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2 ارتباط چشمی موثر

ارتباط چشمی موثر

می برقرار ارتباط دیگران با هامون ازصحبت تر واضح ما های چشم

کنهوباافرادحرفمیزنند.ارتباطچشمیموثراستکهبتونهحقیقتو

صداقِتدروِنماروبهدیگراننشونبده.البتهقرارنیستکهچشمهای

مانقشبازیکنند.بایددقیقًاهمونچیزیکهازوجودماساطعمیشه

روازخودشبروزبده.

چشمهایمابهصحبتهایمااعتبارواحساسمیبخشند.اینکهآیا

شنوندهحرفهایماراباورمیکنهیانهبخشزیادیشبهچشمهای

مابستگیداره.

دقتکردیدوقتیداریمباکسیصحبتمیکنیمواونطرفبهموننگاه

نمیکنهچهاحساسبدیپیدامیکنیم؟مخصوصاًزمانیکهطرِفمقابل

اصاًلحواسشبهمانباشهوهمشاینوروانورونگاهکنه.واقعًاحس

بدیه.

بنابرایناگرمیخواهیدبدونیدکهچجوریمیشهارتباطچشمیموثری

برقرارکرد،خوبچشمهاتونروبازکنیدبهفاکتورهاییکهدرادامهاین

مقالهعنوانمیشهتوجهکنید.
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3 ارتباط چشمی موثر

ارتباط چشمی موثر : ارتباط چشمی پیوسته برقرار کنیم

درحالصحبتهستیم، نفره یاچند نفره دو گفتگوهای در که زمانی 

خیلیخوِبکهبههمهافراِداونجمعنگاههایپیوستهایداشتهباشیم.

البتهمنظورمایننیستکهبهطرفخیرهبشیموبهشزلبزنیم،اینکه

طبیعی امِر یک کنیم نگاه اطراف به گهگاهی یا و بزنیم پلک بخواهیم

هست.

وقتیمن اینکه یا و کنه وقتیمیخواستصحبت که داشتم دوستی

ازش من. به عال کرد، می نگاه رو جا همه کردم می صحبت باهاش

پرسیدمچرااصاًلبهمننگاهنمیکنی.بهمگفتاینجوریعادتکردم.
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4 ارتباط چشمی موثر

اینعادتاصاًلعادتخوبینیست.اینعادتواقعًامخرِب،همشخصیت

بااینکار،شخصیکهمقابلما طرِفمقابلروتخریبمیکنه)چون

هستودرحالصحبتکردِنفکرمیکنهمااصاًلتوجهیبهحرفهاش

نداریموکاًلهیچاهمیتیبهاینشخصنمیدیم(وهمشخصیتخوِد

آدمروخرابمیکنهوباعثمیشهکهاعتبارومحبوبیتـشبینافراد

پایینبیاد.

 ارتباط چشمی موثر : ارتباط چشمی ما چقدر طول بکشه؟

شایداینپرسشبرایشماهمپیشاومدهباشهکه“ارتباطچشمیما

چقدرطولبکشه؟”

قطعًامدتزمانارتباطچشمیمامیتونهبستگیداشتهباشهبه:

شخصیااشخاصمقابلما◄

موقعیتوجاییکهدراونقرارداریم◄
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5 ارتباط چشمی موثر

مدتزمانارتباطچشمیماباهرشخصی،بستگیبهصمیمیتمابااون

طرفداره،هرچقدرصمیمتمابااونشخصبیشترباشهمدتزمان

نگاهکردنبهشهممیتونهبیشترباشه،یاحتیمیتونیمبرایشوخی

بهچشماشذلبزنیمیاخیرهنگاهکنیم،امـــــااگرباشخصمقابلمون

زیاددوستوصمیمینیستمبهتِرکهمدتزمانخیلیزیادیروبهش

نگاهنکنیموبهعبارتیبهشذلنزنیم.

ارتباط چشمی موثر : دقیقًا کجا رو نگاه کنیم

دریکارتباطچشمیموثردقیقًابایدبهکجانگاهکنیم؟

مابرایاینکهارتباطچشمیموثرداشتهباشیم،دقیقابایدبهچشمها)یا

اطرافچشموصورت(طرِفمقابلموننگاهکنیم.
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6 ارتباط چشمی موثر

اگرماحواسمونبهاطرافباشهبهاحتمالخیلیزیاداونفردناراحت

میشه،چوناحساسمیکنهکهمااصاًلتوجهیبهشنداریم.

مادریکلحظهفقطمیتونیمبهیکیازچشمانطرِفمقابلموننگاه

از رو نگاهتون بار یک دقیقه چند هر کنم می پیشنهاد بنابراین کنیم،

یکچشمبهچشمدیگرشمعطوفکنید،اینجوریمخاطبمااحساس

بهتریپیدامیکنه.

جنسنگاههایماهمدرزمانیکهبهشخصینگاهمیکنیمفرقدارند.

درادامهانواعجنسنگاهروباهمبررسیمیکنیم.

ارتباط چشمی موثر : جنس نگاه ما

نگاهمامیتونهجنسهامتفاوتیداشته،منظورازجنسنگاه،حسی

هستکهافرادازمامیگیرند.

نگاه صادقانه

بهتریننوعنگاهدرروابطحرفهایویادرروابطبادوستاننگاهصادقانه

باطن چقدر هر میده، نشون رو انسان درون و واقعی چهره که است
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زیباتریداشتهباشیمایننوعنگاهبهزیباییبیانشمیکنه.

نگاه خصمانه

اصاًلاینجنسنگاهرودوستندارم.

اینجنسنگاه،ازرویعصبانیتویادشمنیهست.انگارکهطرفاز

ماطلبداره،یااصطالحیکهبیانمیکننداینهکهانگارارثباباشرو

خوردیم.

بههرحالایننوعنگاههمجزونگاههایانرژیمنفیهست.

نگاه عاشقانه

همونطورکهازاسماینجنسنگاهپیداست،نگاهیعاشقانهاست.این

عشقمیتونه،عشِقبهفرزند،عشقبهپدرومادر،عشقبههمسرویا

هرچیزدیگهباشه.

وقتینگاهیعاشقانهداریم،عشقتوچشمامونموجمیزنه.

خبدیگهبیشترازاینرمانتیکشنکنیم
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8 ارتباط چشمی موثر

نگاه نفرت گونه

انگارباایننگاهمیخایمطرفمیخادماروغورتبده،اینجنسنگاههم

چیزیمثلنگاهخصمانهاستویاشایدهمنقطهمقابلنگاهعاشقانه

باشه.اماهرچیکههستایننگاهحاویانرژیوباِرمنفیهست.

نگاه تهدید آمیز

اوهاوهاوه،خدانکنهکسیبهمونتهدیدآمیزنگاهکنه.

یادتونهبچهکهبودیموزیادشیطونیمیکردیم،پدریامادریکنگاِهچپ

بهمونمینداختن؟

ایندقیقًایکنمونهبارزازنگاهتهدیدآمیزهست.

البتهبعضیازبچههایاالنماشا…انقدرنترسشدندکهدیگههیچجنس

نگاهیبراشوناثرنداره.

یااگهمثالیدیگهایبخامدربارهنگاهتهدیدآمیزبزنم،مثلنگاهرئیس

هاباکارمندهایاکارگراشون.متأسفانهبعضیازرئیسهابانگاهتهدید

آمیزیکهانجاممیدندواقعًااعتمادبهنفسپرسنلخودشونروپایین
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9 ارتباط چشمی موثر

میارند.

درستهاینفقطیکنگاِهسادهاست،اماهمینیکنگاهسادهمیتونه

خیلیتأثیراتبزرگیروهمرویافرادوهمرویعملکردشونداشتهباشه.

باخانوادهرفتهبودیمبههتل،اونجا ارتباطچشمیموثرچندماهپیش

یکیازکارکنانیکهداشتبهمسافرهاسرویسمیدایدلیوانیازدستش

بود،یک اونجا افتادزمینوشکست،درهمونلحظهرئیسهتلهم

گوشهچشمبرایاونفرداومدکهحواسشروبیشترجمعکنهوازاین

حرفا،شایداونلحظهصاحباونهتلپیشخودشفکرکردهکهعجب

جذبهایدارممن،اماهمینیکنگاهکوچیکباعثشداونکارگراعتماد

بهنفسشبهشدتبیادپایینوکارهایدیگهروبادقتکمتروترسو

لرزبیشتریانجامبده.

ارتباط چشمی موثر : اشتباهات رایج اما مرگبار در ارتباط چشمی

اشتباهاترایجیکهدرهنگامارتباطچشمیبهوجودمیاددرعیناینکه

خیلیسادهورایجهستند،میتونندتأثیراتونتایجخیلیبدیرودر

مخاطبایجادکنند.فرقینمیکنهکهمادرحالسخنرانیهستیمویا

اشتباهاتموجب این بههرحال میدیم. انجام رو نفره دو گفتگو یک
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10 ارتباط چشمی موثر

میشندکهماارتباطچشمیموثرینداشتهباشیم.

برایداشتنیکارتباطچشمیموثربایدهاونبایدهاییوجوددارهکه

بایدرعایتشند.

درادامهبهبررسیهریکازایناشتباهاترایجمیپردازیم.

اشتباهات ارتباط چشمی موثر : دزدیدن نگاه

درروابطبینافراددلیلدزدیدننگاهمیتونهحیاءوخجالتباشه،اگر

دلیلاینباشهکاماًلازرویرفتارهایمامشخصمیشه.نمیشهگفتکه

وقتینگاهمونروازرویحیاءوخجالتازکسیمیدزدیماونشخص

ناراحتمیشه،چونخوِدطرفمقابلهمدلیلدزدیدننگاهرومتوجه

میشه.امااگردلیلدزدیدننگاهچیزیمثل،قهر،خودخواهیوخودبزرگ

بینیباشهبهاحتمالخیلیزیادفردمقابلروناراحتمیکنه.ارتباطچشمی

موثر

البتهدرسخنرانیهمممکندزدیدننگاهازسمتسخنرانبهوجودبیاد

کهدلیلعمدهاشمیتونهبخاطرحیاءوخجالتازجنسمخالفباشه.

اماشخصیکهبعنوانمخاطبوشنوندهصحبتهایسخنراندرجمع
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11 ارتباط چشمی موثر

حضورداره،دربیشترمواردانتظاردارهکهازطرفسخنرانبهشتوجه

بشهوباسخنرانارتباطچشمیداشتهباشه.

اشتباهاتارتباطچشمیموثر:خیرهشدن

خیرهشدنبهافرادکاربسیاربسیارزشتوزنندهایهست.مخصوصًااگر

اینافرادغریبهباشندیاخیلیباهاشونصمیمینباشیم.

زمانیکهبهکسیخیرهمیشیمممکنهاونطرفموذببشهیاشایدهم

باعثناراحتیوخشمشبشه.

تاحاالشدهتویاتوبوسباشیدومتوجهبشیدکهیکیبهتونخیرهشده؟

چهاحساسیداشتید؟

کتک ویک بگیرید رو یقهطرف برید داشتید لحظهدوست اون شاید

مفصلبهشبزنید.

بودم درونش که اتوبوسی در کهچندسالپیش بود اتفاقی دقیقًا این

افتاد.

ارتباطچشمیموثردلیلخیرهنگاهکردنطرفرونمیدونم)شایدچشم

هاشانحرافداشت،شایدداشتهبرایخودشفکرمیکردهیاشاید…(
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بههرحالاونطرفیکهبهشنگاهمیکردخیلیازدستاینآقاناراحت

شدهبودویکدعوایحسابیتویاتوبوسبهوجوداومد.اونطرفیکه

خیرهنگاهمیکردبهطرفدعواشمیگفت،میخایچشمامروازکاسهدر

بیارم؟

شایدکاراینطرفواقعًاازرویقصدوقرضینبوده،اماهیچکسدوست

ندارهکهبهشخیرهنگاهبشه.

درسخنرانیهماگرسخنرانبهشخصیخیرهبشهشایددعواییبهوجود

نیادامابهاحتمالزیادباعثناراحتشدنوموذبشدِنمخاطبمیشه.

بنابراینپیشنهادمیکنمبههیچعنوانبهکسیخیرهنگاهنکنید.

اشتباهات ارتباط چشمی موثر : نگاه های سریع و ناگهانی

تاحاالشدهباکسیرودررو،درحالصحبتباشیوهرچنددقیقهیکبار

نگاهشرویهووسریعازشمابردارهوبهجایدیگهنگاهکنه؟

با همزمان و اومده پیش اتفاقی کنه می فکر دیگه لحظهشخِص اون

ایشوننگاهشروبههمونسمتمیبره.
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دراینجورمواردتقریبًاحواسهردوطرفپرتمیشهورشتهکالمازدست

گویندهمیپره.

بنابراینپیشنهادمیکنمرویاینموضوعکنترلداشتهباشیم،شایداگر

عادتداشتهباشیمکنترلشخیلیسختباشه،امااالنکهاینموضوعرو

متوجهشدیممیتونیمدراوایلخیلیآگاهانهکنترلشکنیموبعدازمدتی

اینموضوعتووجوِدمانهادینهمیشهودیگهبهیکعادتتبدیلمیشه

کهدیگهنگاههامونروسریعوناگهانیازرویمخاطبتونبرنگردونیم.

اشتباهات ارتباط چشمی موثر : پلک زدن بیش از حد یا  تیک 

زدن

پلکزدنبصورتطبیعیبایدانجامبشهتارطوبچشمانماروتأمین

کنه.امااگراینپلکزدنهابیشازحالتنرمالباشهاینحسروبه

طرفمقابلمیرسونهکهشایدازبیانچیزیکهداریممیگیمیاچیزیکه

شنیدیدعصبیشدیم.

تیکزدِنپلکهمیکیازنشانهاسترسویاعصبیبودنهست.

زمانیکهمادرحالبیاِنچیزیباشیمویکیازایندوحالتروبرامرخ
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بده،شخصشنوندهاعتمادشرونسبتبهحرفهایماازدستمیدهو

صحبتهایمااونقاطعیتیکهبایدداشتهباشهرونداره.

اشتباهات ارتباط چشمی موثر : تمرکز روی یک نفر

اگهدرحالسخنرانیهستیمویاتویجمعیدوستانهیارسمیصحبت

میکنیمنبایدارتباطچشمیخودمونروفقطبایکنفرداشتهباشیم.

ازدست رو افراددیگه ارتباطچشمیمیگیریم، نفر بایک وقتیفقط

میدیم.)انگارکهفقطهمونیکنفرتویجمعآدمهوبقیهچغندر–البته

بالنسبت(اماایندقیقًاحسیهستکهافرادنسبتبهاینموضوعمی

گیرند.

ارتباطچشمیموثرمعمواًلوقتیتویجمعیدرحالصحبتهستیمو

فقطبایکیدونفرارتباطچشمیبرقرارمیکنیم،افراددیگهتوجهشون

رونسبتبهصحبتهایماازدستمیدندودیگهبهصحبتهایما

امافکرو البتهشایددراونجمعحضورداشتهباشند، گوشنمیدند،

روحشونمیرهجایدیگه)اینروزهاهرکسیبرایخودشمشغلههای

گوناگونیداره(.
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بنابراینگرفتنارتباطچشمیموثرباافرادیکیابزارهایقدرتمنددرجلب

توجهحضارومخاطبینمحسوبمیشه.

ایننکتهرودرنظرداشتهباشیدکهشایدیکنگاهبهظاهرساده،روی

اونجاکهممکِن تا باشه، تونهداشته یامنفیمی تأثیرمثبت افرادچه

روزمره درصحبتهای و کنیم. فکر دیگران به کردنمون نگاه طرز روی

وسخنرانیهامونسعیکنیمبامخاطبارتباطچشمیمتعادلیبرقرار

کنیم.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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