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2 ـ 24 ـ دهان   

خنـده، وضـع و حالتـی در صـورت اسـت کـه در برقـراری ارتبـاط بسـیار مؤثّـر اسـت. خنـده  مي توانـد بیانگـر 
احساسـات و حـاالت درونـي خوشـایند ماننـد شـادي، عاقـه، ادب و آرامـش و یـا ناخوشـایند ماننـد هیجـان، 

نگرانـي، تمسـخر و ... باشـد ولـی بیشـتر در ایجـاد محیطـی مثبـت و دلپذیـر در ارتباطـات موثّـر اسـت.

خندۀ زورکي)غیر واقعي(
 نیشـخند کنتـرل مي شـود و تـا چشـم ها گسـترش 
نمي یابـد. ایـن حالـت نشـان دهندۀ نداشـتن صداقـت 

در ارتبـاط اسـت.

تبّسم با دهان گشوده
در ایـن حالـت دندان هـاي بـاال نمایـان مي شـود و بـه 
شـخصي کـه بـا شـما گفت وگـو مي کنـد مي فهمانیـد 

کـه تمایـل دارید با او بیشـتر آشـنا شـوید.

تبسم با لبهای بسته
ایـن نـوع از خندیـدن جهـت اداي احتـرام و ادب و 

نزاکـت اسـت.
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- خندۀ ساده با شدت کم : در این نوع خندیدن گوشه هاي دهان به میزان کمي عقب کشیده مي شود. این نوع 
خندیدن نشان دهندۀ اطمینان نداشتن و شک و تردید است و به گونه اي حاکي از روابط غیردوستانه است.

- خندۀ ساده و شدید: در این نوع خندیدن لب ها از هم فاصله مي گیرند و قسمت کوچكي از دندان هاي فوقاني 
دیده مي شود. این نوع خندیدن، دلگرمي و اطمینان را نشان مي دهد و بهترین نوع خنده با کساني است که به 

دنبال برقراري ارتباط مناسب با آنها هستید.

- خندۀ باال با شدت کم: لب ها با دندان هاي پایین اتصال برقرار مي کنند. فقط دندان هاي فوقاني دیده   مي شود. 
ارسال پیام همراه با این نوع خنده نسبت به خندۀ ساده و شدید طرف مقابل اثري قوي تر، مطمئن تر و دوستانه تر، 

دارد.

- خندۀ باال با شدت باال: در این نوع از خندیدن دندان هاي فوقاني بیشتر دیده مي شود و شكاف دهان عریض تر 
مي شود. از این نوع خنده براي معاشرت با دوستان نزدیک و همكاران و مشتریاني که مدت زمان طوالني با آنها در 

ارتباط هستیم استفاده مي شود.

نمودار1-24: انواع خندیدن

انواع خندیدن و مفهوم آن 
اسـتفاده از نـوع خنـدۀ مناسـب و صحیـح مي توانـد در هنگام برقـراری ارتبـاط، محیطی صمیمـی و مثبت را به 

آورد. وجود 

فعالیت
در گروه هـای کاسـی، بـازی »گل یـا پـوچ« را انجـام دهیـد. چه کسـانی در این بازی ماهرترنـد؟ و چه کالسی2

کسـاني بهتـر می تواننـد گل را تشـخیص دهنـد؟ از آن ها بپرسـید در تشـخیص خود به چـه نکاتی در 
چهـره و حالت هـای بـدن دقـت می کنند.

فعالیت
در گروه های کاسی، ضرب المثل زیر را از نظر زبان بدن مورد تحلیل قرار دهید. کالسی3

»رنگ رخساره خبر می دهد از سّر درون«.



177

3ـ  24ـ  حالت های نشستن و مفهوم آنها   

احساس برترینگرش برتر نسبت به دیگران

تمایل به پایان گفت وگوآمادۀ پذیرش

برتری و اعتماد به نفسحالت بی توّجهی
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نكته: در تبلیغات باید به دنبال تصویر یا پیامی خاص برای جلب توجه مشتری بود. تصویِر تبلیغاتی حاوی 
پیامی است که کامی در آن رد و بدل نمی شود و تنها چیزی که مشتری را به آن جذب می کند، نشانه های 

غیر کامی زبان بدن است، پس در طراحی یک پیام یا یک تصویر تبلیغاتی باید به نکات زیر توجه کرد:
- آرم خاص و جالبی داشته باشید که نگاه ها را جذب کند.

- به طراحی چشم در تصویر توجه کنید. یک چشم باز، که نشان دهندۀ شگفت زدگی است یا یک نگاه سرشار 
از آرامش، می تواند تأثیر به سزایی در احساس مخاطب داشته باشد.

- در تصاویر خود سعي کنید حالت های بدنی باز و صادقانه را نشان دهید.

فـرض کنیـد مدیر بازاریابی یک باشـگاه ورزشـی هسـتید و قصـد طراحی یک تصویـر تبلیغاتی برای 
نشـان دادن فعالیت هـای آن را داریـد. چنـد تصویـر بـه صـورت جداگانـه طراحی کنیـد و به کاس 

بیاورید. 

فعالیت
غیرکالسی
1 

فعالیت
در مـورد فوایـد زبـان بـدن در هـر یک از موقعیت هـای زیر، با همکاسـی های خود بحـث و تبادل نظر کالسی4

کنید.
- مصاحبۀ شغلی؛
- روز اول درکار؛

- تعامل روزانه با سرپرست و همکاران؛
- دوستان و خانواده.

سپس بررسی کنید کدام حرکات بدن برای هر یک از موقعیت های باال مناسب تر است؟ 
نحوۀ نشستن، برخاستن، سام و احوال پرسی، پاسخ دادن به سؤاالت، حالت چهره و صورت.
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کاربرد زبان بدن در قرآن
اسـتفاده از زبـان بـدن در آخـرت تجلّـی و نمـود آشـکارتری دارد و حقیقـت افـراد را بـه وضـوح بیـان می کنـد. 
زیـرا آیـات قـرآن، بیانگـر حقیقـت هـر عمـل و نتیجۀ آن اسـت و از آنجایـي که بین هـر عمل و آثـار و نتایج آن 
یـک رابطـۀ حقیقـي برقـرار اسـت نه رابطـه اي اعتبـاري و موّقتي، پـس آنچه را که قـرآن بیان مي کنـد، حقیقت 
جریانـات و افعـال انسان هاسـت نـه صـرف یـک گـزارش کـه ممکـن اسـت مطابـق بـا واقع باشـد یـا نباشـد. از 
جملـه خداونـد می فرمایـد: »آن روز چهره هایـی خـّرم و شـاداب اند. بـه پـروردگار خـود می نگرنـد و چهر هایـی 
در آن روز عبوس انـد زیـرا می داننـد عـذاب شـکننده ای در پیـش دارنـد«1 . همچنیـن حـال ابـرار و نیـکان را 
این چنیـن توصیـف می کنـد: »در چهره هایشـان طـراوت و خّرمـِی نعمـت را می یابـی«2 . و در آیـات دیگـري به 
روشـني حـاالِت افسـوس، انـدوه و ندامـت اهـل جهنم را بیـان مي کنـد از جمله مي فرمایـد: » و به یـادآر روزي 
کـه سـتمگر پشـت دسـت هاي خـود را به دنـدان مي گـزد و مي گویـد اي کاش همـراه پیامبر راهي را )به سـوي 
خـدا( پیـش مي گرفتیـم« . 3 و نیـز در جـاي دیگـر مي فرمایـد: »تبه کاران به سیمایشـان شـناخته مي شـوند.« 4

1. سورۀ قیامت، آیات 22 تا 25 
2. سورۀ مطّففین، آیۀ 24 

3. سورۀ فرقان، آیۀ 27 
4. سورۀ رحمان، آیۀ 41 

بـا توجـه بـه آیاتـي کـه مطـرح شـد بـه نظر شـما هـر یـک از مـا در حـوزۀ روابـط چهارگانـه، الزم 
اسـت چـه اعمالـی انجـام دهیم تـا روز قیامـت در پیشـگاه خداوند شـرمنده نباشـیم و حضورمان با 
چهره هـای عبـوس، غبارآلـود و سـیاه نباشـد، بلکـه بـا حالتی شـاداب و رویی سـفید حاضر شـویم؟

فعالیت
غیرکالسی
1 

ارتباط با طبیعتارتباط با مردمارتباط با خودارتباط با خداردیف

.1

.2

.3

.4

.5

زبان بدن )2(
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1ـ  25ـ  زبان بدن در حمل و نقل   

زبان بدن مهماندار هواپیما در برخورد با مسافران
   نحلوۀ راه رفتلن: بـدن راسـت و همـراه بـا لبخنـد و ارتباط چشـمی باشـد. همچنین شـانه ها راحـت و راه 
رفتـن آرام و محکـم باشـد، در هنـگام برگشـت و صحبت با مسـافر، حتمـاً لبخند و ارتباط چشـمی جهت انتقال 

حسـی مطلـوب حفـظ شـود. از قوز کـردن و تند راه رفتـن نیز خودداری شـود.
   نحلوۀ نشسلتن: بـدن راسـت باشـد و لبخنـد و تمـاس چشـمی حفظ شـود و از  تـکان دادن بیـش از حّد 

اعضـای بـدن خودداری شـود و...

بهترین حالت های یک راننده در موقعیت های مختلف
  راننده باید تماس چشمی خود را به جلو و اطراف خودرو کاما حفظ کند.

  با تسلط، فرمان خودرو را در اختیار خود داشته باشد.
  با لبخند خود به مسافران آرامش دهد.

  برای ارتباط با دیگران به جای بوق زدن از حرکات دست و سر استفاده کند. 
  در ترافیک و حوادث پیش بینی نشده خونسردی خود را حفظ کند.

  و ...

فعالیت
آقـای فاحـی مهمانـدار هواپیماسـت، او در هـر پرواز با مشـکات مختلفی روبـه رو اسـت، در هر یک از کالسی1

موقعیت هـاي زیـر زبـان بدن او چگونه باید باشـد تا مسـافران  بهترین برداشـت را داشـته باشـند؟
1. مسافری خواستار تغییر صندلی خود است. اما این امکان وجود ندارد.

2. مسافر از غذای هواپیما ناراضی است.
3. مسافري سعی در به هم ریختن نظم کابین دارد.

فعالیت
متیـن راننـدۀ اتوبوس اسـت، او می خواهد به عنوان با اخاق ترین رانندۀ شـهر انتخاب شـود، در هرکدام کالسی2

از موقعیت هـای زیـر زبان بدن او باید چگونه باشـد؟
1. متین در یک جلسۀ کاری با مدیر شرکت روبرو می شود.

2. مسافران ناراضی دائماً به او اعتراض می کنند.
3. در هنگام رانندگی به علت سهل انگاری رانندۀ تاکسی، دچار حادثه می شود.

4. مسافران برای رسیدن به مقصد عجله دارند و جاده به علت بارندگی لغزنده است.
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3ـ  25ـ  زبان بدن در مهدکودک   

مربی مهدکودک باید مشاهده گر باشد و به زبان بدن خود و کودکان توجه کند.
   تملاس چشلمی: زمانـی کـه کـودکان مضطرب انـد و احسـاس گنـاه می کننـد قـادر بـه ارتبـاط مسـتقیم 
چشـمی نیسـتند و بـا نـگاه کـردن بـه اطـراف خود بـا مربـی ارتباط برقـرار می کننـد. مربـی می توانـد از طریق 

تمـاس چشـمی بـه کـودکان محبـت کنـد و ابـراز احساسـات خـود را بـه آنها نشـان دهند. 
   شلیوۀ تنفلس: شـیوۀ تنفـس، از اطاعـات دقیـق دربـارۀ کـودکان خبـر می دهـد. بـراي مثـال زمانـی که 

عصبانـی یـا آشـفته باشـند کوتـاه و تنـد و در زمـان آرامـش، بلنـد و جـدا جـدا نفس می کشـند.
   حاللت چهلره: اکثـر حـاالت  چهـره، معنـای روشـنی دارنـد. بـه طـور مثال چهـرۀ درهـم می تواند نشـان 

دهنـدۀ تـرس، نگرانـی یـا آشـفتگی و یـک لبخنـد نشـان دهندۀ خوشـحالی و سـرور باشـد. 
   در آغلوش گرفتلن کلودک: ایـن حالـت می توانـد به این معنا باشـد که کودک نسـبت به شـما احسـاس 
خوبـی دارد امـا ممکـن اسـت بـه معنی ترس یا احسـاس نا امني نیز باشـد. حتی ممکن اسـت احسـاس تأّسـف 

فعالیت
آقـاي اخـوان حسـابدار یک شـرکت حمل ونقل اسـت. در پرداخت حقوق بـه یکی از رانندگان شـرکت کالسی 3

اشـتباهي پیـش آمـده و راننـده برای رفع مشـکل به شـرکت رجوع کرده اسـت. همزمان همـکار آقای 
اخـوان که مسـئول این اشـتباه اسـت، قصـد دارد بدون هماهنگی با سـایر کارمندان، محـل کار خود را 
تـرک کنـد. و مدیـر بخش حسـابداری نیز بـرای رفع این مشـکل به دفتر کار آمده اسـت. آقـاي اخوان 
بـرای کنتـرل وضعیـت پیش آمـده بایـد با هرکـدام از افراد بـاال چه وضعیت زبان بدنی داشـته باشـد تا 

بهتریـن پیـام را بـه آن ها انتقال دهـد و از آشـوب و بی نظمی در شـرکت جلوگیری کند؟

فعالیت
به موارد زیر پاسخ دهید: کالسی 4

- مناسـب ترین حالت چهره و بدن و همچنین نحوۀ برخورد یک حسـابدار با مدیر شـرکت در جلسـۀ 
درخواسـت وام برای کارکنان؛

- مناسب ترین حالت های چهره و بدن و همچنین نحوۀ برخورد یک حسابدار با سایر کارمندان .

2ـ  25ـ  زبان بدن در حسابداری   

زبان بدن یک حسابدار در برخورد با مدیر و ارباب رجوع
   یـک حسـابدار بـرای جـذب اربـاب رجـوع یـا تأثیر گذاری بـر مدیر در هنـگام جلسـۀ اداری، باید  مـوارد زیر 

زیـر را رعایـت کند:
 1- ارتبـاط چشـمی خـود را دائمـاً حفظ کنـد. 2- لبخند بزند. 3- اشـیای روی میز را جابه جـا نکند. 4- صاف، 
محکـم و باوقـار بنشـیند و بایسـتد. 5- هنگامـی کـه بر روی صندلی نشسـته اسـت زیـاد تکان نخـورد و خود را 

بـی قـرار جلوه ندهـد و غیره
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از کاری کـه قبًا انجام داده اسـت نیز باشـد.

فعالیت
کالسی 5

موارد زیر جزءِ کدام حالِت »زبان بدِن« کودک است؟
- کودک هنگام حرف زدن، مستقیم به صورت مربی نگاه می کند؛

- کودک دست هاي خود را پی در پی تکان می دهد؛
- کودک سر خود را پایین می اندازد و با دست هایش بازی می کند؛

- مربی به کودک لبخند می زند؛
- مربی با هیجان با کودک صحبت می کند؛

- مربی چهرۀ گشاده دارد.

فعالیت
موارد زیر کدام حالت را از طریق زبان بدن نشان  می دهد؟کالسی 6

- دو کشتی گیر هنگام شروع مسابقه با یکدیگر دست می دهند؛
- بازیکن تیم والیبال دست خود را به نشانۀ »دو« به بازیکن در خط سرویس نشان می دهد.

- داور چند بار دستش را به طرف یکی از دو بازیکن کاراته به صورت باال و پایین حرکت می دهد.

فعالیت
آقـای کریمیـان مربی تیم فوتسـال اسـت، او در حین مسـابقه متوجه می شـود که یکـی از بازیکنان به کالسی 7

توصیه هـای او عمـل نمی کنـد و در نحوۀ بـازی کاماً خودرأی اسـت. 
بـه نظـر شـما این مربـی برای اصاح رفتـار این بازیکن و متوجه سـاختن او در هنگام مسـابقه می تواند 

از چـه زبان بدن، عائم و اشـاراتی اسـتفاده کنـد؟ او را راهنمایی کنید.

4ـ  25ـ  زبان بدن در تربیت بدنی   

در ردیفـی از رشـته ها و حرفه هـا، خصوصـاً حـوزۀ ورزش، زبـان بـدن بخش اصلی و درسـی آن حرفه را تشـکیل 
می دهـد. داوران و برگزارکننـدگان مسـابقات عمدتـاً بـه ایـن بخـش )زبـان بـدن( مي پردازنـد و بـا اجـرای آن 

حـرکات، بازیکنـان، مربیـان و سـایر عوامـل اجـرا متوجـه می شـوند که چـه باید انجـام بدهند.
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فعالیت
فرزانـه از کودکـی ماننـد پسـرها رفتـار کرده اسـت، امـا اکنـون می خواهـد در جامعه بـا او همانند یک کالسی 8

خانـم محتـرم رفتار شـود. او در وسـایل نقلیۀ عمومی، در هنرسـتان و همچنین در مقابـل والدین خود 
همچـون پسـرها  می نشـیند و رفتـار می کند.

بـه نظـر شـما در هریـک از موقعیت های باال فرزانه باید چگونه بنشـیند و چه رفتاری داشـته باشـد که 
بیان کنندۀ شـخصیت یک بانوی محترم باشـد؟

5ـ  25ـ  بهترین مدل نشستن هنرجو در برابر والدین، هنرآموزان، مدیر و...   

یکـی از مـوارد زبـان بـدن، اسـتفاده از آن بـرای نشـان دادن احتـرام و ادب در مقابـل دیگـران از جملـه والدین، 
هنرآمـوزان، مدیـر و دیگر مسـئوالن هنرسـتان اسـت. زبـان بدن در نحـوۀ صحیح برخـورد کردن بـا دیگران، به 

شـما کمـک می کند.
   صاف و راست بنشینید. کمر راست و شانه ها به عقب باشد.

   هرگـز پاهـا را روی هـم نیندازیـد، ایـن نحـوۀ نشسـتن در برابـر یـک مسـئول یـا مقـام باالتـر از مـا نشـان 
اسـت.  بی احترامـی 

   در هنگام برخاستن از روی صندلی، به سمت جلو صندلی حرکت کنید و با صاف کردن پاها برخیزید.
   از تـکان دادن بیـش از معمـول گـردن، دسـت و پـا تـا حـد امکان خـودداری کنیـد و به جای ایـن کار، تمام 

بدن خـود را به سـمت دلخـواه بچرخانید.
   تبسم بر لب داشته باشید.

آیـا شـما بـه حریـم شـخصی دیگـران احتـرام می گذاریـد؟ آیـا توقـع دارید کـه دیگران به حریم شـخصي شـما 
احتـرام بگذارند؟

حریـم شـخصی یـا حریم خصوصـی، قلمرویی از زندگی فرد اسـت که انتظـار معقول دارد دیگـران بدون رضایت 
او وارد آن نشـوند یـا بـه اطاعـات آن قلمـرو دسترسـی نداشـته باشـند. بـه عبـارت دیگـر ، هـر نـوع سـؤال و 
پرس وجـو در زمینـۀ اطاعـات زندگـي خصوصي، افـکار، عقاید، احساسـات و روش هاي زندگي دیگـران، که فرد 
مایـل نباشـد ایـن اطاعـات را در اختیـار دیگـري بگـذارد و موجـب آزار و رنجیدگي اش شـود، حریـم خصوصي 

فـرد محسـوب مي شـود. حریـم شـخصی افـراد حوزه هایي به شـرح زیـر دارد:
1. حوزۀ صمیمّیت

فـرد از ایـن حـوزه  کـه مهم تریـن حـوزه اسـت، بـه گونـه ای حفاظـت می کنـد کـه گویـی دارایـی او سـت. تنها 
کسـانی کـه از نظـر عاطفـی بـا وي نزدیـک باشـند مجازنـد بـه ایـن حـوزه وارد شـوند. ایـن افـراد عبارت انـد از 
والدیـن، همسـر، فرزنـدان، خواهـر و بـرادر. کسـاني هم، بـه فاصلـه دورتر، در ایـن حوزه قـرار می گیرنـد، ماننِد 

دوسـتان نزدیک و بسـتگان. 

6ـ  25ـ  حریم شخصی   
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2. حوزۀ شخصی
ایـن حـوزه، فاصلۀ، فـرد را در مهمانی های غیر رسـمی، مهمانی های اداری، کارکردهـای اجتماعی و همایش هاي 

دوسـتانه محفوظ نگه مي دارد. 
3. حوزۀ اجتماعی

حـوزه اجتماعـی، حـوزه ای اسـت کـه فـرد در آن فاصلـۀ خـود را بـا دیگـران حفـظ می کنـد. افـرادی از قبیل 
لوله کـش، نّجـار، پسـتچی، مغـازه دار محل، کارمندان جدیـد در محیـط اداری و ... در این حوزه قـرار می گیرند. 

4. حوزۀ عمومی
هنگامـی کـه گـروه زیـادی از افـراد را مـورد خطاب قـرار می دهیم آنهـا را در حوزۀ عمومـي قرار داده ایـم. مانند 

حـوزۀ بـازار ، خیابان و ...

 

 

 
 

حوزۀ صمیمیت

حوزۀ شخصی

حوزۀ اجتماعی

حوزۀ عمومی

شكل  1-25: حوزۀ حریم شخصی

فعالیت
راضیه، با یکی از همسـاالن هنرسـتان، در مسـیر برگشـت از هنرسـتان تا خانه دوسـت شـده اسـت. کالسی 9

راضیـه در ابتـدای آشـنایی سـؤاالتی را از قبیـل چنـد سـال داری، اهـل کجا هسـتی، چند تـا خواهر و 
بـرادر داری، شـغل پـدرت چیسـت، شـغل مادر ت چیسـت و خانۀ شـما در کـدام خیابان اسـت، با وي 

مطـرح کرد.
 به نظر شما برای آشنایی و ارتباط با دیگران تا چه اندازه باید وارد حریم شخصی افراد شد؟


