهميشه 

 .د که شخص در حال گول زدن شما استممكن است نشان دهنده اين باش عمل

شاهده بيشتر مجموعه حالتها ادامه دهيد . در حقيقت برای اثبات شک خود بايد به م

نبايد حالت دست به چهره را به تنهايی مورد تفسير قرار داد . محققين آمريكايی 

متوجه شدند که پرستارانی که درباره سالمتی بيماران خود به آنها دروغ می گفتند 

الت دست به چهره بيشتر از پرستارانی که حقيقت را به بيماران خود می گفتند از ح

 استفاده می کردند .
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 نشنويم چيز های بد را نبينيم، نگوييم، و - 12شكل 

 

 نگهبان دهان

 

نگهبان دهان يكی از معدود حالتهايی است که در بزرگساالن نيز به اندازه کودکان 

ت بر روی گونه فشار داده می شود در است . دست دهان را می پوشاند و شسآشكار 

شيار به آن ياد می دهد تا بكوشد سخنان گول زننده را ومغز در حالت نيمه هحاليكه 

با چند انگشت بر  اين حالت بعضی وقتها ممكن است  .( 11سرکوب کند  )شكل 

روی دهان يا حتی يک مشت بسته بر روی دهان اجرا شود ، اما معنی آن يكسان 

فصل بعد مورد بررسی قرار  است . حالت نگهبان دهان نبايد با حالت ارزيابی که در

خواهد گرفت اشتباه شود . بسياری از افراد سعی می کنند حالت نگهبان دهان را با 

 يک سرفه دروغين پنهان کنند .
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 محافظ دها  -11شكل 

 
 

که مشغول صحبت کردن است از اين حالت استفاده کند ، نشان دهنده  اگر کسی

خنان شما گوش می کند دهان خود را با اگر در حاليكه به س .دروغگويی او است

 دست بپوشاند ، نشان می دهد که او احساس می کند شما داريد دروغ می گوييد 

يكی از ناخوشايند ترين صحنه ها برای يک سخنران اين است که ببيند شنوندگان از .
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 اين حالت استفاده کرده اند . در چنين حالتی بايد به سخنان خود پايان داد ، و يا

اينكه از آنها خواست تا اگر انتقادی يا اعتراضی به سخنان شما دارند ابراز کنند يا 

 اگر سئوالی دارند بپرسند.

 

 لمس کردن بيني

 

لمس کردن بينی در واقع يک شكل پيشرفته پنهان کردن حالت نگهبان دهان است 

غير قابل اين حالت ممكن است از چند مالش آرام بينی و يا يک لمس سريع تقريباً .

تشكيل شده باشد . برخی خانمها برای پاك نشدن آرايش چهره خود  ،تشخيص آن

 ود می زنند . يک توضيح برای من علت لمسبا احتياط چند ضربه آرام به بينی خ

کردن بينی اين است که ، در حاليكه فكر منفی وارد مغز می شود ، حالت نميه 

دهان را بگيرد اما در آخرين لحظه  شيار مغز به دست دستور می دهد تا جلویوه

برای اينكه اين عمل کمتر مشهود باشد ، دست از سمت چهره دور شده و به جای 

 آن بينی با سرعت لمس می شود .

توضيح ديگر اين است که دروغگويی باعث احساس سوزش در پايانه های عصبی 

شود اگر کسی واقعاً  بينی شده و خاراندن بينی بدين علت است . اما غالباً سئوال می

بينی اش بخارد چه ؟ پاسخ اين است که کسی که بينی اش بخارد برای برطرف کرن 

خارش آن با فشار بينی خود را می مالد و يا می خاراند ، اما در حالت دروغگويی 

اين ماليدن با خاراندن بينی بسيار سبک است . اين حالت هم مثل حالت نگهبان دهان 

 ط گوينده و هم توسط شنونده مورد استفاده قرار گيرد .می تواند هم توس

www.takbook.com



74 

 

 
 لمس کردن بينی -11شكل 

 ماليدن چشم

 

اين حالت در واقع تالش مغز برای جلوگيری از ديدن اعمال ناشايست از قبيل حقه 

انسان ها معموالً در هنگام دروغ گويی چشمهايی  .بازی ، دروغ گويی و شک است

اگر دروغ خيلی بزرگ باشد معموالً چشمان خود را به خود را شديداً می مالند و 

 به کف اطاق می دوزند .نقطه ای دور و يا 

 
 ماليدن چشم -10شكل                                    
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 وشدن گخاران

 

اين حالت در واقع کوششی از جانب مغز برای جلوگيری از شنيدن کلمات ناصحيح 

تغيير يافته دو دست روی گوش گذاشتن شكل  حالت اين .( 17است ) شكل 

کودکان است . گونه های ديگری از ماليدن گوش شامل فرو کردن انگشت در 

حالت .سوراخ گوشها يا خم کردن الله گوش بر روی سوراخها و پوشاندن آنهاست 

آخر نشانه اين است که شنونده به اندازه کافی گوش داده و ديگر تمايلی به گوش 

 ر عوض می خواهد صحبت کند .دادن ندارد و د

 
 

 خاراندن گوش - 17شكل 

 

 خاراندن گردن

 

در اين حالت انگشت اشاره دستی که با آن می نويسيد ناحيه زير گوش و يا يک 

نكته جالب اين است که شخص معموالً حدود پنج بار  .طرف گردن را می خاراند

رديد است و معموالً اين حالت نشانه ای از شک و ت .اين کار را تكرار می کند
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اين حالت به ويژه  .«مطمئن نيستم موافق باشم  »مشخصه افرادی است که می گويند 

فهمم وقتی شخصی می گويد می  د ، مثالًگامی که زبان کالمی آن را نقص کنهن

 .  جالب است بسيار چه احساسی داريد

 

 
 

 در هنگام ترديد خاراندن گردن - 13شكل 

 

 کشيدن یقه

 

سوزش و خارش  دروغ گفتن باعث ايجاد نوعی احساسشان داده است که تحقيق ن

در ناحيه صورت و گردن می شود و برای فرو نشاندن آن به ماليدن يا خاراندن آن 

باشد برای اينكه چرا  رسد که اين دليل قانع کننده ایقسمت نياز است . بنظر می 

 . در واقع وقتی کسیکشندبرخی افراد هنگامی که دروغ می گويند يقه خود را می 

دروغ بگويد ومتوجه شود که به او شک کرده اند در ناحيه گردن عرق می کند . 

البته کشيدن يقه در هنگام خشم شديد و درماندگی هم به منظور راحت تر نفس 

 کشيدن به کار می رود .
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 در هنگام خشم و درماندگی کشيدن يقه - 17شكل 

 

 انگشتان در دهان

 

. اين  در دهان گذاشته می شوند که انسان زير فشار باشدمعموالً موقعی انگشتان 

حالت در واقع يک تالش ناخود آگاه برای احساس امنيت به شيوه کودکی است 

ت خود را جايگزين . کودکان و نوجوانان انگشت شسکه سينه مادر خود را می مكد

، پيپ ، قلم را عالوه بر سينه مادر می کنند و بزرگساالن چيزهايی از قبيل سيگار 

در حاليكه بيشتر حالت های دست بر دهان  .انگشتان خود در دهان قرار می دهند

نشانه دروغگويی و گول زنندگی است ، اما گذاشتن انگشت در دهان نشان دهنده 

نياز درونی به امنيت خاطر و اطمينان است . در هنگام بروز چنين حالتی بايد به فرد 

 ( 06نان خاطر و آرامش داد ) شكل مورد نظر اطمي
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 امنيت و اطمينان خاطر احساس فقدان  – 06كل ش

 

 
 

 حسنی مبارك رئيس جمهور وقت مصر
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 تفسير درست و تفسير غلط

 

صرف زمان و  بر چهره در شرايط معين نيازمند  توانايی تفسير دقيق حالت های دست

نيم زمانی که يک شخص يكی ما می توانيم با اطمينان فرض ک .مشاهده بسيار است

از حالت های دست بر چهره را استفاده می کند يک فكر منفی به ذهنش خطور 

کرده است . اما سئوال اين است که اين فكر منفی چيست ؟ اين فكر می تواند شک 

تفسير توانايی  ،، نيرنگ ، ترديد ، اغراق ، بدبينی و يا دروغگويی باشد مهارت واقعی

منفی است . بهترين کار که می توان در اين مورد انجام داد تجزيه درك نشانه های 

و تحليل حالتهايی است که قبل از حالت دست بر چهره می آيند و تفسير اين حالت 

با توجه به آن حالتهاست . به عنوان نمونه ، يكی از دوستان من که با هم شطرنج 

نيست گوش خود را می بازی می کنيم وقتی که از حرکت دادن مهره ای مطمئن 

مالد يا بينی خود را لمس می کند . اخيراً من متوجه حالتهای ديگری از او شدم که 

می توانم تفسير کرده و به نفع خودم از انها استفاده کنم . من کشف کردم که هر 

گاه من مهره ای را لمس می کنم تا آن را حرکت دهم فوراً حالتهايی را به خود می 

می دهند درباره حرکت من چه فكری می کند . اگر او در صندلی  گيرد که نشان

بنشيند و به صندلی تكيه کند ) اعتماد به نفس ( ، می توانم تصور کنم که حرکت مرا 

پيش بينی کرده و ممكن است درباره حرکت خالف آن هم فكر کرده باشد . اگر به 

بپوشاند ، يا بينی يا گوش  محض اينكه من مهره ام را لمس می کنم ، او دهان خود را

حرکت خودش يا هر  يا خود را بمالد ، به اين معنی است که او در مورد حرکت من

ری  بعد حرکات بيشت بتوانيم دو آنها ترديد دارد . اين به اين معنی است که هر چقدر

 يزان شانس موفقيت من بيشتر است .، به همان م از واکنش منفی او انجام دهم
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 گونه و چانه حالت های

گفته می شود يک گوينده خوب کسی است که به طور غريزی می داند چه وقت 

شنوندگان او مشتاق به شنيدن صحبت هايش هستند و چه موقع خسته شده اند و بايد 

يک فروشنده خوب احساس می کند که آيا خريدار  .حرف هايش را قطع کند

. حالت های دست به گونه و  احتمالی از کاالی مورد نظر خوشش آمده يا خير

 دست به چانه می تواند به فروشنده بفهماند که او موفق بوده است يا خير .

 

 خستگي

 

وقتی که شنونده ای دست خود را زير چانه خود می گذارد نشانه اين است که از 

سخنان گوينده خسته شده و اين تالش برای باال نگه داشتن سر و جلوگيری از 

خستگی مفرط و بی عالقگی به سخنان گوينده زمانی مشهود  . است خواب رفتن

( و شديدتر از آن  01است که سر به طور کامل روی دست قرار گرفته باشد  )شكل 

 هنگامی است که سر بر روی ميز قرار گرفته و فرد خرناس بكشد .

 
 و خستگی مفرط کسالت – 01شكل 
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مين گاهی اوقات توسط سخنرانان زدن با انگشتان بر روی ميز و زدن کف پا به ز

حرفه ای به غلط به عنوان خستگی تفسير می شود ، اما در حقيقت اين ها نشانه های 

اهميت اند . زمانی که شما به عنوان گوينده متوجه اين عاليم شديد ، بايد کاری 

ر کنيد تا توجه اين افراد را به سخنان خود جلب کنيد تا مانع تاثير منفی اين حرکات ب

د . مخاطبينی که نشانه های خستگی و بی قراری را با هم از خود نشان يديگران شو

می دهند به اين مفهوم است که گوينده بايد به صحبت های خود خاتمه دهد . قابل 

اق با ميزان بيقراری شخص ارتباط ميز يا کف اطتوجه است که سرعت زدن بر روی 

 ان بی قراری او بيشتر است .دارد هر چقدر اين سرعت بيشتر باشد ميز

 

 ارزیابي

 

حاليكه انگشت اشاره رو به  در ارزيابی با گذاشتن دست به حالت بسته بر روی گونه

اگر شخصی عالقه خود به گوش  .( 03)شكل  نشان داده می شود  باال قرار دارد

دادن را از دست بدهد اما به خاطر ادب بخواهد وانمود کند که عالقمند به گوش 

چانه بر روی کف دست قرار می  ودن است ، اين وضعيت مقداری تغيير کرده دا

است که دست بر روی گونه قرار  نشانه عالقه وتوجه واقعی زمانی .( 01گيرد )شكل 

عمودی رو به به طورگيرد ، نه آنكه سر بر روی دست . زمانی که انگشت اشاره ب

، شنونده ديدی  باشد ير چانهت بر زو انگشت شس بر روی گونه قرار گرفته وباال

ا موضوع او دارد . ممكن است انگشت اشاره به ده يمنفی و يا انتقادی نسبت به گوين

 یعنوان تداوم افكار منفی غالباً بر روی چشم گذاشته شده يا آن را بمالد . از انجاي

اين حالت بيشتر ادامه يابد ،  ه  نگرش اوست  ، هر چهدنده بازتاب که حالت فرد

يدگاه منفی بيشتر باقی خواهد ماند . وجود اين حالت در بين شنوندگان نشانه اين د

جلب توجه شنوندگان و يا پايان دادن  ی مناسب برایاست که گوينده بايد فوراً اقدام
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به سخنرانی خود انجام دهد . يک عمل ساده مثل دادن چيزی به شنونده می تواند 

الت اغلب با حالت عالقمندی اشتباه می شود ، باعث تغيير اين وضعيت شود . اين ح

وت ت که مشخصه حالت انتقادی است تفاقرار گرفتن چانه بر روی انگشت شس اما

 ( 02را آشكار می سازد) شكل 

 
 ارزيابی عالقه مندانه - 03شكل 

 
 ینشانه افكار منف - 02شكل 

 

www.takbook.com



83 

 

 ضربه زدن به چانه

 

ی کنيد ، در حاليكه ايده ای را مطرح برای گروهی از مردم سخنران اگر قرار است 

می کنيد آنها را به دقت تماشا کنيد ، چيز جالبی خواهيد ديد . اکثريت قريب به 

اتفاق شنوندگان يک دست خود را به طرف چهره خود آورده و شروع به بروز 

حالت های ارزيابی خواهند کرد . وقتی که به قسمت نتيجه گيری سخنرانی خود می 

آنها می خواهيد که پيشنهادها و انتقادهای خود را مطرح کنند حالت های  رسيد و از

ارزيابی از بين خواهد رفت . يک دست به سمت چانه خواهد رفت و حالت ضربه 

زدن به چانه شروع خواهد شد . اين ضربه زدن به چانه به اين مفهوم است که شنونده 

نبال اين حالت دستها و پاها بر اگر به عنوان مثال به د .در حال تصميم گيری است

روی هم قرار بگيرند و شنونده به پشتی صندلی تكيه دهد اين زبان غير کالمی به 

است اما اگر شنونده در حالی که نشسته به سمت جلو متمايل شود به « نه » معنی 

 است .« آری » معنی 

    
 

         خارجه امريكاهيالری کلينتون وزير  حالت تصميم گيری زنانه   - 01شكل  

www.takbook.com



84 

 

                                     
 

 مردانه تصميم گيری تحال-  01شكل 

 

 انواع حالت های تصميم گيری

 

افراد عينكی در هنگام تصميم گيری به جای ضربه زدن به چانه ممكن است عينک 

پيپ می را از چهره برداشته و يک دسته آن را در دهان خود قرار دهند . کسی که 

نشانه اين است  ام پيپ خود را در دهان قرار دهد کهکشد ممكن است در اين هنگ

که او از تصميم خود مطمئن نيست و اين عمل مانع تصميم گيری فوری او می شود . 

از آنجائيكه حرف زدن با دهان پر عادت خوبی نيست ، گذاشتن چيزی در دهان 

 گيری فوری باشد . ميتواند توجيه خوبی برای فرار از تصميم

 

 ترکيب حالتهای دست بر چهره

 

بعضی وقتها حالتهای خستگی ، ارزيابی و تصميم گيری با هم بروز می کنند ، که هر 

( نشان می دهد که  00يک از آنها بخشی از افكار فرد را نشان می دهد . ) شكل 

www.takbook.com



85 

 

ه پيشنهاد در حاليك دحالت ارزيابی و تصميم گيری با هم انجام می شود . اين فر

وقتی که  .مطرح شده را ارزيابی می کند ، در همان حال مشغول تصميم گيری است

به تدريج بر روی ، سر او ست می دهداين فرد توجه خود را نسبت به گوينده از د

  .( 07د) شكلقرار  می گير انهچ

   
 

 کسالت ارزيابی/ تصميم گيری/-  07 شكل    ارزيابی/ تصميم گيری - 00شكل 

 

 خاراندن سر و ضربه زدن به آن

 

ماليدن پشت گردن با کف دست  دروغ گفتن،يكی از حالتهای رايج در هنگام 

طفره است معموالً از نگاه کردن به ديگران شخصی که در حال دروغ گفتن  .است

يت و درماندگی هم به عصبان البته  اين حالت به هنگام .رفته و به پايين نگاه می کند

نظر با کف دست خود ضربه ای به  د البته در اين حالت ابتدا فرد مور .کار می رود

پشت گردن زده و سپس شروع به ماليدن آن می کند . تصور کنيد که مديری از 

وقتی  .را انجام دهد و کارمند فراموش می کند یکارمند خود می خواهد که کار
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كاری خود را با زدن شد ؛ کارمند فراموش رسد که نتيجه چهمدير از کارمند می پ

ای با کف دست به سر خود ) پيشانی يا پشت گردن ( نشان می دهد ، گويی  ضربه

ن بر سر فراموشكاری را نشان می داگر چه ز .که به طور نمادين خود را تنبيه می کند

دهد ، اما همچنين نشاندهنده احساسی است که آن فرد نسبت به شما و موقعيت 

( نشانه اين است که  07بزند ) شكل  ضربه پيشانی خود خودش دارد . اگر او به

ترسی از اين وضعيت ندارد ، اما اگر ضربه را به پشت گردن خود بزند نشانه اين 

کسانی که بنابر عادت پشت گردن خود  .است که از عواقب اين فراموشی می ترسد

يشانی خود را می را می مالند بيشتر ديدگاههای منفی و انتقادی دارند ، و کسانی که پ

 .و بی خيال هستند نسان های سرخوشمالند بيشتر ا

          
 دوباره نه ،اوه نه  - 07شكل                   تظاهر به درد در گردن - 03شكل 
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 فصل ششم
 حالتهای دست ها

 

 حالتهای دستهای تا شده
 

وايل دوران پنهان شدن در پشت مانع يک واکنش معمولی انسانی است که در ا

کودکی به منظور محافظت از خود ياد می گيريم . ما به عنوان يک کودك در 

هنگام تهديد در پشت اجسامی  از قبيل ميز ، صندلی ، مبلمان وهمچنين دامن مادر 

خود پنهان می شويم . در حاليكه  بزرگتر می شويم ، اين رفتار پنهان شدن پيچيده تر 

پنهان شدن پشت اجسام مادی قابل قبول نيست ، شده و در حدود شش سالگی که 

ياد می گيريم تا در موقعيت تهديد دستهای خود را محكم بر روی سينه خود به 

شل  حالت تا شده قرار بدهيم . در دوران نوجوانی می آموزيم که اين حالت را با

 شده کمتر آشكار سازيم . کردن دستها همراه با پاهای خم

کردن دستها بر روی سينه ) دست زير بغل  شويم حالت خم در حاليكه بزرگتر می

ی ديگران زياد مشخص نباشد . با كه برايتا جايبسيار به کار می بريم گذاشتن ( را 

کردن يک يا هر دو دست بر روی سينه مانعی ايجاد می شود که در اصل تالشی  خم

. يک چيز قطعی  است برای دور کردن تهديدها يا دفاع در برابر شرايط ناخوشايند

است ، و آن اينكه وقتی کسی عصبی بوده و يا افكار منفی و دفاعی دارد ، دستهای 

خود را محكم بر روی سينه خود تا می کند ، نشانه ای که به معنی احساس تهديد 

 است .

شده نتايج جالبی بدست  ر آمريكا در مورد وضعيت دستهای خمدر يک تحقيق د

يان خواسته شد که در يک سری سخنرانی ها شرکت کنند دانشجوازآمد. از گروهی 

و به آنها دستور داده شد که در هنگام گوش دادن به سخنرانی دستهای خود را زير 

بغل نگذارند ، پاهای خود را روی هم نياندازند ، و در حالتی راحت و غير رسمی 
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انی و مطالبی که بنشينند . در پايان سخنرانی از هر يک از آنها درباره موضوع سخنر

به خاطر می آوردند و نظر شان درباره سخنرانی پرسيده شد . گروه ديگری از 

دانشجويان هم در اين سخنرانی قرار داده شدند ، اما به آنها گفته شد که دستهايشان 

را محكم بر روی سينه خود تا کنند . نتايج نشان داد که گروهی که دستهای خود را 

درصد کمتر از گروه ديگر مطالب را ياد گرفته و به ياد می  23،  ندتا کرده بود

. اين  ند. اين گروه همچنين ديدگاهی انتقادی تر نسبت به سخنرانی داشت ندآورد

بر روی سينه قرار  و  کردهخم  که شنونده دستهای خود را  تحقيق نشان داد هنگامی

د ، بلكه توجه کمتری هم می دهد ، نه تنها افكار منفی بيشتری نسبت به گوينده دار

به مطالب گفته شده می کند . به همين دليل است که مراکز آموزشی بايد صندلی 

هايی داشته باشند که دسته داشته تا به دانش آموزان امكان دهد تا دستهای خود را 

 روی آنها قرار دهند .

بسياری از مردم ادعا می کنند دستهای خود را به اين دليل روی سينه يا زير بغل خود 

می گذارند چون احساس راحتی می کنند . هر حالتی وقتی با افكار شما هماهنگی 

داشته باشد راحت است ؛ يعنی اينكه اگر شما افكار منفی و دفاعی داشته باشيد در 

هيد کرد . به خاطر داشته باشيد که در حالت دست زير بغل احساس راحتی خوا

معنی هر پيام به دريافت کننده آن هم بستگی دارد و فقط به  ،ارتباط های غير کالمی

فرستنده پيام منحصر نمی شود . ممكن است شما در حالت دست بر سينه و پشت و 

که دريافت اين گردن سيخ احساس راحتی کنيد ، اما مطالعات نشان داده است 

 ها منفی است حالت 

 حالت دست بر سينه استاندارد

 

در تالش برای پنهان شدن از يک موقعيت نامطلوب هر دو دست بر روی سينه به 

حالت تا شده قرار می گيرند . موقعيت های دست بر سينه بسياری وجود دارد ، اما 
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 در اينجا سه حالت بسيار متداول مورد بررسی قرار می گيرد . حالت دست به سينه

( يک حالت متداول است که تقريباً در همه جای دنيا نشانه 76استاندارد )شكل 

حالت منفی و دفاعی است . اين حالت معموالً هنگامی که انسان در محافل عمومی 

در بين غريبه ها ، در صف ها ، در آسانسورها يا هر جای ديگر که انسان احساس 

 ناامنی کند بروز می کند .

ر اياالت متحده ، سخنران عمداً به تعدادی از افراد معروف و در يک سخنرانی د

مورد احترام حاضر در جلسه توهين کرد . بالفاصله پس از توهين لفظی به اين انسان 

درصد ( افراد حاضر در سالن حالت دستهای تا شده بر  76های محترم ، اکثريت )

گاه انسان با چيزهايی که  روی سينه را به خود گرفتند . اين تجربه نشان داد که هر

می شنود موافق نيست اين حالت را به خود می گيرد . بسياری از سخنران ها به اين 

دليل که قادر نيستند مفهوم اين حالت را در شنوندگان خود درك کنند موفق نبوده 

 اند پيام خود را به آنها منتقل کنند .

حالتی را مشاهده کرديد بايد هر گاه در مالقات چهره به چهره با يک فرد چنين 

بدانيد چيزی گفته ايد که شنونده با آن موافق نيست ، بنابراين ادامه بحث بی معنی  

است و بايد موضوع  را عوض کنيد . حقيقت اين است که زبان غير کالمی دروغ 

نمی گويد ولی زبان کالمی دروغ می گويد . در اين موقعيت شما بايد علت اين 

 د .گی قرار دهيوضعيت پذيرند ا کرده و فرد مخاطب را درش را پيدواکن
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 حالت معمول دست بر سينه -76شكل 

يک روش ساده اما موثر برای بر هم زدن اين حالت ، دادن يک قلم ، کتاب يا 

چيزهای ديگری است تا شنونده مجبور شود برای گرفتن آن دست خود را دراز 

ن به سمت جلو و ديدن چيزی هم می تواند کند. درخواست از شنونده برای خم شد

مفيد باشد . روش ديگر خم شدن به طرف شنونده با دستهای باز و پرسيدن سئوالی از 

می دانم سئوالی داريد ، چه می خواهيد بدانيد ؟  ست . مثالً می توان از او پرسيد :او ا

نوبت اوست  و سپس بنشينيد و نشان دهيد که حاال ˝می کنيد ؟  یفكر شما چه ˝يا 

که حرف بزند . با باز گذاشتن کف دستهايتان و در معرض ديد قرار دادن آنها به 

  .يک پاسخ روشن و صادقانه هستيد زبان غير کالمی به او می گوييد که خواهان

 

 شده دستهای تا شده تشدید

 

اگر عالوه بر دستهای تا شده در زير بغل ، مشتهای فرد هم گره کرده باشند ، 

دهنده نگرشی خصمانه و دفاعی است . اين حالت غالباً با دندانهای به هم فشرده نشان
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و صورت سرخ شده ترکيب می شود ، که در اين حالت يک حمله لفظی و يا 

فيزيكی بعيد نيست . يک حالت متواضع کف دستهای باز الزم است تا دليل اين 

 71می کند ) شكل  حالت خصمانه را کشف کرد. فردی که از اين حالت استفاده

 است که حالت دفاعی دارد. 76(حالت تهاجمی دارد که بر خالف حالت فرد شكل 

 
 

 مشتها حالت خصمانه را نشان ميدهند- 71شكل 

 

 گرفتن بازوها

 

در اين حالت بازوها محكم در دست گرفته شده و تالش می شود تا اين موقعيت 

( . در بعضی  73ممانعت شود ) شكل تحكيم شده و از باز شدن دستها و تغيير حالت 

مواقع چنان بازوها محكم گرفته می شوند که به علت قطع شدن جريان خون نوك 

انگشتان سفيد می شود . اين حالت در بين کسانی که در اطاق انتظار پزشک ها و 

دندانپزشک ها نشسته ، و يا برای اولين بار منتظر سوار شدن به هواپيما هستند شايع 
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اين حالت نشان دهنده يک نگرش منفی محدود شده است . در اطاق قاضی  است .

( يا حالت تهاجمی  71ممكن است شاکی را در حالت  مشتهای گره کرده  ) شكل 

 ( يا حالت تدافعی مشاهده کرد . 73و متشاکی را در حالت گرفتن بازوها ) شكل 

 
 

 گرفتن بازوها- 73شكل 

 

ر حالت دستهای تا شده تاثير بگذار . يک فرد عاليرتبه مرتبه اجتماعی هم می تواند ب

می تواند در حضور افرادی که برای اولين بار مالقات می کند برتری خود را با تا 

کردن دستهايش به نمايش بگذارد . بعنوان مثال مدير يک اداره يا کارخانه که می 

ه جو و با حفظ خواهد به کارکنان خود معرفی شود با دست دادنهای غالب و سلط

( ، يا در حالی که يک دست خود را در  11فاصله اجتماعی مناسب با آنها )شكل 

جيب کرده با آنها احوالپرسی کند . او بندرت دستهای خود را تا زده و بر سينه می 

گذارد تا نشانه ای از عصبی بودن را از خود بروز دهد . متقابالً کارکنان جديد پس 

س خود علت اضطرابی که از بودن در حضور رئيس خود دارند از دست دادن با رئي
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دست بر سينه می مانند . اما اگر همين مدير با يک مدير ما فوق اما جوانتر از خود 

مالقات کند چه می کند ؟ نتيجه احتمالی اين است که مدير ما فوق اما جوانتر پس از 

ست هايش روبه باالست دست دادن با مدير مسن تر دستهای خود را در حالی که ش

( . اين حالت برای نشان دادن اين است که  72در زير بغل خواهد گذاشت  ) شكل 

فرد مورد نظر خونسرد است و مضطرب نيست . شست های رو به باال نشانه اعتماد به 

 نفس و دستهای تا شده نشانه محافظت از خود است .

 
 نگرش برتر نسبت به ديگران - 72شكل 

 

 جزیي دستها تا شدگي

 

اغلب استفاده از حالت دستهای تا شده کامل در حضور ديگران بيش از حد گويا 

حالت را با حالت است و نشان می دهد که ما ترسيده ايم . بعضی اوقات ما اين 

خود  اين حالت ما يک دست خو را در کنار بدن می کنيم . در خفيف تر آن عوض

 ( . 71ز آن را می گيريم ) شكل آويزان کرده و با دست ديگر قسمتی ا

www.takbook.com



94 

 

اين حالت را می توان در افرادی مشاهده کرد که در يک مهمانی در بين غريبه ها 

هستند و يا اعتماد به نفس کافی ندارند . حالت متداول ديگر گرفتن دستها در جلوی 

( ، حالتی که معموالً توسط افرادی استفاده می شود که در  71خود است ) شكل 

ک جمعيت ايستاده و يا به انجام سخنرانی دعوت شده اند . اين حالت جلوی ي

يادآور دوران کودکی است که در موقعيت های ترسناك والدين دستهای ما را می 

 گرفتند و به ما احساس امنيت می دهد .

 
 

 گرفتن دستها به منظور احساس امنيت - 71و   -71 های شكل
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 دهدستهای تا شده گول زنن

 

حالتهای گول زننده دستهای تا شده معموالً توسط افرادی استفاده می شود که 

پيوسته در معرض ديد و برخورد با ديگران هستند . اين افراد شامل سياستمداران ، 

فروشندگان ، مجريان تلويزيون و افرادی از اين قبيل هستند که نمی خواهند 

و عصبی هستند . در اينجا نيز يک دست مخاطبانشان احساس کنند که آنها نامطمئن 

در جلوی بدن آويزان شده تا دست ديگر را بگيرد اما به جای تا شدن دستها ، يک 

(  70کيف دستی ، ساعت ، النگو ، و يا اشياء ديگر را لمس می کند ) شكل  ،دست 

در  .تشخيص اين حالت در خانمها به اندازه آقايان ، آشكار نيست زيرا آنها می توانند

( يكی از  77چنين مواقعی کيف دستی خود را گرفته يا فشار می دهند ) شكل 

اشكال رايج اين حالت گرفتن فنجان يا بطری نوشيدنی با هر دو دست است . بسياری 

از چهره های شناخته  شده نيز از اين حالتها استفاده می کنند وخود از آن بی خبرند ) 

 ( 73شكل 
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 پرنس چارلز وليعهد انگليس                         بانيت پنهان شدهعص -70شكل 

           
 

 دسته گل به عنوان مانع -73شكل        استفاده از کيف به عنوان مانع -77شكل 
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 فصل هفتم
 حالت پاها

 

 پاهای تا شده

 

پاهای تا شده نيز نشانه آن است که ممكن است يک نگرش منفی يا دفاعی وجود 

داشته باشد . تا کردن دستها بر روی سينه به منظور حفاظت از قلب و قسمت باالی 

 نيزتنه و تا کردن پاها به منظور محافظت از پايين تنه است . دستهای تا شده 

ديدگاهی منفی تر از پاهای تا شده را نشان می دهد و گويا تر است . در مورد تفسير 

محتاط بود . زيرا اين نوع نشستن در بين خانمها  نشستن خانمها با پاهای تا شده بايد

نوعی وقار محسوب می شود . اما برای آنها هم می تواند به عنوان يک حالت دفاعی 

 به نظر برسد .

 

 وضعيت پاهای تا شده استاندارد

 

( 77) شكل يک پا ) معموالً پای راست ( بر روی پای ديگر ) پای چپ (  قرار گرفتن

ست که توسط اروپاييان ، استراليايی ها و اهالی زالندنو برای ا يک حالت معمولی

نشان دادن نگرش عصبی ، دفاعی ، و کم حرفی به کار می رود . در عين حال اين 

يک حالت حمايتی است که همراه با حالتهای منفی ديگر به کار می رود و نبايد به 

مدت طوالنی در يک  طور مجزا مورد تفسير قرار گيرد . بطور مثال ، افرادی که

سالن سخنرانی و يا روی يک صندلی ناراحت بنشينند از اين حالت استفاده می کنند 

، البته در هوای سرد هم می توان اين نوع نشستن را مشاهده کرد . وقتی که پاهای تا 

نشان دهنده کنار کشيدن و قطع (  36باشد ) شكل  ،شده همراه با دست های تا شده
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است . اين حالت در بسياری از کشورها در بين خانمها رايج است  افيانارتباط با اطر

 و نشانه ناراحتی از دست شوهر می باشد .

 
 

 تاشدگی معمولی پاها -77شكل 

 
 

 نشانه ناراحتی - 36شكل 
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 وضعيت پاهای تا شده آمریکایي

 

اين حالت نشان می دهد که يک نگرش رقابتی و مشاجره ای وجود دارد . اين 

حالت توسط بسياری از مردان آمريكايی که طبيعت رقابتی دارند استفاده می شود ) 

( . افرادی که باورهای محكم و انعطاف ناپذيری در يک بحث دارند  31شكل 

خود دست  اغلب عالوه بر انداختن يک پای خود بر روی ديگری با يک يا هر دو

افراد کله شق و يک دنده ای است  هپای خود را نيز می گيرند . اين نوع نشستن نشان

 يستند افكار خود را تغيير دهند .که به هيچ وجه حاضر ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمريكايی حالت – 31شكل 
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 دستها پاها را نگه داشته اند - 33شكل 

 

 ر بغلزیحالت ایستاده دست 

 

را زير  گاهی افرادی را می توان در مجامع مشاهده کرد که در حالت ايستاده دستها

الً در ( . اين افراد معمو 32بغل و يكی از پاها را بر روی ديگری قرار داده اند ) شكل 

می ايستند و اگر کت يا پالتو پوشيده باشند دکمه های  فاصله دورتری از حد معمول

متوجه می شويد که به احتمال زياد   ،يدمی بندند . اگر از آنها سئوال بپرس آن را

افراد ديگر آشنا نيستند . در همان حال افراد ديگر ی را می بينيد که با غريبه اند و با 

دستان باز ، دکمه های باز ، و حالتی راحت و خودمانی در حالی ايستاده اند که روی 

يک پا تكيه کرده و پای ديگر را به سوی افراد گروه نشانه رفته اند . بررسی ها نشان 

ان دوست بوده يا به خوبی آشنا هستند . جالب می دهد که اين گونه افراد با ديگر

است بدانيم  افرادی که دستهای خود را زير بغل گذاشته و يک پا را بر روی ديگری 
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انداخته ، اگر چه ممكن است لبخند بزنند و وانمود کنند که راحت اند ، اما در واقع 

 نه راحت اند و نه اعتماد به نفس کافی دارند .

فراد که در حالت راحت و دوستانه ايستاده اند ولی شما هيچ کدام اگر به گروهی از ا

را نمی شناسيد بپيونديد و دستهای خود را محكم زير بغل بگذاريد ، مشاهده خواهيد 

کرد که پس از چند دقيقه يكی يكی آنها همين حالت را به خود خواهند گرفت . 

يكی يكی به حالت قبلی )  حاال اگر شما آنها را ترك کنيد مشاهده خواهيد کرد که

 دوستانه ( بر می گردند .

 
 ستادن دفاعیيحالت ا - 32شكل 

 

 دستها مراحل باز کردن 

 

به محض اينكه کسی در بين يک گروه احساس راحتی کند و بخواهد ديگران را 

بشناسد ، آنها يک سری حرکات مشخص انجام می دهند تا از حالت دفاعی به 

 اين حرکات عبارتند از : ر تغيير حالت  دهند .حالت راحت و آسوده خاط

www.takbook.com



112 

 

وضعيت دفاعی ، دستها زير بغل و پاها روی هم قرار دارند ) شكل  مرحله اول :

31 . ) 

 پاها از هم باز شده و به حالت خنثی در کنار هم قرار می گيرند . مرحله دوم :

ک دست دستها از هم باز شده و در موقع صحبت کرن ممكن است ي مرحله سوم :

 بازوی دست ديگر را بگيرد .

دستها از هم باز بوده و ممكن است يک دست بر روی کمر يا در  مرحله چهارم :

 جيب قرار گيرد .

فرد بر روی يک پا تكيه کرده و پای ديگر را به طرف فرد مورد  مرحله پنجم :

 ( . 31عالقه خود نشانه می رود ) شكل 

 

 ؟ حالت دفاعي یا احساس سرما

 

اری از مردم ادعا می کنند که حالت  دفاعی ندارند بلكه پاها يا دستهای خود را بسي

به علت احساس سرما تا می کند . اين فقط يک توجيه است زيرا  حالتهای ناشی از 

احساس سرما و حالت دفاعی با هم تفاوت دارند . اول ، کسی که بخواهد دستهای 

ی که در حالت حال خود قرار می دهد ، در خود را گرم کند آنها را معموالً زير بغل

دفاعی آنها را زير آرنجها قرار می دهد . دوم ، وقتی کسی احساس سرما کند 

( .  30دستهای خود را به بدن خود می فشارد و پاهايش سيخ و محكم اند ) شكل 

افرادی که معموالً وضعيت دستها و پاهای تا شده را به خود می گيرند،  ترجيح می 

د بگويند سردشان است تا اينكه بپذيرند که عصبی ، خجالتی يا در حالت دفاعی دهن

 اند .
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 بدن و نگرش بسته - 31شكل 

    
 

 حالت مغرور و سرد - 30شكل                           بدن و نگرش باز - 31شكل 
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 قوزک های به هم چسبيده

 

است . شكل مردانه اين حالت قوزك های به هم چسبيده نشانه حالت منفی و دفاعی 

ست که بر روی زانوها قرار داند و يا دستهايی والً همراه با مشتهای گره کرده امعم

 ( . 37صندلی را گرفته اند ) شكل ای ه که محكم دسته

         
 

 سباندن قوزك هاحالت مردانه به هم چ - 37شكل 

 

می چسبند ، پاها ممكن  شكل زنانه اين حالت کمی متفاوت است ، زانوها به هم

است به يک طرف مايل باشند و دستها بر روی قسمت فوقانی پاها قرار  بگيرند ) 

 ( 33شكل 
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 حالت زنانه به هم چسباندن قوزك پاها - 33شكل 

 

پاهايش را به هم می  که وقتی مصاحبه شونده ای قوزكمشاهدات نشان داده است 

 ها است ، که مفهوم آنی گاز گرفتن لب چسباند ، اين عمل از نظر ذهنی به معن

حالت عصبی و يا ترس است . در اين موارد  نهان کردن افكار و احساسات منفی ،پ

پرسيدن سئواالتی درباره احساس مصاحبه شونده نمی تواند کمكی به رفع اين حالت 

عی ) بكند . اما اگر مصاحبه کننده نزد مصاحبه شونده رفته و در کنار او بنشيند و مان

مثالً ميز ( بين آنها نباشد ، قوزك ها معموالً از هم باز شده و گفتگو آسانتر و 

 دوستانه تر خواهد شد .

افرادی وجود دارند که ادعا می کنند  بنا بر عادت اينگونه می نشيند و هيچ گونه 

احساسات منفی ندارند و در اين حالت بيشتر احساس راحتی می کنند . اگر شما 

ين افراد هستيد بايد بدانيد که با هر گونه وضعيت دستها و پاها در زمانی که يكی از ا

احساسات منفی يا دفاعی داريد احساس راحتی خواهيد کرد . با توجه به اين موضوع 

که حالت منفی باعث افزايش يا تداوم احساسات منفی شده و ديگران نيز اين 
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د به منظور باال بردن اعتماد به نفس احساسات منفی را در شما تشخيص می دهند ، باي

 و گسترش ارتباط با ديگران بتوانيد از حالت های مثبت استفاده کنيد .

 

 پاهای به هم چسبيده

 

 يكی از پاها بر پشت پای ديگراين حالت منحصراً توسط خانمها استفاده می شود و

. در اين  نگرش منفی و منزوی بودن فرد استقرار می گيرد که نشانه شديد بودن 

پشتی است که در الك خود فرو رفته باشد . البته اين  وضعيت انسان مثل الك

 حالت در بين خانمهای خجالتی و ترسو هم رايج است .

 
 

 حالت نشستهچسباندن پاها در - 76شكل   چسباندن پاها در حالت ايستاده - 37شكل
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 فصل هشتم
 حالت ها و رفتارهای متداول دیگر

 

 بر صندلي سوار شدن

 

قرن ها پيش  جنگجويان برای محافظت از خود در برابر تيرها و نيزه های دشمن زره 

می پوشيدند ، و امروزه ، انسان متمدن هر گاه خود را در خطر حمله جسمی يا 

کالمی ببيند از هر آنچه در دسترس داسته باشد استفاده می کند تا اين رفتار حفاظتی 

د بروز دهد. اين رفتار شامل ايستادن پشت يک در ، نرده ، را به طور نمادين از خو

( .  71اتومبيل و يا سوار شدن بر يک صندلی می شود )شكل داخل ديوار ، ميز ، در

صندلی به عنوان يک سپر محافظ عمل کرده و می تواند فرد را در حالت  یپشت

می شوند  جنگجوی غالب و تهاجمی قرار دهد . بيشتر کسانی که بر صندلی سوار

افراد سلطه جويی هستند که می کوشند تا کنترل ديگران را به دست بگيرند ، و 

 پشت صندلی به عنوان يک محافظ در برابر هر گونه حمله ای عمل می کند .

 
 

 سوار شدن بر صندلی - 71شكل 
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بهترين روش برای خنثی کردن اين حالت ايستادن يا نشستن در کنار چنين فرد و 

ن او به تغيير حالت است . اين عمل در بين يک گروه آسان تر است زيرا مجبور کرد

 پشت فرد مورد نظر در معرض ديد ديگران قرار دارد ) بی دفاع است ( .

اما چگونه بايد با کسی که در اين حالت بر يک صندلی چرخان سوار شده برخورد 

ين بهترين روش کرد ؟ بحث کردن با فردی در اين حالت بی نتيجه است ، بنابرا

حمله غير کالمی است . به اين منظور بايد بر باالی سر چنين فردی ايستاد و از باال به 

او نگاه کرد و به درون منطقه شخصی اش وارد شد ) به او نزديک شد ( . اين روش 

 به قدری او را دستپاچه می کند که ممكن است حتی از پشت سر به زمين بيافتد .

 

 لباس از نخن کرک یا گرفت

 

وقتی شخصی با نظرات و گفته های ديگران مخالف است اما احساس می کند که 

نمی تواند عقيده خود را بيان کند ، حالتهايی به خود می گيرد که بيانگر نوعی جا به 

جايی است . کندن يا پاك کردن کرك يا چيزهای ديگر از لباس يک نوع از اين 

والً نگاه خود را از ديگران منحرف کرده و به فرد مورد نظر معم واست . احالت ه

. اين حالت يكی از شايع ترين نشانه های نارضايتی است و چشم می دوزدکف اطاق

نشان می دهد که فرد مورد نظر با آنچه گفته می شود موافق نيست ، حتی اگر به زبان 

 دارد  .می کالمی موافقت خود را ابراز 
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 گرفتن نخ از لباس- 73شكل 

 

خوب تو چی فكر می  ˝برای غلبه بر چنين حالتی بايد به فرد مورد نظر مثالً گفت ، 

می بينم تو هم نظراتی درباره اين موضوع داری . ممكن است نظر  ˝يا  ˝کنی ؟ 

سپس بنشينيد ، دستهای خود را باز کنيد ، و منتظر پاسخ او بمانيد  ˝خودت را بگی ؟ 

. 

 حالتهای سر

 

حالت بسيار متداول دارد : تكان دادن سر به طرف پايين و تكان سر دو تكان دادن 

دادن سر به اين طرف و آن طرف . تكان دادن سر به طرف پايين در اکثر فرهنگ ها 

است . تحقيقات نشان داده است که حتی افرادی که کرو  ˝تاييد  ˝و  ˝بله  ˝به معنی 

باعث  صديق استفاده می کنند وتاييد و تالل متولد شده اند از اين حالت به عنوان 

طرح اين نظريه شده است که ممكن است اين حالت مادرزادی و ذاتی باشد .  سر 

می باشد که اين حالت هم ادعا  ˝نه  ˝تكان دادن به اين طرف و آن طرف به معنی 

می شود ممكن است يک حالت ذاتی باشد ، اما بعضی ها معتقدند که اين حالت 
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ه يک انسان در دوران نوزادی ياد می گيرد . آنها معتقدند که اولين حالتی است ک

وقتی نوزاد به اندازه کافی شير خورده باشد برای نشان دادن امتناع خود از شير 

خوردن و رد کردن سينه مادر سر خود را تكان می دهد .يكی از راههای تشخيص 

راد با زبان کالمی نيت واقعی ديگران اين است که ببينيم آيا در حالی که اين اف

 موضوعی را تاييد می کنند سر خود را تكان می دهند يا خير .

 

 حالت های اصلي سر

 

 ( . 72باال قرار دارد ) شكل رو به سر  :لسه حالت اصلی برای سر  وجود دارد . او

اين حالت توسط فردی اتخاذ می شود که موضع بيطرفی نسبت به موضوع مورد نظر 

ت سر معموالً ثابت مانده و ممكن است گاه گاهی به عنوان تاييد دارد . در اين حال

تكان داده شود . حالت های دست بر گونه که برای ارزيابی به کار می رود  نيز 

 ممكن است اغلب با اين حالت همراه شود .

 
 

 حالت خنثی - 72شكل  
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موضوع است هر گاه سر به يک طرف متمايل شود نشانه عالقه فرد مورد نظر به دوم: 

 ( . 71) شكل 

اگر می خواهيد کااليی را تبليغ کنيد و يا سخنرانی کنيد ، هميشه در بين مخاطبين 

خود به دنبال اين حالت بگرديد . اگر مخاطبين سر خود را به يک طرف متمايل 

کرده ، به طرف جلو خم شده و دست خود را به گونه های خود گذاشته باشند نشانه 

 موضوع عالقمند و در حال ارزيابی صحبتهای شما هستند .اين است که به 
 

 
 

 منده حالت عالق  -71شكل 

 

 71وقتی سر رو به پايين باشد نشانه نگرش منفی نسبت به موضوع است ) شكل سوم: 

به پايين بروز می کنند . به عنوان  رو( . حالتهای ارزيابی انتقادی معموالً در حالت سر

رادی مواجه خواهيد شد که سرهايشان رو به پايين و يک سخنران هميشه با اف

دستهايشان بر روی سينه قرار دارد . در چنين حالتی يک سخنران حرفه ای قبل از 

پرداختن به موضوع اصلی بايد کاری انجام دهد تا مشارکت مخاطبين را جلب کند . 
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ل به يک اگر گوينده در اين کار موفق باشد سرهای روبه پايين به سرهای متماي

 طرف تبديل خواهد شد .

 
 

 حالت عدم تاييد -71 شكل 

 

 دستهای پشت سر

 

اين حالت که بيشتر در بين حسابداران ، وکال ، مديران و افراد ديگری که دارای 

يج است . اگر می توانستيم اعتماد به نفس کافی بوده و احساس برتری می کنند را

يا  "من همه پاسخ ها را می دانم ˝زی شبيه به نها را بخوانيم می ديديم که  چيافكار آ

می گويند .  ˝همه چيز تحت کنترل است  ˝يا   "شايد يک روز تو هم مثل من شوی˝

به کار می رود که   ˝همه چيز دان   " اين حالت همچنين توسط افراد به اصطالح

خود برای ديگران بسيار آزار دهنده است و کال اين حالت را در صحبت  با همكار 

به کار می برند و نشانه اين است که هر دو آنها احساس می کنند چقدر با اطالع 
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هستند . البته اين حالت می تواند به نشانه اعالم مالكيت بر آن مكان نيز به کار رود . 

فردی را نشان می دهد که عالوه بر احساس برتری آمادگی بحث کردن ) 70)شكل 

 را هم دارد .

 
 

 اس برتریاحس - 70شكل 

 

بستگی به موقعيت ، چندين روش برای کنترل اين وضعيت وجود دارد . اگر می 

خواهيد علت احساس برتری فرد مورد نظر را کشف کنيد می توانيد به طرف او خم 

شده و نظر او را نسبت به موضوع بپرسيد يا چيزی را دور از دسترس او قرار داده و از 

بينی ؟ اين کار باعث می شود او کمی به جلو متمايل آيا آن چيز را می  ˝او پرسيد 

 شده و از اين حالت خارج شود .

از طرف ديگر اگر فردی که دست های خود را در پشت سر قرار داده و می خواهد 

شما را سرزنش کند ، شما هم بايد برای ترساندن او از همين حالت استفاده کنيد ) 

 ( . 77شكل 
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 گیاحساس همرتب - 77شكل 

 

به عنوان مثال دو وکيل در حضور همديگر برای نشان دادن برابری موقعيت و 

همچنين توافق نظر از اين حالت استفاده می کنند ، اما اگر يک فرد زير دست در 

 برابر ما فوق خود از اين حالت استفاده کند باعث خشم او خواهد شد .

ه عنوان پشتی يک مبل راحتی منشاء اين حالت مشخص نيست ، اما احتماالً دستها ب

عمل می کنند که فرد می تواند به عقب لم داده و استراحت کند . تحقيق نشان داده 

مدير فروش در حضور کارمندان خود از  26نفر از  37که در يک  شرکت  بيمه ، 

 اين حالت استفاده می کردند ، اما هرگز در حضور مديران ما فوق خود  اين کار را

 .نمی کردند 

 

 حالتهای آمادگي و تهاجمي

 

کدام يک از حالت ها در موقعيت های زير به کار می رود : نوجوانی که با والدين 

خود بحث می کند ، ورزشكاری که منتظر شروع مسابقه است ، و بوکسوری که در 
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انتظار رفتن به روی رينگ است ؟ در تمام موارد فوق اين افراد دست بر کمر ايستاده 

 را اين حالت رايج ترين شكل بيان حالتهای تهاجمی است .اند ، زي

ناميده اند که در بعضی موقعيت ها صحيح « آمادگی » برخی اين حالت را حالت 

ناميده «  دهدفمن» است ، اما معنی اصلی آن تهاجم است  . اين حالت همچنين حالت 

به هدف خود می شود ، زيرا فرد مورد نظر تمامی نيروی خود را در جهت رسيدن 

متمرکز کرده است . اغلب مردان در حضور زنان برای اثبات سلطه مردانه خود از 

 اين حالت استفاده می کنند .

جالب است بدانيم که پرندگان هم در هنگام مبارزه و يا جفت يابی برای اينكه خود 

سان ها را بزرگتر و قوی تر جلوه دهند پرهای خود را سيخ می کنند . شايد استفاده ان

از اين حالت نيز به همين منظور باشد . مردان از اين حالت برای به چالش کشيدن 

افرادی که وارد قلمرو ايشان شود استفاده می کنند . البته در نظر گرفتن شرايط و 

حالتهای قبل از اين حالت ) دست بر کمر ( برای نتيجه گيری مهم است . برای مثال 

(  73و لبه های کت به سمت عقب داده شده اند )شكل آيا دکمه های کت باز است 

، يا دکمه های کت بسته است ؟ بسته بودن دکمه های کت نشانه حالت تهاجمی از 

روی درماندگی است در حاليكه باز بودن دکمه ها و به عقب دادن کت نشانه حالت 

 تهاجمی بی باکانه است زيرا شخص آشكارا قلب و گلوی خود را به نمايش می

گذارد که به زبان غير کالمی نشانه بی باکی است . اين حالت را می توان با باز 

 کردن پاها و مشت کردن دستها تشديد کرد .

www.takbook.com



116 

 

  
 

 حالت آمادگی مردانه - 73شكل 

اين حالت تهاجمی همچنين توسط مانكن های مدل لباس حرفه ای هم به کار می 

د که اين لباس برای خانمهای امروزی  رود تا اين احساس را در بيننده به وجود آور

و پيشرو مناسب است . البته گاهی اوقات ممكن است تنها يک دست بر کمر گذاشته 

 ( . 77شده و دست ديگر حالت ديگری را بيان کند ) شكل 

 
 

 حالت دست بر کمر زنانه - 77شكل 
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 آمادگي در حالت نشسته

 

ننده بايد بتواند تشخيص دهد يكی از مهمترين حالت هايی را که يک مذاکره ک

حالت آمادگی نشسته است . به عنوان مثال اگر در پايان معرفی يک کاال توسط 

فروشنده ، خريدار احتمالی به حالت نشسته باشد نشانه اين است که او آمادگی 

 166خريدن کاالی مورد نظر را دارد . حاال اگر بدنبال نشستن به اين حالت  ) شكل 

نظر چانه خود را هم لمس کند ) تصميم گيری ( بايد معامله را انجام ( فرد  مورد 

شده در نظر گرفت . متقابالً اگر در پايان معرفی کاال خريدار احتمالی دستهای خود 

را بر روی سينه گذاشته و چانه خود را لمس کند بايد دانست که معامله  احتماالً 

ت . البته حالت آمادگی نشسته توسط انجام نخواهد شد زيرا او هنوز قانع نشده اس

افراد خشمگين که آماده انجام کار ديگری ) مثالً بيرون انداختن شما ( هستند نيز 

 استفاده می شود . در اين مورد بايد به حالت های قبل از اين حالت توجه داشت .

 
 

 آمادگی نشسته حالت - 166شكل 
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 موقعيت آغاز گر

 

ايل به پايان دادن گفتگو به کار می روند شامل متمايل حالت آمادگی که به نشانه تم

( يا گرفتن لبه های صندلی  161شدن به سمت جلو با دست های روی زانو ) شكل 

 ( می باشد . 163با هر دو دست ) شكل 

      
 

 نشانه های تمايل به پايان گفتگو 163و   161شكل های 

 

 شگری مردانه پرخا

 

ی بينيم که دست بر کمر زده شست  خود را در زير کمر دو مرد را م 161در شكل 

بند فرو کرده و در حال بر انداز کردن يكديگر هستند . با در نظر گرفتن اينكه هر دو 

آنها بر روی يک پاشنه چرخيده و از هم دور شده اند می توان گفت که دارند 

دو نفر مستقيماً يكديگر را ارزيابی می کنند و احتمال حمله بعيد است . اگر اين 

روبروی يكديگر بايستند در حاليكه پاهای خود را باز کرده و محكم به زمين 
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      ( 161چسبانده اند احتمال بروز درگيری زياد است . ) شكل 

 
   

 حالت کابويی  -162شكل 

 

 

 

 انگليسوقت تونی بلر نخست وزير 
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 ارزيابی يكديگر – 161شكل 

 
 

 يشودمشكل شروع م -161شكل 
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 فصل نهم
 حالت های چشم

 

در طول تاريخ بشر حالت چشم ها و تاثير آن بسيار مهم بوده است . اصطالحاتی از 

قبيل چشم های معصوم و چشمهای حريص ، و چشم های از حدقه در آمده و چشم 

های ناپاك و تنگ چشم ... در همه فرهنگ ها رايج است . وقتی ما چنين 

بريم در واقع بر اساس اندازه مردمک چشم ها و خيره اصطالحاتی را به کار می 

شدن انها قضاوت می کنيم . در حالت عادی وقتی  خلق و خوی کسی تغيير کند 

مردمک چشم او هم به طور ناخودآگاه بزرگ يا کوچک می شود . وقتی کسی 

هيجان زده شود  مردمک چشم او به شدت بزرگ می شود . متقابالً در هنگام 

ردمک چشم انسان کوچک می شود . چشم ها در موقعيت های عشق عصبانيت م

ورزی نقش مهمی دارند ؛ به همين خاطر خانمها برای تاکيد بر حالت های چشم 

خود آنها را آرايش می کنند . اگر زنی به مردی عالقمند شد اين عالقه را می توان 

که عشاق تمايل از باز شدن مردمک چشم های او تشخيص داد . به همين دليل است 

دارند يكديگر را در محيط های دارای نور کم از قبيل نور شمع يا نور ماه مالقات 

 کنند ، زيرا نور کم باعث باز شدن مرمک چشم ها می شود .

 
 

 شدن مردمک چشم کوچک -160شكل 
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 شدن مردمک چشم باز -167شكل 

 

است و در حضور مردمک چشم کودکان و نوزادان بزرگتر از انسان های بالغ 

بزرگترها برای جلب توجه آنها و جذابيت بيشتر حتی بزرگتر هم می شود . زدن 

عينک های تيره توسط برخی افراد و در برخی موقعيت ها برای پنهان کردن حالت 

چشم است . مثالً ورق بازان حرفه ای به منظور اينكه حريف نتواند دست آنها را از 

س بزند معموالً عينک تيره به چشم می زنند. روی حالت مردمک چشم شان حد

جواهر فروشان در چين باستان با تماشای چشم های مشتری های خود رفتار آنها را 

وقتی با کسی صحبت » پيش بينی می کردند. يک ضرب المثل  معروف می گويد 

 «د نمی کنی در چشمهايش نگاه کن ، زيرا چشمها هرگز دروغ نمی گوي

 

 خيره شدن

 

هنگامی که در چشم های کسی که طرف صحبت شماست نگاه می کنيد می  تنها

توانيد يک ارتباط واقعی را پايه گذاری کنيد . در حاليكه از صحبت کردن با برخی 

افراد احساس راحتی می کنيم ، برخی ديگر غير قابل اعتماد به نظر می رسند . اين 
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فرد طرف صحبت درچشمان موضوع بيش از همه به مدت زمانی مربوط می شود که 

ما نگاه می کند . وقتی کسی در گفته های خود صادق نباشد يا بخواهد حقايقی را از 

ما پنهان کند کمتر از 
3

زمان را در چشمان ما نگاه می کند . اگر فرد مورد نظر بيش  1

از 
3

ی تواند دو معنی داشته باشد : يا به نظر او زمان را در چشمان شما نگاه کند م  2

شما بسيار جالب و دوست داشتنی هستيد که در اين صورت اين نگاهها با گشاد 

شدن مرمک چشم ها همراه است و يا ممكن است ديدگاهی خصمانه نسبت به شما 

داشته و به زبان غير کالمی شما را به چالش بطلبد ، که در اين صورت مردمک 

نگ خواهد شد . الزم به ذکر است که ميزان نگاه کردن در چشمان افراد چشم ها ت

در فرهنگ های مختلف متفاوت است . مثالً در فرهنگ غربی اگر کسی در هنگام 

صحبت کردن به طرف مقابل خود نگاه نكند نشانه بی ادبی و بی توجهی است ، در 

در چشمان طرف مقابل  حاليكه در فرهنگ های شرقی  از جمله ايرانيان نگاه کردن

می تواند نشانه گستاخی ، پررويی يا بد چشمی باشد . اين مسئله زمانی که يک زن و 

مرد با هم صحبت می کنند بسيار شديد تر است . بنابراين همانگونه که بارها ذکر شد 

محيط و تفاوتهای فرهنگی مورد تفسير قرار داد  حالت را بايد با توجه به شرايط ، هر

به ثابت کرده است که وقتی فرد الف مدت زيادی به فرد ب نگاه کند ، فرد ب . تجر

فكر می کند که فرد الف به او عالقمند است ، بنابراين فرد ب نيز به فرد الف نگاه 

خواهد کرد . به عبارت ديگر اين نگاههای متقابل باعث ايجاد اعتماد به نفس خواهد 

خجالتی و ترسو که کمتر از  شد . جای تعجب نيست که افراد عصبی ،
3

زمان را به   1

شما نگاه می کنند به ندرت مورد اعتماد قرار می گيرند و نكته ای را که بايد در نظر 

داشت اينكه هيچگاه در مذاکرات از عينک تيره استفاده نكنيد زيرا طرف مقابل فكر 

زير ذره بين گرفته ايد و يا اينكه می می کند به او خيره شده و او را به اصطالح 

خواهيد نيت واقعی خود را پنهان کنيد . همانطور که گفته شد مدت زمان خيره شدن 
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در فرهنگ های مختلف فرق می کند اما عالوه برمدت نگاه کردن محل خيره شدن 

چشمها در چهره طرف مقابل و يا بدن او هم اهميت زيادی دارد و بر نتيجه گفتگو 

 ر می گذارد .تاثي

 

 نگاه شغلي

 

وقتی در مورد يک موضوع شغلی بحث می کنيد ، تصور کنيد يک مثلث در پيشانی 

( . وقتی به اين ناحيه  163طرف مقابل وجود دارد و به آن مثلث خيره شويد ) شكل 

خيره شويد ، يک جو جدی ايجاد کرده و طرف مقابل احساس می کند که شما 

درباره مسايل شغلی بحث کنيد. به شرط اينكه نگاه شما جدی هستيد و می خواهيد 

واهيد بود موقعيت را به پايين تر از سطح چشمهای طرف مقابل نيافتد شما قادر خ

 کنترل کنيد.
 

 
 

 نگاه شغلی  -163شكل 
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 نگاه اجتماعي

 

وقتی نگاه شما به پايين تر از سطح چشمان طرف مقابل خيره شود ، حال و هوای 

خواهد آمد . تجربه نشان داده که در مالقات های اجتماعی چشمها اجتماعی پيش 

 ( . 167معموالً در مثلثی بين چشمها و دهان فرد مقابل خيره می شود . ) شكل 

 
 

 نگاه اجتماعی  -16 7شكل

 

 نگاه صميمي

 

در نگاه صميمی چشمها در ناحيه بين چشمهای فرد مقابل و زير چانه او خيره می 

ت های فاصله نزديک اين مثلث در ناحيه بين چشمها و سينه قرار می شود . در مالقا

گيرد و در فاصله دورتر تا قسمت کمر ادامه می يابد . مردان و زنان برای نشان دادن 
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عالقه خود به يكديگر از اين حالت استفاده می کنند و طرف مقابل هم در صورت 

 ( 116ن را منعكس می کند ) شكل تمايل آ

 

 
 

 نگاه صميمی - 116شكل 

 

 نگاه زیر چشمي

 

زير چشمی نگاه کردن می تواند هم به معنی عالقه و هم خصومت به کار رود . وقتی 

اين حالت با کمی باال بردن ابروها و يا يک لبخند همراه باشد به معنی ابراز عالقه 

راه است . اگر با پايين آوردن ابروها ، خم کردن يا پايين آوردن يک گوشه دهان هم

 ( . 111ی ، خصومت يا انتقاد است ) شكل باشد بيانگر بدگمان
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 نگاه زير چشمی - 111شكل 

 

 خالصه

 

می تواند  ناحيه ای از بدن که در يک مالقات چهره به چهره به آن خيره می شويد

ن مالقات داشته باشد . اگر مثالً شما يک مدير باشيد و بخواهيد تاثير مهمی بر نتيجه آ

رمند تنبل را تنبيه کنيد از کدام نگاه استفاده می کنيد ؟ اگر شما مثالً از نگاه يک کا

اجتماعی استفاده کنيد ، هر چقدر هم با صدای بلند و با کلمات تهديد آميز صحبت 

کنيد تاثير زيادی در او نخواهد داشت زيرا نگاه اجتماعی تاثير کلمات شما را خنثی 

ن موقعيت نگاه شغلی است که تاثير قوی  بر گيرنده خواهد کرد . نگاه مناسب در اي

 داشته و نشان می دهد که شما جدی هستيد .
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 بستن چشم ها

 

شايد آزار دهنده ترين افرادی که با آنها برخورد می کنيم کسانی باشند که در هنگام 

صحبت کردن چشمهای خود را می بندند . اين حالت بطور ناخود آگاه پيش می  

شی از جانب فرد مقابل برای نديدن شما به دليل خستگی از گفتگو با شما آيد و تال

يا عدم عالقه به موضوع و يا احساس برتری نسبت به شماست . در مقايسه با ميزان 

بار در دقيقه است در اين حالت پلک ها بسته  7تا  0پلک زدن در گفتگو که معموالً 

انند . آخرين حد اين حالت بسته نگاه شده و به مدت يک ثانيه يا بيشتر بسته می م

داشتن چشمها و به خواب رفتن است . اگر کسی نسبت به شما احساس برتری بكند  

بستن چشمها با متمايل کردن سر به طرف عقب و يک نگاه طوالنی به شما همراه می 

 ( . 111شود که اصطالحاً به آن نگاه کردن از نوك بينی گفته می شود ) شكل 

 

 کردن نگاه دیگرانکنترل 

 

بحث درباره چگونگی کنترل کردن نگاه ديگران زمانی که شما با استفاده از کتاب ، 

ه مطلبی هستيد بسيار مهم است . تحقيق نشان داده نمودار در حال ارائ جدول و يا

درصد  7درصد از طريق چشم ،  37است که از مجموع اطالعاتی که به مغز می رسد 

صد بقيه از طريق حواس ديگر می آيد . اگر مثالً شما به عنوان در 1از طريق گوش و 

يک معلم داريد موضوعی را از طريق شكل توضيح می دهيد و دانش آموز شما فقط 

درصد مطلب را می تواند ياد بگيرد . در چنين صورتی  7به شما گوش کند حداکثر 

نظر می توان مثالً از برای کنترل نگاه دانش آموزان و جلب توجه او به تصوير مورد 

يک مداد برای اشاره به تصوير استفاده کرد و در همان حال چيزی را که او می بيند 

( . سپس مداد را از روی تصوير برداشته و آن را بين  113به زبان آورد ) شكل 

( . اين کار باعث خواهد شد  112چشمان دانش آموز و خودتان قرار دهيد ) شكل 
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د کرده و در چشمان شما نگاه کند ، در اين حالت هر چه شما که او سرش را بلن

بگوييد هم می بيند و هم می شنود ، و بنابراين حداکثر درك را از پيام شما خواهد 

داشت . مطمئن باشيد کف دست ديگر شما در حال صحبت کردن برای او قابل 

 ديدن است .

 
 

 113 شكل

 
 

 انگربرای کنترل نگاه دي استفاده از قلم -112 و - 113شكل های 
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 دهمفصل 

 

 سيگار ، پيپ ، عينک

 

کشيدن سيگار تظاهر بيرونی يک اضطراب درونی است که ارتباط کمی با اعتياد به 

ی است که امروزه افراد تحت سيگار کشيدن يكی از روشهای نا مناسبنيكوتين دارد . 

و تنش های ناشی از  امنظور تسكين و کاستن از فشار ه فشارهای شديد اجتماعی به

موقعيت های شغلی و اجتماعی استفاده می کنند . به عنوان مثال اکثر افرادی که در 

اطاق انتظار دندانپزشک نشسته اند اين فشار درونی را احساس می کنند . در حاليكه 

يک فرد سيگاری اضطراب خود را با کشيدن سيگار می پوشاند افراد غير سيگاری از 

ری از قبيل جويدن ناخنها ، ضربه زدن با دستها يا انگشتان به چيزی ، حرکتهای ديگ

زدن کف پا به زمين ، خاراندن سر ، در آوردن و دوباره پوشيدن حلقه يا انگشتر يا 

ساعت ، بازی کردن با کراوات يا بسياری چيزهای ديگر که حاکی از نياز فرد به 

کشيدن سيگار نقش مهمی در اطمينان خاطر است استفاده می کنند . حالتهای 

ارزيابی شخصيت افراد بازی می کند زيرا اين حالتها معموالً به شكلی قابل پيش بينی 

 ، و آيينی انجام می شود .

 

 کشيدنپيپ 

 

مراحلی از قبيل تميز کردن ، پر کردن ، روشن کردن ، کشيدن و خالی  کشيدن پيپ

رهايی از آن کمک می کند .  کردن دارد که به افرادی که تحت فشار هستند برای

تحقيق نشان داده افرادی که پيپ می کشند معموالً زمان بيشتری از افراد سيگاری و 

غير سيگاری برای تصميم گيری در مورد موضوعی صرف می کنند . اگر انتظار 
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ريد بايد پيپ او را پنهان يک تصميم گيری سريع از جانب يک فرد پيپ کش را دا

 کنيد .

 دنکشيسيگار 

 

سيگار کشيدن هم نوعی جابجايی تنش های درونی است و امكان وقت گذرانی را 

به فرد سيگاری می دهد ، اما سيگاری ها معموالً سريعتر از افراد پيپ کش تصميم 

فرد سيگاری درباره اوضاع موجود  می کنند . يک نشانه که نشان می دهد آياگيری 

است . فردی که  مسير خروج دودبودن  پايين رو به باال يا دارد، نگرش مثبت يا منفی

در بيشتر مواقع دود را از دهان  ،داحساس مثبت ، اعتماد به نفس و برتری داشته باش

، فردی که احساس منفی ، بدگمانی ، و خارج می کند . در مقابل باال به سمت خود

ی کند . عدم اعتماد به نفس می کند در بيشتر مواقع دود را به سمت پايين خارج م

خارج کردن دود رو به پايين و از گوشه لب اين حالت منفی را تشديد می کند . البته 

بين سرعت خارج کردن دود از دهان و ميزان حالت مثبت و منفی هم رابطه ای 

وجود دارد . هر چقدر اين سرعت بيشتر باشد شدت اين حالتها هم بيشتر است . 

يک معامله اگر فرد سيگاری دود سيگار  مشاهدات نشان داده است که در جريان

خود را به باال بدهد به اين معنی است که تصميم گرفته است معامله را انجام دهد ، 

اما اگر دود سيگار خود را رو به پايين بدهد بعنی تصميم گرفته معامله را انجام ندهد 

اگر در اين  . بيرون دادن دود از طريق بينی نشانه برتری و اعتماد به نفس است .

حالت سر رو به پايين باشد فرد مورد نظر خشمگين بوده و سعی می کند خشم و 

 گری خود را به نمايش بگذارد .شيوح

www.takbook.com



132 

 

 
 برتری و قدرت -اعتماد به نفس -111شكل 

 
 

 عدم اعتماد به نفس و بد گمانی  -111شكل 

 

 سيگار برگ

 

ی است ، زيرا سيگار برگ کشيدن سيگار برگ به عنوان راهی برای نشان دادن برتر

هم بزرگ است و هم گران . رهبران گروهها ، مديران عاليرتبه و افرادی که دارای 
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موقعيت اجتماعی بااليی هستند معموالً سيگار برگ می کشند . عجيب نيست که 

اکثر کسانی که سيگار برگ می کشند دود آن را رو به باال می دهند سيگار برگ را 

 و مهمانی ها هم استعمال می کنند . معموالً در جشنها

 

 نشانه های عمومي سيگار کشيدن

 

زدن مداوم نوك سيگار به جا سيگاری نشانه وجود يک تعارض درونی در فرد 

سيگاری است . اکثر افراد سيگاری سيگار خود را تا يک اندازه خاص می کشند ، 

کند نشانه تصميم او اما اگر فردی سيگار خود را ناگهان قبل از حد معمول خاموش 

 به پايان گفتگو است .

 

 حالتهای عينک

 

يكی از رايج ترين حالتها با عينک گذاشتن يک دسته آن در دهان است ) شكل 

( . يكی از علتهای گذاشتن دسته عينک يا اشياء ديگر بر روی لبها يا در دهان  110

ی کننده سينه تالش ناخودآگاه فرد برای بازگشت به دوران شير خوارگی و تداع

مادر است . اين کار به انسان قوت قلب می دهد . افراد سيگاری هم سيگار را به 

همين دليل بر لبهای خود می گذارند . و کودك هم به همين دليل شست خود را می 

 مكد .
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 گذاشتن عينک در دهان- 110شكل 

 

 وقت گذراني

 

تواند برای وقت گذرانی يا  گذاشتن دسته عينک در دهان نيز مانند کشيدن پيپ می

به کار رود . اين حالت را می توان در پايان  ، به تاخير انداختن يک تصميم گيری

مذاکرات که لحظه تصميم گيری می رسد بسيار مشاهده کرد . برداشتن عينک از 

چشمها و تميز کردن آن نيز روش ديگری برای وقت گذرانی و تاخير در تصميم 

حالتی سكوت بهترين کار است . رفتاری که پس از اين  گيری است . در چنين

حالت از فرد سر می زند بسيار مهم است . به عنوان مثال اگر فرد مورد نظر دوباره 

عينک خود را به چشم بگذارد نشانه اين است که  می خواهد حقايق را دقيق تر ديده 

الً در جيب خود و مورد بررسی قرار دهد ، اما اگر عينک خود را تا کرده و مث

 بگذارد نشانه قصد او به پايان مذاکرات است .
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 نگاه کردن از باالی عينک

 

نگاه کردن از باالی عينک به ديگران نشانه ديدی انتقادی و قضاوتگرانه است . 

کسی که به اين حالت به او نگاه شود احساس می کند که طرف مقابل دارد او را 

ر می دهد . واکنش به چنين نگاهی معموالً دستهای ارزيابی کرده و مورد قضاوت قرا

و يک نگرش منفی است . افراد  شده ختهاپاهای بر روی هم اند، تا شده بر روی سينه

عينک خود را برداشته و در هنگام گوش  ،  عينكی بهتر است در هنگام سخن گفتن

ی دهد و دادن آن را بر چشم بگذارند . اين عمل هم به طرف مقابل آرامش خاطر م

هم به خود فرد عينكی امكان می دهد تا کنترل بحث را به دست بگيرد . در اين 

صورت شنونده به سرعت ياد می گيرد که وقتی طرف مقابل عينک خود را برداشته 

نبايد سخن گفتن او را قطع کرد . و هر گاه عينک خود را به چهره داشته باشد بهتر 

 . است که اوشروع به صحبت کردن بكند

      
 

 نگاه کردن از باالی عينک - 117شكل 
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 یازدهمفصل 

 حالتهای ملکي و مالکيت

 

 حالتهای ملکي
 

نشان دهند )  هاتا مالكيت خود را بر آن م معموالً به افراد يا اشياء تكيه می کنندمرد

اشياء متعلق به ديگران همچنين می تواند به عنوان شيوه  ( . تكيه دادن به 113شكل 

برای نشان دادن سلطه و  نيز ترساندن طرف مقابل به کار رود . به عنوان مثال اگر ای 

بخواهيد عكس دوست خود و چيزی را که تازه خريده است ) اتومبيل ، موتور 

سيكلت و غيره ( بگيريد، بی شک او به آن شی تكيه داده يا پای خود را روی آن 

ی يک دارايی متعلق به انسان به ( . گذاشتن پا بر رو 117خواهد گذاشت ) شكل 

 ديگران نشان می دهد که اين دارايی به من تعلق دارد .

 

 
 

 حالت تعلق به يكديگر -118شكل 
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 ناپلئون بناپارت                     ادعای مالكيت 117شكل 

 

زوجهای جوان برای نشان دادن تعلق به هم معموالً دست يكديگر را گرفته و يا 

را دور کمر ديگری قرار می دهند . مديران معموالً پای خود را بر روی دست خود 

ميز گذاشته يا به در اطاق خود تكيه می دهند تا مالكيت خود را بر آنها ابراز کنند . ) 

( . يک روش ساده برای تضعيف روحيه ديگران تكيه دادن يا نشستن يا  136شكل 

نهاست . البته برخی افراد عادت دارند به استفاده کرده از وسايل آنها بدون اجازه آ

درصد از نظر  76در تكيه بدهند که باعث آزردگی خاطر ديگران می شوند . مردم 

ثانيه اولين برخورد با شما می سازند و ديگر  هر گز  76خود درباره شما را در 

 فرصت دوباره ای برای تغيير آن نخواهيد يافت .
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 به در تكيه دادن - 136شكل 

 

 حالت های ابراز مالکيت
 

مديران معموالً به استفاده از چنين حالتهايی متهم می شوند . مشاهده شده افرادی که 

به تازگی به عنوان مدير منصوب می شوند از حالتهايی استفاده می کنند که پيش از 

آن استفاده نمی کردند . طبيعی است فرض کنيم که وضعيت فرد نشان داده در شكل 

اندهنده يک شخصيت آرام ، بی خيال ؛ و آسان گير است . اما اين حالت نش 131

همچنين نوعی ادعای مالكيت بر صندلی مورد نظر می باشد . غالباً اين حالت نشستن 

 را در بين دوستان نزديک هم می بينم اما معنی آن در شرايط مختلف متفاوت است .

درباره مشكلش با او صحبت  فرض کنيد کارمندی به اطاق رئيس خود می رود تا

کند . اين کارمند در حال صحبت کردن به جلو متمايل شده ، دستهای خود را به 
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روی زانوها گذاشته ، سر خود را رو به پايين نگاه داشته و حالتی افسرده دارد . رئيس 

با حالتی جدی بی حرکت نشسته و به حرفهای او گوش می دهد، سپس ناگهان  به 

كيه داده و پای خود را بر روی دسته صندلی می اندازد . اين حالت صندلی خود ت

نشان از تغيير حالت رئيس از حالت جدی به حالت بی تفاوتی و بی خيالی نسبت به 

موضوع است . به عبارت ديگر او هيچ توجهی به کارمند خود و مشكلش نداشته و 

 شايد فكر می کند وقتش تلف شده است .
 

 
 

 بی توجهی حالت- 131شكل 

 

اگر صندلی رئيس دسته نداشته باشد . ممكن است يک يا هر دو پای خود را بر روی 

( .    اگر چنين حالتی در خالل مذاکرات از کسی سر بزند  133ميز بگذارد ) شكل 

بسيار آزار دهنده خواهد بود . برای تغيير حالت چنين فردی بايد وسيله ای را خارج 

و خواهش کرد که آن را بر دارد ، يا اگر فردی با او صميمی  از دسترس او قرار داده

 است به او بگويد که مثالً شلوارش شكافته است  .
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 ادعای مالكيت بر ميز -133شكل 
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 فصل دوازدهم
 

 کپي برداری و تصاویر آینه ای

 

کنيد  اگر در محيط های اجتماعی که افراد در حال گفتگو با يكديگر هستند دقت

بسياری از آنها را خواهيد ديد که دقيقاً از حالتهای يكسانی استفاده می کنند . اين 

کپی برداری از حالتهای طرف مقابل به منظور نشان دادن توافق نظر بين دو طرف 

است . با استفاده از اين روش يک فرد با زبان غير کالمی به طرف مقابل پيام می 

اين تقليد ناخود اگاه  « من کامالً مثل تو فكر می کنم همانطور که می بينی  »دهد 

را در نظر  132بسيار جالب است . به عنوان مثال دو فرد نشان داده شده در شكل 

بگيريد ، اين تصوير نشان می دهد که آن دو نفر درباره موضوع مورد نظر کامالً 

 توافق دارند .

 
 

 توافق نظر در مورد موضوع - 132شكل 
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از آن دو نفر دست يا پای خود را صاف کند و يا دست خود را در جيب  اگر يكی

فرو کند فرد ديگر هم از او تقليد خواهد کرد ،  اين حالت همچنين در بين دوستان 

نزديک ، افراد هم سطح ، و زوجهای جوان هم رايج است  . حالت کپی برداری 

ت داشتن ديگران است  ) يكی از بهترين روشها برای نشان دادن توافق نظر و دوس

( . البته در اين موارد بايد موقعيت دو طرف و نوع رابطه آنها با هم را در  131شكل 

 نظر داشت .

 
 کپی کردن حالت يكديگر- 131شک

 
 

 حسنی مبارك رييس جمهور مصر جورج بوش رييس جمهور آمريكا و
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 نسهجورج بوش رييس جمهور امريكا و ژاك شيراك رييس جمهور فرا

 

 
 

 نو همسرش هيالری کلينتو رئيس جمهور آمريكا ل کلينتونبي
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 یبه چالش کشيدن غير کالم - 131شكل 
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 فصل سيزدهم
 

 خم کردن بدن و موقعيت اجتماعي

 

خم شدن و تعظيم کردن به ديگران هميشه به نشانه ابراز تواضع و فرو دستی نسبت به 

س باالتر از ديگران می ايستد ، جايگاه قاضی در ديگران بوده است . سخنران مجال

دادگاه باالتر از ديگران است ، کسانی که در طبقات فوقانی برجهای مسكونی 

زندگی می کنند معموالً نسبت به کسانی که در طبقات پايين تر زندگی می کنند 

هند ، اما احساس برتری می کند . افراد بلند قد معموالً به افراد کوتاه قد دستور می د

بلندی قد می تواند در موقعيت هايی که نياز به ارتباط چهره به چهره و چشم در 

چشم و اثبات برابری وجود دارد مضر باشد . اکثر افراد در برابر افراد عاليرتبه سر 

خود را خم می کنند يا کاله از سر بر می دارند تا فرو دستی وتواضع خود را بيان 

برابر  دراند بدد خود را در برابر ديگری کوچكتر و مطيع تر کنند . هر چقدر يک فر

 او بيشتر خم می شود.

 
 حالت تواضع شديد  -130شكل 
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متاسفانه در مورد بلندی يا کوتاهی قد نمی توان کاری انجام داد ، اما روشهايی 

وجود دارد که می توان با کاربرد آنها پيامدهای منفی تفاوت قد را کم کرد . يک 

کوچكتر نشان دادن خود در برابر ديگران  برای اجتناب از آزردن طرف مقابلروش 

کنيد که شما با سرعت غير مجاز حرکت کرده و افسر  است. به عنوان مثال فرض

پليس شما را متوقف می کند . در حاليكه پليس به طرف شما می آيد ممكن است 

اگر راننده متخلف در شما را به عنوان يک حريف محسوب کند . در چنين حالتی 

اتومبيل خود مانده و شيشه را پايين داده و برای رعايت نكردن حد مجاز سرعت 

. افسر 1معذرت خواهی کند پيامدهای منفی چنين حرکتی عبارت خواهند بود از : 

پليس مجبور است قلمرو ) اتومبيل پليس ( خود را ترك کند و به طرف قلمرو شما ) 

. با تصور اين که شما عمداً حد مجاز سرعت را 3ند . اتومبيل شما ( حرکت ک

. با 2رعايت نكرده ايد اين عمل شما نوعی حمله به حوزه او محسوب می شود . 

ماندن در اتومبيل خود ، پليس نسبت به شما در موقعيت برتری قرار دارد ، رفتار شما 

عوض شما می  وضعيت را بدتر کرده و احتمال جريمه شدن را افزايش می دهد . در

. فوراً از اتومبيل پياده شده ) قلمرو خود ( و به طرف اتومبيل پليس ) قلمرو 1توانيد 

. بدن خود را جمع کرده به گونه ای که کوچكتر از او به نظر برسيد . 3او ( برويد . 

. معذرت خواهی کرده او را محترمانه خطاب کرده و از اينكه اشتباه شما را تذکر 2

. دستهای خود را باز کرده و تقاضا کنيد که برگ جريمه را به  1کنيد . داده تشكر 

شما تحويل بدهد . چنين رفتاری باعث خواهد شد که پليس شما را به عنوان يک 

تهديد در نظر نگيرد و نقش يک پدر عصبانی را بازی کند که به شما در مورد اين 

الً شما را جريمه نخواهد کرد درصد موارد احتما 16نوع رانندگی هشدار بدهد و در 

. 

البته مواقعی وجود دارد که پايين آوردن بدن نشانه برتری و سلطه است . به عنوان 

مثال اگر در منزل يا دفتر کسی هستيد در روی مبل راحتی لم داده و در آن فرو 
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 برويد در حاليكه  ميزبان شما ايستاده است نشانه بی احترامی به او بوده و در نتيجه

باعث آزرده شدنش می شود . همچنين بايد به خاطر داشت که يک شخص در 

قلمرو خود به ويژه در منزل ، احساس برتری خواهد کرد و الزم است که در برابر او 

 رفتاری متواضعانه داشت .
 

 
 

 دلطفا من را جريمه نكني - 137شكل 
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 فصل چهاردهم
 

 جهت نماها

 

يد با شخصی که صحبت می کنيد  حتی اگر وانمود کند  آيا تا کنون احساس کرده ا

از حضور شما لذت می برد ترجيح می دهد جای ديگری بود تا  با شما ؟ نشانه های 

 اين حالت به اين قرار است :

. سر فرد مقابل به سوی شما قرار داشته و نشانه های چهره از قبيل لبخند زدن و سر 1

 تكان دادن مشهود است .

پاهای او در جهتی خالف شما و به طرف فرد ديگر به طرف در خروجی  . بدن و3

قرار دارد . جهت قرار گرفتن تنه و پاها نشان می دهد که او ترجيح می دهد در کجا 

 باشد .

دو مرد را نشان می دهد که در آستانه يک در درحال گفتگو هستند . فرد  133شكل 

رغم اينكه کند ، اما فرد مقابل عليرا حفظ  سمت چپ می کوشد تا توجه فرد ديگر

سر خود را به طرف او گرفته آرزو می کند در جايی بود که بدنش نشان می دهد . 

يک گفتگوی صميمانه بين دو طرف فقط زمانی ممكن است که بدن فرد سمت 

 به طرف فرد سمت چپ بچرخد . یراست
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 جهت بدن نشان ميدهد که ذهن به کجا ميرود -133 شكل 

 

 ویه ها و مثلث هازا

 

 باز زاویه

که فاصله بين دو نفر به ميزان آشنايی و صميميت  بين آنها  در فصلهای قبل گفته شد،

غير  تادن افراد در برابر هم نيز شواهدیمربوط می شود . بايد اضافه کرد که زاويه ايس

نگليسی کالمی از نوع رابطه آنها به ما می دهد . به عنوان مثال در اکثر کشورهای ا

درجه نسبت به فرد   76زبان مردم در برخوردهای اجتماعی بدن خود را با زاويه 

دو مرد را نشان می دهد که بدنشان در جهت  نقطه  137مقابل نگه می دارند . شكل 

سومی قرار دارد که با بدن آنها تشكيل يک مثلث می دهد . اين حالت همچنين به 

برای پيوستن به اين دو نفر و ايستادن در نقطه  زبان غير کالمی دعوت از  فرد سوم
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فرضی سوم است . اين دو نفر با گرفتن حالت ها و زاويه های مشابه نشان می دهند 

که  هم مرتبه و هم شان هستند . اگر نفر سومی به آنها بپيوندد يک مثلث شكل 

را خواهد گرفت و پيوستن نفر چهارم يک مربع و نفر پنجم و بيشتر يک دايره 

 تشكيل خواهد داد .

 

 زاویه بسته

زمانی که دو نفر بخواهند به طور خصوصی و صميمانه صحبت کنند و کسی وارد 

و رو بروی  درجه به صفر درجه تقليل می يابد 76جمع آنها نشود زاويه بدن آنها از 

. البته اين حالت می تواند بين دو نفر متخاصم هم به  (126هم قرار می گيرند) شكل 

  ( 161ر رود ) شكل کا

 

 
 

 حالت سه ضلغي باز -129شكل 
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 يگر جهت مستقيم بدن به طرف يكد -131شكل 

 

 ورود و خروج روشهاي

 

زاويه باز برای اجازه ورود به فرد ديگر در گفتگو و زاويه بسته برای ممانعت از ورود 

ور پذيرش مثلثی را نشان می دهد که به منظ 121فرد ديگر به کار می رود . شكل 

فرد سوم  تشكيل شده است . هر گاه نفر سوم بخواهد وارد يک گفتگوی دو نفره 

که زاويه بسته ای را تشكيل داده اند بشود تنها زمانی بايد به اين کار اقدام کند که 

بدن آن دو نفر تغيير حالت داده و به طرف نقطه سوم بچرخد . اگر فرد سوم قابل 

فقط سرهای خود را به طرف او می چرخانند ولی بدن پذيرش نباشد ، آن دو نفر 

 ( 123های خود را تغيير جهت نمی دهند .  ) شكل 
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 آمادگی پذيرش ديگران در جمعحالت سه ضلعی باز نشانه  -121شكل 

 

البته ممكن است گفتگو بين سه نفر با زاويه باز شروع شود اما سرانجام دو نفر از آنها 

( . اين  123داده تا فرد سوم را از بحث خارج کنند ) شكل يک زاويه بسته تشكيل 

 نشانه ای است برای فرد سوم که بايد گروه را ترك کند .

 
 نفر سوم پذيرفته نشده است -123شكل 
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 جهت بدن در حالت نشسته

 

چرخاندن زانوها به طرف يک نفر در حالت نشسته به معنی پذيرش آن شخص است 

 122قمند باشد چنين خواهد کرد . همانگونه که در شكل . اگر فرد مقابل هم عال

مشهود است در حاليكه اين دو نفر بيشتر به هم عالقمند می شوند حالتها و رفتارهای 

يكديگر را بيشتر تقليد خواهند کرد ، و زاويه بسته ای را تشكيل خواهند داد که 

مت راست به اين سبب اخراج فرد سوم از گفتگو می شود . تنها راه ورود فرد س

انجام گفتگو گذاشتن يک صندلی در جلوی آن دو نفر و تشكيل يک مثلث و يا 

 شگردهايی برای بر هم زدن اين زاويه بسته است .
 

 
 نفر سمت راست از بحث خارج شده است - 122شكل 

 

 مصاحبه با دو نفر

 

نيد و به مصاحبه ک Bو Aمی خواهيد با افراد  Cتصور کنيد که شما به عنوان فرد 

( . همچنين تصور کنيد که  121يک ميز گرد نشسته ايد ) شكل  حالت مثلثی در دور

کامالً ساکت  Bبسيار پر حرف بوده و سئواالت بسياری می پرسد و فرد  Aفرد 
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 Bاز شما سوالی بپرسد ، چگونه می توانيد بدون اينكه فرد  Aاست . وقتی فرد 

را بدهيد ؟ از اين روش بسيار ساده  Aاحساس کند از بحث خارج شده پاسخ فرد

سوال می کند در  Aدر بحث استفاده کنيد . وقتی فرد  Bبرای شرکت دادن فرد 

بچرخانيد ،  Bابتدای پاسخ خود به او نگاه کنيد ، سپس نگاه خود را به سمت فرد 

که  Aتا برسيد به آخرين جمله که بايد به فرد  Bو سپس فرد  Aدوباره به طرف فرد 

اين احساس را  Bل را پرسيده نگاه کرده و پاسخ را تمام کنيد . اين روش در فرد سوا

به نفع  B به وجود می آورد که در بحث شرکت دارد ، بويژه اگر می خواهيد فرد

 شما نظر بدهد .

 
 مصاحبه با دو نفر - 121شكل 

 

 جهت پاها

 

مايل است به آن سو پاها نه تنها به عنوان جهت نما عمل کرده و جهتی را که شخص 

برود نشان می دهد بلكه افرادی را که از نظر شما جالب و جذاب هستند را نيز 
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مشخص می کند . تصور کنيد که شما در يک محيط اجتماعی هستيد و جمعی را 

  (. 121كنيد )شكل متشكل از سه مرد و يک خانم  در حال گفتگو مشاهده مي

 

 
 

 نشان می دهد جهت پاها مسير ذهن را - 121شكل 

 

به نظر می رسد که اين گفتگو تحت نفوذ مردان است و اين خانم فقط شنونده است 

. سپس متوجه يک نكته جالب می شويد . يک پای همه مردان به طرف اين خانم 

نشانه رفته است . با اين نشانه ساده غير کالمی متوجه می شويد که هر سه نفر آنها به 

خانم ناخودآگاه اين حالت را درك کرده و تا زمانی که اين  او عالقمند هستند . اين

اين خانم در  121حالت ادامه داشته باشد به اين گفتگو ادامه خواهد داد . در شكل 

حالی ايستاده که هر دو پايش به هم نزديک است و نشانه حالت خنثی و بی طرفی 

يک پای خود را به سوی  است . اما به محض اينكه به يكی از اين افراد عالقمند شود
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او متمايل خواهد کرد . همچنين اگر بيشتر توجه کنيد متوجه می شويد که نيم 

 نگاهی به مردی دارد که شست خود را در زير کمر بند خود قرار داده است .

 

 بدن در حالت نشسته های  لشک

 

ت با يكی اس رو قراسر پرست يک اداره هستيد موقعيت زير را  در نظر بگيريد : شما 

از کارمندان زير دست خود که عملكرد رضايتبخشی نداشته مشاوره داشته باشيد . 

برای رسيدن به هدف خود احساس می کنيد که بايد سئوالهای صريحی بپرسيد تا 

پاسخ های صريحی دريافت کنيد و برای اين منظور آن فرد را زير فشار قرارمی دهيد 

بايد به او نشان دهيد که احساسش را درك می  . بعضی وقتها همچنين فكر می کنيد

کنيد و با افكار و رفتارش موافقيد. چگونه می توانيد با استفاده از حالت بدن خود 

اين نگرش را منتقل کنيد . نكات زير را بايد در اين مورد در نظر گرفت : اين 

شما امكان واقعيت که مشاوره در اطاق شما انجام می شود و شما رئيس او هستيد به 

. کارمند  3می دهد تا از پشت ميز خود بلند شده و به طرف فرد مورد نظر برويد . 

شما بايد روی يک صندلی ثابت بدون دسته بنشيند، اين حالت به شما امكان می دهد 

. شما بايد روی يک صندلی چرخان با دسته بنشينيد . 2افكار او را بهتر درك کنيد . 

حالت مثلثی ايستاده ،  ن به سه شكل اصلی نشست . همانندی توادر حالت نشسته م

حالت مثلثی نشسته هم نشانه حالت آرام و غير رسمی است و برای يک جلسه 

( . در اين حالت با تقليد از حرکات و حاالت فرد  120مشاوره مناسب است ) شكل 

 مقابل می توانيد موافقت خود را به او نشان دهيد .
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 سه ضلعی باز حالت - 120شكل 

 

( به  127با چرخاندن صندلی خود و قرار دادن بدن خود رو به فرد مورد نظر ) شكل 

زبان غير کالمی به او پيام می دهيد که خواهان پاسخ های صريح هستيد . اگر اين 

( و فرو رفتن در صندلی و حالتهای چهره  123وضعيت را با نگاه شغلی ) شكل 

ديداً تحت فشار قرار خواهد گرفت . اگر مثالً بعد از ترکيب کنيد ، فرد مقابل ش

پرسيدن سئوالی او دهان و چشمهايش را بمالد يا نگاه خود را از شما منحرف کرده و 

مطمئنی » به زمين نگاه کند می توانيد صندلی خود را به سمت او چرخانده و بگوييد 

ته و حقيقت را اين حرکت باعث می شود که او تحت فشار شديدی قرار گرف« ؟ 

درجه با فرد مقابل قرار بدهيد فشار را از  76وقتی صندلی خود را در حالت بگويد . 

 ( . 123روی برخواهيد داشت ) شكل 
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 ت رو دررولحا - 127شكل 
 

 
 

 حالت زاويه راس - 123كل ش
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 خالصه

 

هر اگر می خواهيد شخصی با شما در تماس باشد از وضعيت مثلثی استفاده کنيد و 

گاه خواستيد او را تحت فشار روانی قرار دهيد از حالت نشستن رو در رو استفاده 

درجه به فرد مقابل امكان می دهد تا به طور مستقل )  76کنيد . حالت نشستن با زاويه 

بدون هيچ گونه اعمال فشاری از جانب شما (  فكر کرده و عمل کند. بدست آوردن 

مرين زيادی نياز دارد اما با تمرين مداوم پس از مدتی مهارت در انجام اين فنون به ت

 ر خواهيد بود طبيعی رفتار کنيد.قاد
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 فصل پانزدهم
 ميز ، مبل و ترتيب چينش آنها

 

 وضعيت های نشستن دور ميز

 

چگونگی نشستن پشت ميز تاثير زيادی در رابطه با جلب همكاری ديگران دارد . نظر 

از نحوه نشستن آنها در پشت ميز  يد تا حدودیرا می توانود خديگران نسبت به 

ت ميز وجود لی برای تفسير وضعيت نشستن در پشفهميد . البته اگر چه يک فرمول ک

دارد ، اما محيط هم می تواند در موقعيت انتخاب شده تاثير داشته باشد . تحقيقاتی 

شد نشان می دهد که  که بر روی افراد سفيد پوست آمريكايی طبقه متوسط انجام

نحوه نشستن در يک اغذيه فروشی با نحوه نشستن در يک رستوران گران قيمت 

متفاوت است . و جهت قرار گرفتن صندلی ها و فاصله بين آنها می تواند بر نوع 

رفتار و حالت نشستن افراد تاثير بگذارد . به عنوان مثال ، زوجهای جوان ترجيح می 

ند ، اما در يک رستوران شلوغ که ميزها نزديک به هم قرار دهند در کنار هم بنشين

دارند اين کار ممكن نيست و در نتيجه آنها مجبور می شوند روبروی يكديگر ) 

حالت دفاعی ( بنشينند . بدليل شرايط و محيط های بسيار متفاوت نشستن دور ميز ، 

در يک محيط مثال های زير اساساً به نحوه نشستن دور يک ميز مستطيلی شكل 

انتخاب  Aمی تواند موقعيتهای زير را نسبت به فرد   Bاداری مربوط می شوند . فرد 

 ( 127کند ) شكل 

B1 وضعيت گوشه ميز : 

B3 وضعيت همكاری : 

B2  دفاعی –: وضعيت رقابتی 

B1 وضعيت مستقل : 
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 حالت های اصلی نشستن دور ميز  -127شكل 

 

 ( B1وضعيت گوشه ميز )

 

ود که در يک گفتگوی دوستانه ت معموالً توسط افرادی بكار می راين وضعي

شرکت دارند . اين وضعيت امكان ارتباط چشمی نامحدود و فرصت استفاده از 

( . اين  116) شكل  به ما می دهد حالتهای متعدد و مشاهده حالتهای طرف مقابل را 

ميز به دو حوزه احساس تهديد و همچنين تقسيم شدن سطح تا حدودی مانع وضعيت 

و قلمرو می شود . موفق ترين وضعيت برای فروشنده ای که کاالی خود  را به 

خريدار احتمالی معرفی می کند نشستن در اين وضعيت است . با جا به جا کردن 

می توانيد از شدت جو حاکم بر جلسه   B1صندلی خود و قرار دادن آن در وضعيت 

 ا افزايش دهيد .بكاهيد و امكان موفقيت مذاکرات ر
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 وضعيت گوشه ميز - 116شكل 

 

 ( B2وضعيت همکاری )

 

وقتی دو نفر در يک سطح قرار داشته و يا با هم بر روی يک موضوعی کار می کنند 

( . اين وضعيت يكی از  111د ) شكل موال ًاز اين وضعيت استفاده می کنن، مع

ه ديگران است . البته بايد بهترين حالت ها برای معرفی يک موضوع وقبوالندن آن ب

احساس نكند به قملرو او تجاوز شده است . اين  Aمواظب باشد که فرد  Bفرد 

می خواهد نفر سومی را در مذاکرات وارد  Bوضعيت همچنين برای مواقعی که فرد 

کند بسيار مناسب است . به عنوان مثال اگر فروشنده ای بخواهد برای اثبات ادعاهای 

صص فنی به عنوان صاحب نظر استفاده کند می تواند از وضعيت خود از يک متخ

يعنی روبروی فرد  Cاستفاده کند . در اين حالت متخصص فنی در موضع  113شكل 

A  مشتری ( نشسته و فرد (B  يا در حالت ) فروشنده (B1  يا ) گوشه (B3   (

 ( 113همكاری ( می نشيند ) شكل 
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 وضعيت همكاری - 111شكل 

 

 
 معرفی نفر سوم - 113شكل 

 

 ( B3دفاعي ) –وضعيت رقابتي 

 

نشستن روبروی يک فرد دور يک ميز می تواند جو رقابتی و دفاعی را ايجاد کرده و 

به علت وجود يک مانع ) ميز ( بين آنها باعث شود که هر طرف بر موضع خود ثابت 
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با يكديگر رقابت  بماند . اين وضعيت توسط افرادی گرفته می شوند که يا در حال

نها می خواهد ديگری را محاکمه و يا تنبيه کند . اگر اين وضعيت بوده و يا يكی از آ

 112زير دست باشد .  )شكل  –باشد می تواند نشانگر رابطه ما فوق  Aدر اطاق فرد 

. ) 

 
 دفاعی -وضعيت رقابتی  - 112شكل 

 

ميز بين پزشک و بيمار تاثير  مشاهدات انجام شده نشان داده است که وجود يا نبودن

درصد از بيماران وقتی که  16مهمی بر احساس راحتی يا ناراحتی بيمار دارد . تنها 

پزشک پشت ميز خود می نشست احساس راحتی می کردند اين نسبت وقتی که ميز 

 درصد رسيد . 11برداشته شد به 

دفاعی  –ت رقابتی را ترغيب به انجام کاری کند ، وضعي Aبخواهد فرد  Bاگر فرد 

عمداً به خاطر بخشی  Bشانس موفقيت مذاکرات را کاهش می دهد مگر اينكه فرد 

بنشيند . به عنوان مثال ، ممكن  Aاز يک برنامه از پيش طرح ريزی شده روبروی 

را شديداً توبيخ کند ، اين گونه  Bيک مدير باشد که بخواهد فرد  Aاست فرد 
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خ را تشديد کند . از طرف ديگر ممكن  است برای فرد نشستن می تواند اثر اين توبي

B  الزم باشد تا در فردA  ًاحساس برتری نسبت به خود بوجود آورد و عمدا

 روبروی او بنشيند .

ن را به دو ز می نشينند ، به طور ناخوداگاه آوقتی دو نفر روبروی هم دور يک مي

نصف ميز را قلمرو خود  قسمت مساوی تقسيم می کنند . هر کدام از اين دو طرف

می داند و سعی می کند مانع تجاوز طرف مقابل به قلمرو خود شود . دو نفر که در 

يک رستوران روبروی هم بر سر يک ميز نشسته اند حدود قلمرو خود را با چيزهايی 

 از قبيل نمک ، فلفل ، دستمال کاغذی و غيره مشخص می کنند .

 

 
 

 رار گرفتهکاغذ در خط مرزی ق - 111شكل 
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 است کشيدن کاغذ به طرف خود نشانه عدم پذيرش- 111شكل 

 

موقعيت هايی وجود دارند که نشستن در گوشه ميز برای کاری که می خواهيد انجام 

دهيد مناسب نيست . فرض کنيد می خواهيد مثالً يک کتاب را معرفی کنيد . ابتدا 

مقابل به جلو خم می شود تا به آن ( . فرد  111آن را بر روی ميز قرار دهيد )شكل 

نگاهی بياندازد ، سپس آنرا به سوی خود می کشد يا به سمت شما پس می زند . اگر 

او به سمت جلو خم شود تا به کتاب نگاه کند ، شما بايد همانجا که نشسته ايد به 

( زيرا به زبان غير کالمی پيام می دهد که نمی  111صحبت خود ادامه دهيد  ) شكل 

خواهد شما وارد قلمرو او شويد.  اگر او کتاب را به سمت خود بكشد اين عمل او به 

شما فرصت می دهد که از او اجازه بگيريد و به قلمرو او وارد شويد ، يعنی در 

( . اما اگر او کتاب را پس بزند شما  110گوشه ميز يا در کنار او قرار بگيريد ) شكل 

حال قانون طاليی را نبايد هرگز فراموش کرد که می  به درد سر افتاده ايد . به هر

هرگز وارد قلمرو ديگران نشويد مگر اينكه کالمی يا غير کالمی اجازه اين » گويد : 

 « .کار به شما داده شده باشد 

 

www.takbook.com



167 

 

 
 

 ورود به قلمرو طرف مفابل به نشانه توافق نظر - 110شكل

 

 ( Bوضعيت مستقل )

 

می شود که نمی خواهند با يكديگر تعامل داشته توسط کسانی اتخاذ  تاين وضعي

باشند . اين حالت در مكان هايی از قبيل کتابخانه ، نيمكت پارك يا ميز رستوران 

نشانه فقدان عالقه است و اگر مرزها مورد تجاوز قرار گيرند می  واستفاده می شود 

در جايی که  تواند حتی به عنوان ديدگاهی خصمانه نسبت به فرد ديگر تفسير شود .

 می باشد بايد از اين حالت اجتناب کرد . B و فرد Aنياز به بحث صريح بين فرد 

 
 وضعيت مستقل  -117شكل 
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 ميزهای مربع ، دایره و مستطيل شکل

 ميز مربع ) رسمي (

 

همانگونه که قبالً ذکر شد ، ميزهای مربع نوعی رابطه رقابتی و دفاعی بين دو نفر هم 

ورد . ميزهای مربع  برای گفتگوهای کوتاه و صريح يا ايجاد سطح به وجود می آ

بيشترين همكاری معموالً از جانب  ه ما فوق زير دست بسيار خوب است .رابط

بيشترين ه در سمت راست شما نشسته باشند و کسانی می شود که در کنار شما و بويژ

 نشينند .مقاومت معموالً از جانب کسانی است که مستقيماً روبروی شما می 

 

 ميز گرد ) غير رسمي 

 

آرتور شاه ) پادشاه افسانه ای انگلستان ( برای اينكه شواليه هايش به يک اندازه 

احساس اقتدار کرده و هم سطح به نظر بيايند از ميزگرد استفاده می کرد  . ميز گرد 

 يک جو آرام و غير رسمی را ايجاد کرده و برای بحث در بين افراد هم سطح بسيار

مناسب است . برداشتن ميز و نشستن به شكل  دايره هم يک چنين نتيجه ای دارد . 

متاسفانه آرتور شاه نمی دانست که اگر شان يک شواليه در بين گروه از بقيه باالتر 

باشد باعث تغيير قدرت و اقتدار افراد ديگر می شود . پادشاه بيشترين قدرت را 

او می نشستند باالترين مقام را داشتند ، البته داشت و شواليه هايی که در دو طرف 

مقام شواليه سمت راست کمی باالتر از مقام شواليه سمت چپ او بود ، هر چه فاصله 

 شواليه ها با او بيشتر می شد مقدار قدرت آنها هم کاهش می يافت .

در نتيجه شواليه ای که روبروی پادشاه می نشست در موضع رقابتی دفاعی قرار 

و احتماالً کسی بود که بيشترين درد سر را به وجود می اورد بسياری از  داشت

امروزه از اين ميز های گرد و مربع شكل استفاده می کنند .  ميزمربع که ميز  ،مديران
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انه و غير کار است برای انجام فعاليتهای شغلی  و.ميز گرد برای ايجاد جو دوست

 رسمی به کار می رود .
 

 
 

 ز مربع ) رسمی (مي - 113شكل 

 
 

 ميز گرد ) غير رسمی  -117شكل 
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 ميز مستطيل

 

( . در  116بيشترين نفوذ و اقتدار را دارد ) شكل  Aدر يک ميز مستطيل جايگاه فرد 

می نشيند به شرط اينكه پشت او  Aيک جلسه بين افراد هم رتبه فردی که در موضع 

به در باشد ،  Aت . اگر پشت فرد به در نباشد بيشترين اقتدار و نفوذ را خواهد داش

محسوب می شود . با فرض اينكه فرد  Aبا نفوذ تر  از همه بوده و رقيب فرد  Bفرد 

A  باالترين مقام باشد بعد از  او به ترتيب فردB  فرد ،C  فرد ،D  و کمتر از همه هم

 قرار دارند . Eفرد 

 

 
 نشستن در پشت يک ميز مستطيل  -116شكل 

 

 ری در منزلميز غذا خو

 

شكل نشستن افراد يک خانواده بر روی ميز غدا خوری می تواند نشانه هايی از 

توزيع قدرت  در آن خانواده را به ما بدهد . معموالً خانواده های گشاده به ميزهای 

به ميزهای  گرد ، خانواده های بسته به ميزهای مربع و خانواده های اقتدار طلب

 مستطيل عالقه دارند 
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 شانزدهمل فص

 بازی های قدرت

 

 بازی قدرت با صندلي

 

آيا هرگز در يک مصاحبه استخدامی شرکت کرده ايد و اين احساس را داشته ايد 

که وقتی بر روی صندلی مصاحبه  شونده می نشينيد  احساس درماندگی می کنيد ؟ 

جايی  که مصاحبه گر بسيار بزرگ و قوی به نظر می رسد و شما بسيار کوچک و 

عيف ؟ احتمال دارد که مصاحبه گر ميز و صندلی را زير کانه چنان چيده است که ض

جايگه خودش را باال ببرد و جايگاه شما را پايين بياورد . چينش های خاصی می 

تواند اين حال و هوا را در يک دفتر کار ايجاد کند . عواملی که در باال بردن 

ها دخيل اند عبارتند از : اندازه صندلی موقعيت و قدرت از طريق استفاده از صندلی 

 و متعلقات آن ، ارتفاع صندلی از کف اطاق و موقعيت صندلی نسبت به فرد ديگر .

 
 باالی فر نشانه جايگاه  -111شكل 
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 اندازه صندلي و متعلقات آن

 

می تواند موقعيت فرد را باال برده يا پايين بياورد . هر ميزان بلندی پشتی صندلی ، 

پشتی صندلی بلند تر باشد قدرت فردی که بر روی آن نشسته بيشتر به نظر می  چقدر 

رسد . پشتی صندلی  پادشاهان ، ملكه ها ، پاپ ها و ديگر افراد عاليرتبه ممكن است 

متر برسد تا اقتدار آنها را نسبت به ديگران نشان دهد . صندلی مديران  3به بيش از 

پشتی کوتاهی دارد . صندلی های  ،ب رجوععاليرتبه پشتی بلند و صندلی اربا

چرخدار به اين دليل که به کاربران اجازه می دهد هر گاه تحت فشار قرار گرفتند 

جهت خود را عوض کنند قدرت بيشتری از صندلی های ثابت ايجاد می کنند . 

صندلی های ثابت امكان حرکت کمی به فرد می دهند و اين نقص با حالت های 

ر و نگرش فرد را بيان می کند جبران می شود . صندلی هايی که جسمی که افكا

 دسته داشته ، به عقب خم شوند و چرخ داشته باشند از صندلی های ديگر بهتر اند .

 

 ارتفاع صندلي

 

صندلی هايی که باالتر از سطح زمين قرار گرفته باشند احساس قدرت و برتری  به 

معموالً در سطحی قرار می گيرند که چشم  انسان می دهند . صندلی افراد عاليرتبه

( . يک روش متداول در اين مورد  111ارباب رجوع در حد ميز مدير باشد )شكل 

گذاشتن زير سيگاری دور از دسترس ارباب رجوع است تا در موقع نياز نتواند از آن 

 استفاده کند .

 صندليقرار گرفتن  محل 

 

رت زمانی به چشم می آيد که صندلی ارباب همانگونه که قبالً گفته شد بيشترين قد

قرار دادن ،رجوع در موقعيت رقابتی قرار گيرد . يک روش معمول بازی قدرت 
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صندلی ارباب رجوع تا حد ممكن دور از ميز مدير است که موقعيت ارباب رجوع را 

 بيش از پيش کاهش می دهد .

 

 طرح راهبردی دفتر کار

 

توانيد مبلمان اطاق خود را به گونه ای بچينيد که با خواندن اين کتاب حاال بايد ب

قدرت بيشتر و جايگاه باالتری در چشم ديگران داشته باشيد . در اينجا با يک مطالعه 

موردی آشنا خواهيد شد که به يک فرد کمک می کند برخی مشكالت مدير/ 

 کارمند را در محل کارش حل کند .

به سمت مدير منصوب شده و دفتری جان که يک کارمند در يک شرکت بيمه بود 

به او داده شده بود . پس از چند ماه او متوجه شد که کارمندان ديگر دوست ندارند 

با او برخورد کننند و روابط او با ديگران به ويژه هر گاه در دفترش بودند خصمانه 

بود . کامندان اغلب از دستورات او سر پيچی کرده و پشت سر او حرف می زدند . 

ر کالمی او مشاهده رف نظر از مهارتهای مديريتی ، برخی نكات در مورد رفتار غيص

 نها می پردازيم .شد که به ذکر آ

 . صندلی ارباب رجوع در موضع رقابتی با جان قرارداشت .1

. ديوارهای اطاق به غير از پنجره تخته کوبی شده بود و يک ديوار شيشه ای اين 3

می کرد . صندلی ارباب رجوع پشت به اين ديوار شيشه  اطاق را از سالن مجاور جدا

ای قرار داشت و اين موقعيت جان را تضعيف می کرد  زيرا ديگران از پشت اين 

 ديوار شيشه ای رفت و آمد می کردند و می توانستند ببينند در اطاق چه می گذرد .

کرد و در نتيجه . ميز جان به گونه ای بود که قسمتهای پايين بدن او را پنهان می 2

 ارباب رجوع نمی توانست حالت های جان را مشاهده کند .

 . صندلی ارباب رجوع به گونه ای قرار گرفته بود که پشت او به سمت در بود .1
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( و پاهايش را  70. جان اغلب دو دست خود را در پشت سر قرار می داد ) شكل 1

 (. 123روی ميز می انداخت )شكل 

تی بلند و دسته دار بود . صندلی ارباب رجوع ساده ، ار با پش. صندلی جان چرخد0

 ثابت و بدون دسته بود .

 
 

 چينش اوليه دفتر کار  -113شكل 

 

درصد ارتباطات انسانی به صورت غير کالمی انجام می  36تا  06با توجه به اينكه 

آورد . شود ، واضح  است که اين جنبه های غير کالمی ارتباطات جان فاجعه به بار 

 برای رفع اين مشكل تغييرات زير انجام شد :

. ميز جان در جلوی ديوار شيشه ای قرار گرفت تا دفتر او بزرگتر به نظر رسيده و 1

 ( . 112خود او در معرض ديد ارباب رجوع باشد ) شكل 

 . صندلی ارباب رجوع در گوشه  ميز قرار گرفت .3
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ا جان بتواند بيرون را ببيند اما از بيرون . ديوار شيشه ای به حالت رفلكس درآمد ت2

 ديده نشود.

. يک ميز گرد با چهار صندلی گردان در گوشه ای از اطاق قرار داده شد تا امكان 1

 جلسات غير رسمی بين افراد هم مرتبه را فراهم کند .

( اما در  113. چيدمان قبلی اطاق نصف ميز او را به ارباب رجوع می داد ) شكل 1

 ( همه سطح ميز به جان تعلق داشت . 112ديد ) شكل چينش ج

. جان آغوش باز و حالتهای کف دست باز را در هنگام صحبت با زير دستانش 0

 تمرين کرد .

نتيجه اينكه رابطه مدير / کارمندی بهتر شد و کارمندان از آن به بعد او را به عنوان 

 مديری آرام و آسان گير می ستودند .

 
 جديد دفتر کار چينش -112شكل 
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 چيزهایي که موقعيت را باالتر نشان مي دهند .

 

 قرار دادن بعضی اشياء در دفتر کار می تواند موقعيت را باالتر نشان دهد .

 نيمكت های کوتاه برای نشستن ارباب رجوع .1

 تلفن دارای صفر بند ) قفل ( .3

 يک زير سيگاری گران قيمت که دور از دسترس ارباب رجوع باشد . .2

 يک جعبه سيگار برگ .1

 گذاشتن تعدادی پرونده قرمز بر روی ميز با عنوان بسيار محرمانه .1

 زدن تعدادی قاب عكس ، تقدير نامه و... بر روی ديوارها .0
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 فصل هفدهم
 جمع بندی کلي

 

 حالتهای معمول در برخوردهای روزانه

 

کامالً در معرض ديد . نمونه ای از حالت گشاده رويی است . کف دستها 111شكل 

و انگشت ها از هم باز شده تا اين حالت را تشديد کند.  سر در حالت خنثی قرار 

گرفته و دستها و پاها از هم بازاست . اين فرد در حال انتقال يک نگرش متواضعانه و 

 غير تهديد کننده است .

 
 

 حالت گشاده رويی -11 1شكل

 

می مالد و به سمت کف اطاق نگاه می فرد مورد نظر چشم خود را  111در شكل 

کند و ابروها به نشانه بی اعتقادی به باال برده شده اند . سر او چرخيده و يک نگرش 
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منفی را نشان می دهد . او همچنين لبخندی با لبهای بسته که به نشانه عدم صميميت 

 است بر لب دارد .

 
 حالت بی اعتقادی  -111شكل 

 

حالت ها آشكار است . اين مرد در حاليكه راه می رود عدم همخوانی  110در شكل

با اعتماد به نفس می خندد اما يک دست او با ساعتش بازی می کند و يک مانعی را 

 د .دم اعتماد به خود و يا محيط می باشبر روی بدن ايجاد می کند که نشان از ع

 
 

 نشانه بی اعتمادی به خود يا محيط - 110شكل 
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د و حرفهای او به فردی که در مقابل او قرار گرفته عالقه ندار .اين شخص 117شكل

بدن خود را به سوی او نچرخانده است و در حاليكه  را تصديق نمی کند ، او  سر و

سرش کمی رو به پايين است از بغل به او نگاه می کند ، ابروها کمی به سمت پايين 

 ای دهان رو به پايين است .حرکت کرده ، دستها در زير بغل قرار گرفته و گوشه ه

 
 

 به طرف مقابل عالقه و اعتماد ندارد  -117شكل 

 

. در اينجا برتری سلطه مشهوداست . دستهای پشت سر نشانه حالت برتری 113شكل 

ن را نشان می های روی ميز هم ادعای مالكيت بر آو پا« من همه چيز را می دانم » 

نشان دادن موقعيت خود ، بر روی صندلی دهند . برای تشديد اين حالت و باالتر 

قابتی چرخدار و دسته دار نشسته و به عقب تكيه داده و همچنين در حالت دفاعی / ر

 نشسته است 
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 حالت برتری و اعتماد به نفس - 113شكل 

 
 

 دقوی نشان دادن خو - 117شكل 

 

و تهديد  حالت دستهای روی کمر توسط اين کودك استفاده شده تا خود را بزرگتر

کننده تر جلوه دهد . چانه او جلو امده تا حالت مبارزه طلبی را نشان داده و دهان باز 
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است تا دندانها نمايان باشند . درست همانگونه که حيوانات قبل از حمله انجام می 

 دهند .

. اين حالت در يک کلمه می تواند يک حالت منفی باشد . پرونده زير 106شكل 

ک مانع به کار رفته و دستها و پاهای تا شده عصبانيت يا حالت دفاعی بغل به عنوان ي

را نشان می دهند . دکمه های کت او بسته است و عينک دودی مانع ديده شدن 

چشمها می شود . بيشتر قسمت صورت او توسط ريش پوشانده شده که  ظاهری 

درصد از نظر خود  76بدگمان به او می دهد . با در نظر گرفتن اين موضوع که مردم 

درباره ديگران را در نود دقيقه اول می سازند ، بعيد است که اين فرد بتواند با کسی 

 يک رابطه صميمی برقرار کند .

 
 

 حالت منفی  -106شكل 

 

. هر دو فرد در اين تصوير از حالتهای تهاجمی استفاده می کنند ، فرد 101شكل  

مت راست شست خود را زير کمر بند سمت چپ دست خود را به کمر زده و فرد س
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نسبت به فرد سمت راست کمتری تهاجمی  داده است.  فرد سمت چپ حالت  قرار

دارد زيرا بدنش کمی به سمت عقب متمايل شده است . فرد سمت راست با قرار 

دادن بدنش بطور مستقيم به سوی فرد سمت چپ قصد تضعيف روحيه و ترساندن او 

 را دارد .

 
 

 یحالت تهاجم - 101شكل 

 

. در اين شكل مرد سمت چپ به منظور به دست گرفتن کنترل بحث بر 103شكل 

صندلی خود سوار شده است.  او همچنين بدن خود را مستقيم روبروی فرد سمت 

چپ گرفته و انگشت هايش را در هم فرو کرده و پاهايش در زير صندلی به هم 

. مردی که در وسط نشسته نسبت به  چسبيده اند که نشانه درماندگی و مشكل است

دو نفر ديگر احساس برتری می کند زيرا دستهايش را در پشت سر خود قرار داده 

است . او همچنين پاهای خود را روی هم انداخته که به معنی آمادگی برای رقابت و 

بحث است . او يک صندلی گردان دارد . مرد سمت راست بر روی يک صندلی 

، دست ها و پاهايش محكم تا شده اند ) حالت دفاعی ( و سر او  ثابت نشسته است

 رو به پايين است ) خصمانه (
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103شكل   

. در اين شكل زن يک پای خود را به سمت مردی که در دورتر قرار دارد 102شكل 

نشانه رفته است )عالقه ( و دارد دود سيگار خود را به سمت باال می دهد ) اعتماد به 

( . او همچنين زير چشمی به آن مرد نگاه می کند و مرد هم دارد  نفس و مثبت

کراوات خود را مرتب می کنند و پايش به سوی اوست )عالقه ( . فردی که در 

وسط   ايستاده به ديوار تكيه داده ) مالكيت ( و دست های خود را در جيب فرو برده 

 و دود سيگارش را به سمت پايين می دهد ) منفی ( .

 
 

 102كل ش
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. مردی که در سمت چپ نشسته از حالتهای برتری استفاده می کند ،  101شكل در 

وبه نظر می رسد که ديدگاهی متكبرانه نسبت به فرد روبروی خود دارد . او برای 

نديدن فرد روبرو چشم خود را بسته و سرش به سمت عقب خم شده تا از نوك بينی 

بيده و ليوانش را به هر دو دست گرفته است ) خود نگاه کند . زانوهای او به هم چس

دفاعی ( . مردی که در وسط نشسته از بحث  خارج است زيرا دو فرد ديگر يک 

مثلث تشكيل نداده اند تا او را در بحث خود جای دهند . او با فرو کردن  انگشت 

های شست خود در جيب جليقه و تكيه دادن به پشتی صندلی ) برتری ( حالت بی 

وتی به خود گرفته است . مرد سمت راست موضع شروع کننده ) آماده ترك تفا

کردن ( را به خود گرفته و پا و بدن او به سمت نزديكترين خروجی قرار دارد . 

ابروها و گوشه دهان او رو به پايين است ، و سر او نيز کمی رو به پايين قرار دارد که 

 مگی از عدم تصديق حكايت می کنند ه

 
 

 101 شكل

 

.  مرد سمت چپ و مرد سمت راست حالت زاويه بسته را تشكيل داده اند 101شكل 

که به اين مفهوم است که مردی که در وسط قرار دارد در جمع آنها پذيرفته نشده 

است . مرد وسط با گرفتن يقه کت خود حالت برتری و سرزنش آميز دارد . او 

چپ خود نشانه رفته است ) همچنين انگشت شست خود را به طرف فرد سمت 
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مسخره کردن ( . مرد سمت چپ نسبت به  مرد وسط بی تفاوت است . يک دست 

خود را در جيب فرو برده ) عدم تمايل به شرکت ( ، پاهای خود را روی هم انداخته 

 ) دفاعی ( و با يک دست خود پشت گردن خود را می مالد .

 
 101شكل 

 

سنگين را نشان می دهد . هر سه نفر به صندلی  . اين تصوير حال و هوای100شكل 

خود تكيه داده تا بيشترين فاصله را از همديگر داشته باشند.علت اين مسئله حالتی 

است که فرد سمت راست به خود گرفته است . او در حال صحبت کردن نوك بينی 

خود را لمس کرده است ) گول زدن ( و دست راستش خم شده و بر روی بدن قرار 

دارد ) دفاعی ( . عدم توجه او به صحبت های دو نفر ديگر از گذاشتن يک پای خود 

بر روی دسته صندلی مشهود است و بدن او کمی چرخيده و به طرف دو نفر ديگر 

نيست . فرد سمت چپ آن چيزی را که فرد سمت راست می گويدی قبول ندارد 

افتاده اند و به ديگران نگاه چون دارد نخ لباس خود را می گيرد ، پاهايش رو يهم 

نمی کند . فردی که در وسط نشسته مايل است چيزی بگويد اما خود را کنترل کرده 

و چيزی نمی گويد که اين حالت از گرفتن دسته های صندلی و مچ  پاهای به هم 
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چسبيده مشهود است . او همچنين با قرار دادن بدن خود به سوی فرد سمت راست او 

 شيده است .را به چالش ک

 
 

 حال و هوای سنگی -100شكل 

 

. در اين تصوير فرد  سمت چپ و زن حالت های يكسانی به خود گرفته 107شكل 

اند و پاهای خود را در جهت يكديگر قرار داده که نشان از عالقه به يكديگر است . 

به فردی که در وسط نشسته لبخندی با لب های بسته بر لب دارد که تظاهر به عالقه 

موضوع است اما حالتهای چهره و بدن او با اين لبخند هماهنگ و همخوان نيست . 

سر او رو به پايين است ) عدم تاييد ( ابروهای او رو به پايين است ) خشم ( و زير 

چشمی به مرد ديگر نگاه می کند . عالوه بر اين دستها و پاهای او تا شده اند ) دفاعی 

 ی حكايت می کنند .( که همگی بر ديدگاهی منف
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 107شكل 

 

.  فرد سمت چپ حالت بسيار خوبی برای نشان دادن گشادگی و صداقت 103 شكل

خود از طريق کف دستهای باز ، پاهای جلو آمده ، سر رو به باال ، دکمه های باز 

کت ، دستها و پاهای جدا از هم و خم شده روبه جلو و لبخند به خود گرفته است . 

صندلی تكيه داده و پاهای خود را روی هم انداخته مشت خود را بسته ) زن به پشتی 

خصمانه ( سر رو به پايين است واز حالتهای انتقادی استفاده می کند ) دست بر چانه 

( . مرد وسطی احساس برتری و اعتماد به نفس می کند ، او يک پای خود را به روی 

نشان می دهد ديدگاهی رقابتی دارد .  پای ديگر انداخته ) به حالت چهار زانو ( که

در مجموع چون به پشتی صندلی تكيه داده و سرش رو به پايين است ديدگاه منفی 

 دارد .
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 168 شكل
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 ضميمه

 

 

   

در حالی که دسث راست به نشانه  -آدولف هيتلر در حالتی دوگانه و متناقض -الف 

رفثه دست چپ برای محافظت از خود بر روی شكم قرار اقتدار بر روی کمر قرار گ

 ابروهای پايين امده به نشانه پرخاشگری -ب. دارد که نشانه ضعف است
 

 

 

 پرنس چارلز وليعهد انگليس و پدرش فيليپ -تقليد از حالت های والدين
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