آشنايي با قوانين اسزار سبان بدن در ارتباطات و مذاكزات
ثيشدٍسيل ،تخويي صدُ است وِ حشوبت ثذى لبدسًذ ثيص اص ّفتػذ ّضاس ػالهت سا ثِ ػٌَاى صثبى ثذى ثِ هب ٍ
ديگشاى هٌتمل ًوبيٌذ .لجل اص هكبلؼِ ًطبًِ ّب ٍ هفبّين صثبى ثذى ،فشاهَش ًىٌيذ وِ :
ّ1ويطِ ًويتَاى اص قشيك صثبى ثذى ،ثِ دسٍى افشاد پي ثشدSome people can not see the wood for the trees
ثؼؿي اص هشدم لبدس ًيستٌذ جٌگل سا اص سٍي دسختّبيص تطخيع دٌّذ.
گبّي ػذُ اي آًمذس دس جضئيبت ٍاسد هيضًَذ وِ لبدس ًيستٌذ ول سا ثجيٌٌذ.
2ثيص اص ّش چيض ثِ ّوبٌّگي يب ػذم ّوبٌّگي صثبى ثذى ثب هحتَي والم ٍ ًحَُ ثيبى تَجِ وٌيذ تب ثْتش ثتَاًيذثِ ٍالؼيتّب ٍ ظشافت ّبي پٌْبى پي ثجشيذ
3لجل اص اظْبس ًظش دس هَسد هفبّين صثبى ديگشاى ،دس استجبـ ثب فشٌّگ ٍ آداة ٍ سسَم آًبى ،اقالػبت الصم ساوست ًوبييذ .چَى هوىي است ثسيبسي اص ًطبًِّب صثبًي ثذى آى ّب ،پذيذُاي ثي هٌظَس ٍ ػبدت ضذُ ثبضذ.
 فشاهَش ًىٌيذ يىي اص خكَـ ٍ اًَاع الفجبّبي ايشاى ثبستبىٍ ،يص دثيشيِ ًبم ضبهل  365حشف ،ثَدُ است ٍتَسف آى ايشاًيبى هي تَاًستٌذ اًَاع اغَات اص جولِ غذاي اًسأى ّب ،پشًذگبى ،ضشضش آة ٍ حتي اضبسات چطن
ٍ غَست ٍ اًَاع حشوبت سا ،ثِ سٍي وبغز ثيبٍسًذ .
4ضوب ّشگض ًويتَاًيذ توبهي حشوبت ديگشاى سا دسن ٍ تجضيِ ٍ تحليل وٌيذ ٍلي هيتَاى ثب فيلوجشداسيوشدى حشوبت آًبى ،دس ايي اهش تَاًبتش ضذ.
5فشاهَش ًىٌيذ وِ پيبمّبي غيش والهي هيتَاًذ الف )جبيگضيي پيبمّبي والهي ضًَذ؛ ة) پيبمّبي والهيسا تمَيت وٌٌذ؛ ج) دس جْت خالف ٍ يب سد پيبمّبي والهي ػول ًوبيٌذ.
6فشاهَش ًىٌيذ وِ دس استجبقبت ثييالوللي ،هحمميي هشثَقِ سؼي داسًذ تب اص قشيك صثبى ثذى يب استجبقبتوالهي ضوب ٍ ديگشاى ثِ هحتَاي لػذً ،يت ٍ تجضيِ ٍ تحليل حبالت ٍ ٍاوٌص ّبي پٌْبًي ،آضىبس ٍ هتٌبلؽ ٍ
هتطبثِ ضوب ٍ ديگشاى پي ثجشًذ.
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تكنيك هاي فهم سبان بدن ديگزان
اگش دس هزاوشُ ثب قشف همبثل ،هطبّذُ وشديذ وِ ٍي
يب هؿكشة است
يب هي خَاّذ ثب يه دًذگي حشفص سا ثِ وشسي ثٌطبًذ

پبيص سا ثِ صهيي هيوَثذ

يب هيخَاّذ ثب ايي وبس ،استشسّبيص سا تخليِ وٌذ

اگش فشد
 .1دست ثِ سيٌِ است
ً .2بگْبى دس حيي غحجت ًگبّص سا اص ضوب ثش
هيداسد

ثب آى چِ هيگَييذ ،هَافك ًيست

 .3آّستِ پب ثِ صهيي هيوَثذ
 .4گِ گبُ سشش سا تىبى هيدّذ

None so blind as those who won,t see
ّيچ وس ثِ اًذاصُ وسي وِ ًويخَاّذ ثجيٌذً ،بثيٌب ًيست
 .1اگش فشد ثِ قَس ًبگْبًي پبيص سا اص سٍي پبي
ديگشش ثش هيداسد
يب لَيبً سخٌبًتبى سا تبييذ هيوٌذ

 .2جبثجب هي ضَد

يب هيخَاّذ ثيطتش دس هَسد سخٌبًتبى ثطٌَد

 .3سٍ ثِ ضوب هيوٌذ
 .4ووي ثِ قشفتبى خن هي ضَد

اگش دست ّبي قشف
همبثل اص ّن ثبص استٍ ،
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 .1حبهل پيبم ّبي سسب ،هػون ٍ ًيشٍهٌذ است
ً .2طبى دٌّذُ آهبدگي قشف ثشاي اص وَسُ دس سفتي قغيبى احسبسبت است

دستّب ثش لجِ هيض تىيِ
دادُ ضذُ (دس حبلت
ايستبدُ يب ًطستِ)

حبلت
دست ثِ

ً .1طبى آهبدگي

ووش دس
حبلت

 .2ػالهت ضَس ٍ اضتيبق جْت پيگيشي ّذفي ثب اسصش

ايستبدُ

One swallow does not make a summer
يب يه پشستَ ،ثْبس ًوي آيذ
ً .1طستي ،لشاس گشفتي دست سٍي ساىّب
ًطبى آهبدگي ٍ ّذفوٌذي فشد همبثل
 .2توبيل تمشيجي ثذى ثِ سوت جلَ

هبليذى دست چپ ٍ ساست ثِ ّن حبلت
ضستي دست ّب

 .2ػالهت ػاللِ ٍ دلجستگي ثِ فؼبليت هَسد ًظش

اًذاختي اًگطت هيبًي ثِ سٍي
اًگطت اضبسُ

لشاس دادى وف دست ثِ
سٍي سيٌِ

ً .1طبًِ اًتظبس

 .1اهيذٍاسي فشد ًسجت ثِ ثشآٍسدُ ضذى تمبؾبّبيص
 .2اػالم ًضديىي ٍ غويويت

ً .1طبى گش ثي سيبيي ٍ ساستي
 .2اػالم غذالتٍ ،فبداسي ٍ اص خَدگزضتگي

ًطستي سٍي غٌذلي ثب لشاس دادى يه  .1ثي تفبٍتي ثِ احسبسبت ٍ ًيبصّبي ديگشاى
پب ثِ سٍي دستِ غٌذلي
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ً .2طبى دادى ثشتشي ٍ التذاس
ً .3طبى دادى ًَػي لجبجت ٍ ًبسبصگبسي

ًطستي ثش ػىس سٍي غٌذلي ٍ
استفبدُ اص پطتي غٌذلي ثِ ػٌَاى
تىيِ گبُ دست ّب ٍ حفبظت تٌِ

 .1سفتبسي هبفَق ًسجت ثِ صيش دست
 .2المبي ثشتشي قلجي ٍ دس هَاسدي تجبٍص قلجي

ًطستي ٍ لشاس دادى پب سٍي پب؛ ً .1طبًِ سلبثت
آهشيىبئي ّب :هچ يه پب سٍي ً .2طبًِ ثشلشاس ثَدى ثحثي داؽ هيبى قشفيي
صاًَي پبي ديگش
ً .3طبًِ سشسخت ثِ ًظش سسيذى
اسٍپبئيبى :ساى يه پب ،سٍي
ً .4طبًِ سشسختي توبم ػيبس ،دس غَست دست ثِ سيٌِ ثَدى
ساى پبي ديگش

A nod is as good as a wink to a blink horse
تىبى دادى سش يب چطوه صدى ،ثشاي يه است وَس فبيذُاي ًذاسد
خبقش وژ سا چِ ضؼش هي چِ ًظن اثلْي

وَس ػيي سا چِ ًسٌبس ٍ چِ ًمص لٌذّبس

ًىتِ ٍ ًظن سٌبئي ًضد ًبداى داى چٌبًه

پيص وتش ثش ثف سشاي ٍ ًضد وَس آئيٌِ داس

ًطستي ً .1طبًِ هيضاى هػون ثَدى ضخع ثِ اًجبم ػول
ثش لجِ
غٌذلي ً .2طبًِ آهبدگي اضخبظ جْت هػبلحِّ ،وىبسي ،خشيذاسي ،پزيشش تَافك ٍ يب ػمذ اًؼمبد

ًطبًِ سفتي ثب اًگطت اضبسُ ثب استفبدُ اص ػيٌه ثِ
ػٌَاى اداهِ اًگطت اضبسُ
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 .1المب تبويذ ،سشصًص ٍ يب تَثيخ ثِ فشد همبثل
 .2ثشاًگيختي احتوبلي احسبس خػَهت دس قشف همبثل

ًىتِ :اًجبم ايي ػول تَسف سخٌشاًبى دس جوغ ،ثِ ػلت ًطبًِ ًشفتي فشدي خبظ ،ػوَهبً ػَاسؼ ثبال سا ثِ دًجبل
ًخَاّذ داضت.
 .1تبويذ فشاٍاى
 .2ادػبّبي ثسيبس
هطتّبي گشُ وشدُ دس ٍؾؼيت ّبي
هختلف ًطبًِ

 .3ػضهي خطن آلَد
 .4تػويوي ػبجضاًِ
ً .5طبًِ اػتشاؼ ٍ همبٍهت

لفل ضذى اًگطتبى دست ّب
دس ّن

ً .1طبًِ ًبهكوئي ثَدى افشاد
ً .2طبى ًيبص ضذيذ ثِ لَت للت ٍ اقويٌبى خبقش

دس غَست

 .1ػػجيت ٍ ّيجبى صدگي قشف همبثل

فطشدُ وشدى
دست ّب دس ّن ً .2طبى گش ثذگوبًي ٍ سَءظي صيش دستً ،سجت ثِ هبفَق

Men are blind in their own cause
آدم ّب ًسجت ثِ هؼبيت خَدضبى وَسًذ
ً .1طبًِ سشگطتگي ٍ حيشت
لشاس دادى دست ثِ سٍي

 .2احسبس پطيوبًي فشد ًسجت ثِ سخٌي وِ گفتِ است

دّبى ،ثِ ٌّگبم غحجت
وشدى

ً .3طبًِ ػذم اػتوبد ثِ ًفس
ً .4طبًِ احتوبلي ػذم غذالت وبفي دس گفتبس

تىيِ
دادى ٍ
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ً .1طبًِ ثشتشي قلجي ٍ سلكِ جَيي ،اص خَد ساؾي ثَدى

لفل

 .2المبي تحليل ٍ اسصيبثي همتذساًِ ًسجت ثِ غحجت ّبي قشف همبثل

وشدى
دست ّب
دس پطت
سش

لشاس دادى پب ثِ سٍي يه ضي

لشاس دادى وف ًَن اًگطتبى
دست چپ ٍ ساست ثِ سٍي ّن
(هٌبسُ سبصي)

المبي حبوويت يب هبلىيت ًسجت ثِ آى

ً .1طبى گش اقويٌبى
 .2گبّي ًطبًِ تىجش ،فؿل فشٍضي خَدثيٌي
 .3گبّي ًطبًِ حبلت دفبػي قشف همبثل

ًىتِ ّ :ش چِ دست دس حيي هٌبسُ سضي دستبى فشد ثبالتش ثبضذ ًطبًِ ايي است وِ فشد ثشاي خَدش ،اّويت
ثيطتشي لبيل است.
لشاس دادى
وف دست دس
پطت گشدى
يب هشتت وشدى

 .1اػالم ًَػي حبلت دفبػي تَام ثب سشوَة
 .2حبلتي ًظيش ٌّگبهي وِ ثِ خَد هيگَيين :فالًي هَي دهبغن ضذُ يب ثالي جبًن ضذُ

هَّبي پطت

Lookers – on see most the game
توبضبچي ،هسلف ثش ّوِ ثبصي است
ثشداضتي آّستِ ٍ تؼوذي ػيٌه ،ثِ
هٌظَس تويض وشدى ضيطِ آى يب

ايجبد هْلت ٍ تبخيش صهبًي جْت ،هشٍس هَلؼيت فؼلي

ثشداضتي ػيٌه اص سٍي چطن لشاس توبيل ثِ قشح سؤال يب دسخَاست تَؾيح ثيطتش
دادى دستِ آى دس دّبى
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فطبس دادى ثيٌي ثب اًگطتبى دست،

ً .1طبًِ اضتغبل فىشي ضذيذ

ثِ ّوشاُ ثستي چطن ّب ،توبيل سش  .2احتوبل ًگشاًي دس هَسد تػويوي وِ هيثبيست گشفت
ثِ پبييي

لشاس دادى

 .3اػالى ًَػي وطوىص دسًٍي

ً .1طبًِ هخبلفت ػويك ،تَام ثب پٌْبى وشدى احسبسبت ٍ ًيبت

دست سٍي
دّبى

 .2اػالم ًَػي ثذگوبًي ،ثالتىليفي ٍ ضه ٍ تشديذ

دست صدى ثِ ثيٌي،

ًطبًِ ػذم پزيشش ٍ گفتي [ًِ]

يب هبليذى آى ثب اًگطت

ًطبًِ ضه ٍ تشديذ

هبليذى پطت گَش يب وٌبس گَش ثب اًگطت
اضبسُ

ًطبًِ سجه ٍ سٌگيي وشدى يه هَؾَع

A little learning is a dangerous thing
ون آهَختي ،چيض خكشًبوي است
هبليذى چطن

دستبى گطبدُ ٍ ثبص ،ثِ ّوشاُ ثبال اًذاختي
ضبًِّب

ًطبًِ ضه ٍ تشديذ

ًطبًِ خلَظ ًيت ٍ غويويت

ثبص وشدى دووِّبي وت ،دسآٍسدى وت اص
تي ٍ ثِ دًجبل آى ثشداضتي پبّب اص سٍي ّن،
وطيذى خَد ثِ لجِ غٌذلي ً +ضديه وشدى
خَد ثِ هيضي وِ هب ثيي قشفيي هزاوشُ لشاس
داسد
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ًطبًِ افضايص احتوبل سسيذى ثِ ًَػي تَافك

حبلت
دست
ثِ سيٌِ
ايستبدى
دست
ثِ سيٌِ

اػالم آهبدگي جْت دفبع اص ػمبيذ يب هَاؾغ خَد
ًطبًِ تمَيت ٍ تطذيذ حبلت دفبػي

ثب هطت
گشُ
گشدُ

اضبسات دست ثِ سٍي گًَِ
ًطبًِ حبلت تفىش ٍ اسصيبثي
هطت سٍي گًَِ ،اًگطت سجبثِ سٍي ضميمِ

The leopard can not change this spots
پلٌگ ًوي تَاًذ خبل ّبي ثذًص سا تغييش دّذ
وف دست صيش چبًِ
اًگطت اضبسُ سٍي گًَِ

ًطبًِ اسصيبثي اًتمبدي

اًگطت ضست دس اهتذاد فه

پبييي آٍسدى ػيٌه

احسبس صيش رسُ ثيي لشاس گشفتي قشف همبثل ٍ وَچه ٍ حميش ضوشدُ ضذى

تب ًَن ثيٌيً ٍ ،گبُ
اص ثبالي ػيٌه

تحشيه ػىس الؼول ّبي هٌفي دس ديگشاى

A straw will show which way the wind blows

گبّي ًطبى هيدّذ وِ ثبد اص وذام سَ هي ٍصد
ًَيسٌذُ  :الِْ وشهؼلي صادُ
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