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 جذاب تر شدنی های زبان بدن برامهارت 

 

 استفاده آن از ناخودآگاه یا خودآگاه صورت به ما که است غیرکالمی ارتباط یک بدن زبان

 گفته .شودمی کالم بدون هایسیگنال دریافت و ارسال شامل غیرکالمی ارتباط این. کنیممی

 و شناخت توانایی بنابراین است، موفق هایرابطه اساس و پایه خوب ارتباطات که شودمی

 این شما به که است قدرتمندی ابزار بدن زبان همان یا غیرکالمی یرابطه از درست استفاده

 کی به را دیگران با تعامل و برسانید مقابل فرد به را تانواقعی منظور که دهدمی را امکان

 . کنید تبدیل بخشلذت و آسان یتجربه

 .کندمی داشتنیدوست را شما که شویدمی آشنا بدن زبان ترفند ۳۲ با نوشته این در

 

 کندمی داشتنیدوست فورا را شما که بدن زبان ترفندهای

 

 تهداش آنها به توجهی اینکه بدون کنید،می ارسال مردم به را هاییسیگنال روز طول در شما

 دهیدمی دست کسی با که اینحوه و دهیدمی حرکت را تانچشمان که اینحوه. باشید

 هایسیگنال بدن، زبان از استفاده با است ممکن. هستند هاسیگنال این هاینمونه

 یا ندباش داشته دوست بیشتر را شما دیگران شوند سبب یا که کنید ارسال را ناخودآگاهی

 زمان هر. کنند فرض درست اجماال ها،سیگنال آن دریافت یواسطه به را شما حرف حداقل

 «گذاشتن اثر» از که هستند نفر دو یا یک همیشه کنم،می صحبت هامهارت این یدرباره که

 .کنندنمی راحتی احساس( روانی ترفندهای) بدن زبان یوسیله به دیگران بر

 

 نیست بد هم همیشه فریبندگی،

 .است دیگری تفکر یا رفتار تغییر ،«گذاشتن اثر»

 .است گذاشتن اثر دانسته ،«فریبندگی»
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 نگه ستد اما بیاید، تانسراغ به منفی افکار فورا بشنوید، را «فریبندگی» یواژه وقتی شاید

 .دارید

 بد هاینیت است، بد آنچه. نیست بد لزوما دیگران، حس و برداشت در دستکاری معنی به فریبندگی

 .است هاانسان

 

 فریبنده موذیِ فرد: ۱ ینمونه

 

 :ونهنم برای. است سازمشکل واقعا کندمی فریبکاری که بدی انسان و است بد بد، انسان

 

 .وردبیا پایین را اشداشتنیدوست همکالسی اجتماعی جایگاه دارد قصد که بدجنسی دختر

 .است کرده بدی کار داشتنیدوست دختر این که گویدمی هایشهمکالسی به او

 .داشت خواهند دوست کمتر را داشتنیدوست دختر کالس کل نتیجه در

 .شودمی غمگین داشتنیدوست دختر حاال و

 

 دوستانه فریبندگی: ۳ ینمونه

 

 .کند بهتر خاصی موقعیت در را کسی هر روز و حال تواندمی فریبندگی

 .است باتجربه یفریبنده یک گذرانخوش آدم

 .زندمی تنه شخصی به تصادفا او

 .نباشد مقصر خودش اگر حتی کند،می عذرخواهی و زده لبخند بخشیآرامش نحو به او
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 ندکمی جلوگیری دعوا یک وقوع از خود فریبندگی و درایت با گذرانخوش آدم ترتیب این به

 .گذراندمی را خوشی شبِ و

 فریبندگی ،۱ ینمونه در بدجنس دختر مشکل کردید، مشاهده نمونه دو این در که همانطور

 .بود او دروغ و بد نیت مشکل،. نبود موقعیت در دستکاری و

 

 باشید داشته خوب هاینیت: من درخواست

 و کرد خواهید استفاده خوب هاینیت با ترفندها این از شما که گذارممی این بر را فرض

 .بکنید را کار همین لطفا

 

 بدن زبان و نگرش: ۱ بخش

 بقای باعث تکامل فرایند در ما ویژگی این. است کردن قضاوت دنبال به همواره آدمی ذهن

 :کنیممی قضاوت زدن هم به چشم یک در ما. است شده ما

 

 است؟ من جان برای تهدیدی فرد این آیا

 است؟ جذّاب فرد این آیا

 دارد؟ ایفایده من( اجتماعی) بقای برای فرد این آیا

. نکنید عمل آن تاثیر تحت هرگز فرد، بهتر شناخت بدون اما کنید، توجه غریزه این به

 برداشت دیگران که کنید رفتار هاییشیوه به تا کرد خواهند کمک شما به زیر ترفندهای

 .باشند داشته شما رفتار از خوبی

 

 انزب بر ناخودآگاه طور به هانگرش این بلکه نیست، بدن زبان یدرباره منحصرا بخش این

 .گذاشت خواهند تأثیر شما بدن
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 دهید نشان اطمینان خود از و کنید امنیت احساس

 نیدتوانمی شما. داد اختصاص آن به را کامل یمقاله یک باید که است مهم آنقدر نگرش این

 نظر به مطمئن که هست مواردی قطعا عالوه،به. باشید برخوردار نگرش این از اوقات ۱۱۱٪

 رفته هم روی شده عنوان نگرش اما دهد،می را بودن داشتنیدوست مزیت شما به نرسیدن

 .است درست

 

 :بگیرید نظر در خصوص این در باید را نکته دو

 

 :کنید برطرف را کنندهناراحت مسائل کنید سعی –

 

 .کردم برطرف را آن که بود مسئله یک بد پوست من برای

 د،خری هنگام دوستانم از یکی بردن همراه به با را آن که بود لباس انتخاب دیگر یمسئله

 .کردم حل

 .:بدهید یاد را امنیت احساس خودتان به –

 شود ثابت این از غیر مگر هستند، دوست همه

 بدن زبان ترفندهای -شود ثابت این از غیر مگر هستند، دوست همه

 

 نظر هب منطقی اصال بزنید؟ آن تخریب به دست باشید، ساخته پلی اصال آنکه از پیش چرا

 :رسدنمی

 آورید دست به را چیز همه توانیدمی شما

 ندارید دادن دست از برای چیزی هیچ شما
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 تواندمی یا خواهدمی شده، تانزندگی وارد که جدیدی فرد آیا که فهمید خواهید زودی به

 .نه یا باشد خوب دوست یک

 

 شود ثابت این از غیر مگر هستند، احترام الیق همه

 زا را چیزی اصال یا آوریدمی دست به چیزی یا دیگران به گذاشتن احترام با نیز، اینجا در

 این هب بلکه بگویید، را کسی تملّق باید روز تمام که نیست معنا آن به این. دهیدنمی دست

 اشتهد بودن اهمیتکم احساس که کنید کاری یا کنید باز سر از را کسی نباید که است معنا

 .باشند

 

 ندارند را لیاقتش شود ثابت مگر بدارید، دوست را همه

 ام دنیای در. بدهید را شانحقانیت اثبات فرصت آنها به که دارند را این استحقاق هاغریبه

 که امدیده را انگیزینفرت هایانسان من. نیست ظاهر در که باشد چیزی تواندمی کس هر

 رفتار زدههیجان کودکان مثل که میلیاردرهایی و رسیدندمی نظر به مهربان ظاهر، در

 اوتقض از پیش اما کنید، دقت کتاب یک جلد به: »قدیمی المثلضرب یک قول به. کردندمی

 «.بخوانید را آن از ورق چند حتما کردن

 

 را من ییک کنار در بودن اما. نیستند «بهتر» دیگری از کدام هیچ میلیاردر یا انگیزنفرت فرد

 .دهدمی اشتیاق و لذت احساس من به دیگری کنار در بودن و ناراحت
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 دهید انجام دیگران برای توانیدمی کاری چه که کنید فکر این به همیشه

 ،«دهد؟ انجام من برای تواندمی کاری چه او» که نکنید فکر کنید،می برخورد کسی با وقتی

 گراندی به کردن کمک «دهم؟ انجام او برای توانممی کاری چه من» که بیندیشید این به بلکه

 تاس وضعیتی این و کندمی ترغیب شما خود به کردن کمک به را آنها که است راهی بهترین

 .بود خواهند برنده آن در همه که

 

 به زمانی تنها. دهید جلوه باهوش را خودتان تا کنید بیجا نصیحت گویمنمی که کنید توجه

 اآنه به شما که تماسی یا کمک آگاهی، با آنها زندگی دارید باور واقعا که کنید کمک مردم

 .شد خواهد بهتر کنید،می پیشنهاد

 

 آنها دهید اجازه و بگویید سخن مفید و مختصر. نکنید اصرار اما بدهید، کمک پیشنهاد

 .نه یا بپذیرند را شما کمک پیشنهاد که بگیرند تصمیم

 

 بدن حالت: ۳ بخش

 التح. کنیدمی برخورد آنها با که است افرادی به سیگنال فرستادن حال در دائما شما بدن

 اثر خودتان از شما تصور بر همینطور شما، یدرباره افراد یعجوالنه هایقضاوت بر بدن

 بهتر چیز چه پس است، خوب هم شما کمر برای بدن درست حالت این، بر افزون. گذاردمی

 این؟ از
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 بایستید راحت اما صاف

 :کنید دنبال را زیر موارد مثبت، بدنی حالت یک یافتن برای

 .کنید باز تانلگن عرض به ایستادن هنگام را پاهایتان .۱

 

 .ستیده باال به شدن کشیده حال در سر از کنید تصور بکشید، باال ممکن جای تا را خود قد .۳

 

 .کنید شل را هایتانشانه اما کنید، حفظ را بودن بلند حس این حاال .۲

 

 در کردن نگاه برای که بدهید زاویه طوری سرتان به و ندارید نگه سفت را تانگردن .۴

 .کنید نگاه پایین یا باال به نباشید مجبور متوسط قد با فردی چشمان

 

 :توصیه چند

 

 .باشید راحت ممکن جای تا بدن، حالت حفظ هنگام

 زمین روی که وقتی مانند درست باشد، صاف باید سینه قفسه. نیاندازید تانسینه به باد

 .ایدکشیده دراز

 .بکشید عقب به کمی را هایتانشانه

 نباشید خشک اما بنشینید، صاف

 ننشستن صاف با افراد، اغلب یجثه که دید خواهید کنید، نشستن صاف به شروع وقتی

 بودن بلند احساس فورا نشینید،می میز پشت صاف حالت این با وقتی. شودمی کوچک

 .دارید نگه راحت ممکن جای تا اما صاف، را تانپشت. کرد خواهید
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 باشید داشته کشش کمی تانبدن میانی بخش در همیشه

 لش نشستن یا ایستادن هنگام نباید هرگز تانبدن مرکزی یناحیه و کمر شکم، هایماهیچه

 رام این. دهید قرار فشار کمی تحت را تانبدن مرکز و شکم هایماهیچه کلی طور به. باشند

 .کندیم آسان شما برای را رفتن راه وقار با بلکه گذارد،می خوبی اثر شما بدن حالت بر تنها نه

 

 کنید جدا هم از لگن عرض به را پاهایتان

 ،نیست دقیق علم یک این. کندمی فاش شما یدرباره را زیادی چیزهای پاها گرفتن قرار طرز

 هم از آنها داشتن فاصله حالیکه در است، ناامنی از حاکی پاها بودن هم نزدیک معموال اما

 .است نفس به اعتماد ینشاندهنده

 

 داشته شما روی بدی بازتاب تواندمی هم، از پاها یاندازه از بیش بودن دور و بودن نزدیک

 اشند،ب داشته فاصله هم از بیشتر کمی یا لگن عرض یاندازه به پاهایتان کنید سعی. باشد

 .بیشتر نه

 

 اتاق یک به شدن وارد: ۲ بخش

 که افرادی قضاوت معرض در را خودتان که است ایلحظه شویدمی اتاق یک وارد که ایلحظه

 .کنید استفاده فرصت این از حتما. دهیدمی قرار هستند اتاق در

 

 رد توصیه این اما کنند، توصیه را خرامیدن مثل افراطی هایتکنیک افراد، از بعضی شاید

 .دهدنمی نتیجه هاموقعیت یهمه

 دهد نشان جمع آن در بودن از را تانخوشحالی که نیدبز لبخند طوری

 وریط. بزنید لبخند اتاق یک به ورود هنگام نه، یا هستید خوشحال واقعا اینکه از نظر صرف

 .نکنید افراط کار این در. بریدمی لذت بینیدمی آنچه از واقعا انگار که بزنید لبخند
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 بیرون هب بارانی روز چند از پس انگار که باشد ایگونه به لبخندتان. نخندید بلند صدای با 

 .ایدشده آفتاب زیبای درخشش متوجه و ایدگذاشته قدم

 

 کنید احوالپرسی و سالم حاضران با

 سالم راداف تکتک به یا بلند صدای با. نکنید احوالپرسی و سالم خاص شخص یک با منحصرا

 کردن نگاه هنگام صورت، این غیر در. باشد آنها پسند مورد رفتار نوع این اینکه مگر نکنید،

 .بردارید قدم آهستگی به یا بمانید حرکتبی ایلحظه اتاق، در حاضر افراد به

 

 کنید برقرار چشمی ارتباط

 

 مچش در. ایدکرده نگاه اشیاء به انگار که نکنید نگاه سریع چنان اتاق در حاضر جماعت به

 هک کنید کاری. بزنید لبخند او به دوخت، شما چشم در چشم کسی اگر و کنید نگاه افراد

 .است شده اتاق وارد مثبت فرد یک کنند احساس دیگران

 

 دهید خرج به حوصله

 ذیراپ و باز نگرش یک از حاکی بلکه شماست، نفس به اعتماد یدهندهنشان تنها نه کار این

 .باشدمی نیز
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 دهید تکان دست( فرضی) دوستان برای

 

 احترام آنها به یا داشته دوست دارند، زیاد دوستان که را افرادی ذاتی طور به هاانسان

 د،دهیمی انجام را «احوالپرسی و سالم» عادی روال و گذاریدمی اتاقی هب پا وقتی. گذارندمی

 «!پیشت میام االن: »بگویید مثال و دهید تکان دست دوستانتان برای آن دنبال به

 

 داشته استرس فرضی، دوستان برای دادن تکان دست برای نباید که است این مسئله

 رشس پشت آدم که باشد یادتان. کنممی را کار این همیشه بزرگ هایمناسبت در من. باشید

 تاس شما رویروبه فرد سر پشت فرضا و ندارد خارجی وجود که فردی برای اگر. بیندنمی را

 .ایدداده تکان دست هوا برای اصل در شما که داندنمی روروبه فرد دهید، تکان دست

 

 :دارد جالبی نتایج کار این

 

 شناسیدمی را حاضر افراد شما کنندمی تصور مردم

 کنید نگاه اطراف به آرامش با تا دارید بیشتری زمان شما

 کنیدمی بیشتری نفس به اعتماد احساس شما

 وریج. دهید انجام کامل اطمینان با را کار این. ندهید تکان دست ترس با که اینجاست نکته

 او هب کنیدمی تالش شما و است اتاق طرف آن دوستتان بهترین انگار که دهید تکان دست

 .رسانیدمی او به را خود فورا بگویید
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 دادن دست آداب: ۴ بخش

 

 دهید دست آرام حال عین در و محکم

 ماهی» مثل یا ضعیف دادن دست. هستند حساس دادن دست ینحوه به ویژه به مردها

 .آوردمی پایین را شما بودن داشتنیدوست یدرجه فورا «مرده

 

 .است گروهی کار یک دادن دست. نیاورید جلو را تاندست شما فقط

 .ایدگرفته را سنگین یماهیتابه یک یدسته انگار که باشد طوری تاندست فشار

 .ندهید فشار سخت را دستش آورد، شما سمت به را دستش «مرده ماهی» مثل کسی اگر

 کنید برقرار چشمی ارتباط دادن دست هنگام

 :آوردمی همراه به منفی بار ناخودآگاه اطراف، به کردن نگاه

 

 .نیست او به حواستان یا نیستید قائل احترام دهید می دست او با که فردی برای شما

 .دارید کردن مخفی برای چیزی شما

 زنیدن زل. بسپارید بخاطر را او چشمان رنگ که کنید نگاه مقابل فرد چشمان به ایاندازه به

 .بنگرید او چشمان به ایلحظه فقط و

 

 است زده رقم شما برای را خوبی روز آنها دیدن گویی بزنید لبخند طوری

 یزیچ گویی که بزنید لبخند طوری دهیدمی دست او با که فردی چشمان به کردن نگاه هنگام

 .کندمی خوشحال را شما که بینیدمی او چشمان در

 .بزنید لبخند فقط و نخندید بلند صدای با
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 بدنی گیریموضع: ۵ بخش

 ندیگرا برداشت چگونگی در کنید تعیین کجا و چگونه را خود بدن موضع و موقعیت اینکه

 .هستند قدرتمندی ابزارهای بدن حالت همراه به بدنی گیریموضع. گذاردمی اثر شما از

 

 باشید داشته باز گیری موضع

 و باز فرد آن روی به که دهید نشان طوری را تانبدن حالت کنید،می صحبت فردی با وقتی

 فسهق نمونه برای باشد، «معرض در» ترجیحا تانبدن موقعیت دیگر، عبارت به. باشد پذیرا

 خود یراحت و اعتماد نکات این رعایت با. نکنید قوز و نپوشانید هایتاندست با را تانسینه

 .دهیدمی نشان مقابل فرد به را

 

 کنید تنظیم کنیدمی صحبت او با که فردی سمت به را خود بدن زاویه

 اشاره» شما صحبتهم به شما بدن اینکه از اطمینان اما است، نامحسوس تغییر یک این

 و امنیتعدم ترس، از حاکی باشد، مقابل فرد از دور تانبدن زاویه اگر. است مهم ،«کندمی

 .است بدگمانی

 

 ندهید تکیه اشیاء به

. ستا ناامنی احساس احتماال و اعتناییبی از حاکی( دیوار نمونه برای) شئ یک به دادن تکیه

 التح بخش نکات از استفاده با. بایستید خوب بدن حالت یک با دارید را امکانش که زمان هر

 .بگیرید خود به را راحت البته و «خنثی بدن حالت» یک کنید سعی بدن
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 نکنید فراموش را بدن حالت دهید،می تکیه چیزی به وقتی

. نیدک حفظ را تانخوب بدن حالت شوید،می چیزی به دادن تکیه به مجبور دلیلی هر به بنا اگر

 .نکنید قوز

 

 بدن زبان در صورت نقش: ۶ بخش

 

 صورت ریز حرکات یزمینه در حقیقت، در. است بسیار هایسیگنال با ایناحیه شما صورت

 هاانسان. است شده انجام بسیاری تحقیقات دهند،می بروز خود از ناخودآگاه طور به افراد که

 تفادهاس با توانیدمی شما. کنندمی منتقل طریق این از را زیادی اطالعات بدانند اینکه بدون

 .بدهید مردم به خودتان یدرباره زیادی اطالعات تان،صورت از

 

 بگذارید نمایش به را شاد یاچهره خود خُنثای صورت از

 که کنندمی ادعا افراد برخی اید؟شنیده چیزی «خونسرد صورت سندروم» از حال به تا

 نهاآ دیگران شودمی سبب حالت این و رسدمی نظر به عصبانی یا ناراحت خونسردشان صورت

 این هک فردی با داشت نخواهید تمایل طبیعتا شما. کنند تلقی اجتماعی خطر یک عنوان به را

 ،نیست دیگران برای تهدیدی اصال حالت این گرچه،. کنید صحبت دارد، را صورت حالت نوع

 .فرد خود اجتماعی روابط برای مگر

 

 دشا هم اگر( کنیدمی کار تاپلپ با وقتی نمونه برای) شما عادی صورت کنید سعی حتما

 که ریدبگی خودتان به حالتی که است این آسان ترفند یک. برسد نظر به راحت الاقل نیست،

 .ایدیافته را ایکنندهسرگرم چیز انگار
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 نکنید قطع ناگهان را چشمی تماس

 جای به و برداشته فرد آن از چشم شدند، چشم در چشم کسی با اگر دارند عادت مردم

. زنیدب لبخند و کنید حفظ را چشمی تماس. نکنید را کار این کنید سعی. کنند نگاه دیگری

 نخواهند بر شما از چشم هم برخی گرچه گردانند،می بر را شاننگاه خودشان اغلب مردم

 .داشت

 

 :دارد متعددی فوائد چشمی تماس

 

 .گیرندمی نظر در آالیشبی فردی را شما مردم

 .کرد خواهید احساس بیشتری نفس به اعتماد شما

 حتما ید،گویمی پاسخ خودتان چشمی تماس با فردی چشمی تماس به وقتی که کنید توجه لطفا

 .باشد ناخوشایند بسیار تواندمی تفاوتبی نگاه. بزنید لبخند

 

 بزنیم لبخند چگونه

 هک هستید چیزی تماشای حال در کنید تصور: دارد وجود زدن لبخند برای آسان ترفند یک

 .دارید دوست واقعا

 

 معنی به بلکه نیست، خاص یشیوه یک به صورت اجزای دادن حرکت معنی به زدن لبخند

 .است صورت توسط آن ابراز یاجازه و شادی کردن حس
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 عادات و هاتکنیک: ۷ بخش

 اطالعات کارگیری به مستلزم آنها دادن انجام که پرداخت خواهیم نکات برخی به اینجا در

 .است شما ارتباطی و ایمحاوره

 کنید قرینه را مقابل طرف کارهای

 فرد ینهآ شما گویی است، کردن قرینه شده، تحقیق آن درباره بسیار که قدرتمند تکنیک یک

 راحتی احساس شما کنار در هنگامی مردم. کنیدمی تقلید را او کارهای و هستید مقابل

 :نمونه رایب. کنید رفتار آنها شبیه که داشت خواهند دوست بیشتر را شما و کنندمی بیشتری

 

 .باشید سینه به دست هم شما هستند؟ سینه به دست آنها

 .دهید تکیه تانراست پای به هم شما دادند؟ تکیه شانراست پای به آنها

 .بگیرید دست در آب لیوان یک هم شما دارند؟ دست در آب لیوان یک آنها

 ماش تقلیدآمیز رفتار متوجه نظر مورد فرد که ایلحظه. بروید لو نباید که است اینجا نکته

 .دهدمی دست از را خود قدرت تکنیک این شود،

 ایقرینه حرکات

 جا به بزرگی اثرات ظریف نکات گاهی،. بروید لو نباید هم اینجا در باال، مورد همانند

 :گذارندمی

 رکا این هم شما بنوشد؟ قهوه که داردبرمی را فنجان او. هستید قهوه نوشیدن حال در او با

 .دهید انجام را

 .(است آسانی کار این) بزنید لبخند هم شما زند؟می لبخند او

 .دهید انجام را کار این هم شما. شودمی ترنزدیک شما به اندکی او

 بدون و بامرت باید تکنیک این از. نکنید رفتار مصنوعی و نروید لو که کنممی تکرار دیگر بار

 .کنید استفاده توجه جلب


