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پوکر فیس چیست؟
پوکر فیس یک اصطالح در مذاکره است که به معنی صورتی بدون حالت
و احساس است.
به عبارت دیگر وقتی به شخصی که پوکر فیس است نگاه می کنیم هیچ
حالتی از غم ،شادی ،اشتیاق ،هیجان و … پیدا نمی کنیم.
“پوکر” نام یک بازی است که با کارت های مخصوص انجام می شود.
“فیس” هم به معنی صورت است.
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در بازی پوکر افراد سعی می کنند تا دستشان را برای طرف مقابل رو نکنند
از طرفی هم ما باید سعی کنید با توجه به عکس العمل های رقیبان خود
در بازی (که می تواند دریافت پیام های غیرکالمی از حالت های چهره اش
باشد) دستش را بخوانیم.
چارلی ارگن می گوید)Charlie Ergen( :

پوکر یک بازی است که در آن شما الزم نیست بهترین دست
برای برنده شدن را داشته باشید .پوکر واقعا خواندن افراد و
خواندن احساسات انسانی است ،در واقع این همان چیزی است
که در کسب وکار بازی می شود.

چه زمانی پوکر فیس باشیم؟
ما می توانیم در هر زمانی که نمی خواهیم افراد دیگر از احساسات و حال
روحی ما خبر شوند ،حالت پوکر فیس را در صورت خود به نمایش بگذاریم.
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شاید بهتر باشد بگوییم پوکر فیس بودن نوعی نقاب بر چهره ما است که
باعث می شود دیگران نتوانند از احساسات ما برداشتی داشته باشند.

اما پوکر فیس بودن بیشتر در مذاکره استفاده می شود.
با یک مثال پوکر فیس را برایتان شرح می دهم:
فرض کنید برای خرید کاالیی به یک مغازه یا شرکت می روید.
اگر حالت چهره شما بسیار مشتاق برای خرید آن کاال باشد ،احتمال دارد
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که نتوانید از فروشنده امتیاز زیادی بگیرید ،حاال این امتیاز می تواند
تخفیف یا هر چیز دیگر باشد.
چون زمانی که فروشنده متوجه می شود شما اشتیاق فراوانی برای داشتن
آن کاال دارید هر قدر که می تواند امتیاز کمتری به شما می دهد.
اما اگر ما پوکر فیس باشیم و شوق خودمان را برای داشتن آن کاال نشان
ندهیم ،برای اینکه فروشنده بخواهد کاالی خودش را به ما بدهد احتمال
دارد خیلی امتیازات بیشتری را دریافت کنیم.

حتما این مقاله را مطالعه کنید :زبان بدن چیست

چگونه پوکر فیس باشیم؟
یادم می آید حدود  ۱۰سال پیش سر کالس درسی به عنوان دانشجو
نشسته بودم و مدرس بلند و با اشاره به من گفت:
من هر وقت در مورد موضوعی خاص می خواهم بدانم که صحبتم چه
تاثیری بر روی شما داشته است چهره مصطفی را نگاه می کنم ،چون
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مصطفی با شنیدن هر جمله چهره اش تغییر می کند و من خیلی راحت
می توانم تاثیر آن جمله را در اکثر شما متوجه شوم.
من بعدازآن روز دیگر امیر مصطفی قبلی نبودم .سعی می کردم که در
خیلی از جاها ،مخصوصا در زمان هایی که در حال مذاکره با افراد دیگر
هستم کنترل را روی چهره ام حفظ کنم.
نمی خواهم بگویم که این موضوع بد است و یا اینکه ما همیشه باید بر
چهره خود نقابی بزنیم.
من بعدازآن روز بیشتر به حاالت چهره ام توجه کردم تا بتوانم آن را در
زمان مناسب کنترل کنم.پیشنهاد من به شما هم همین است که باید
کنترل حالت های چهره خودتان را به دست بیاورید تا در زمان مناسب
بتوانید حالت مناسب را در چهره خود نمایان کنید.

حتما این مقاله را مطالعه کنید :زبان بدن سخنرانی

برای اینکه بتوانیم حالت پوکر فیس را در چهره خود ایجاد کنیم نیاز است
که تمرین ها و کارهایی را انجام دهیم ،این موارد را با هم بررسی می کنیم:
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– حالت های مختلف چهره خودمان را بشناسیم
همان طور که بیان کردم ،برای اینکه بتوانیم حالت های چهره خودمان را
کنترل کنیم ،می بایست از آن آگاهی پیدا کنم.
من باید بتوانم چهره خودم را بشناسم تا بتوانم عملکرد آن را در دست
بگیرم.
ما برای اینکه بتوانیم یک شهر را بشناسیم بارها و بارها کوچه و خیابان ها
را طی می کنیم تا بتوانیم آن شهر را مثل کف دستمان یاد بگیریم.
حاال برای اینکه بتوانیم چهره خودمان را بشناسیم می بایست بارها و بارها
جلوی آینه انواع چهره خودمان را ببینیم و با آن آشنا شویم.
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برای این کار کافیست جلوی آینه حالت های مختلف را به چهره خود
بگیریم یا به عبارتی نقاب های مختلف را بر چهره خودمان بزنیم تا از آن
آگاهی پیدا کنیم.
برای این کار هم می توانیم از آینه استفاده کنیم و هم می توانیم از چهره
خودمان فیلم بگیریم و بعد تماشا کنیم.
من هر دو را به شما پیشنهاد می کنم.
جلوی آینه می توانید در لحظه ،عضالت صورت خودتان را بشناسید و با
فیلم برداری هم می توانید حسی که به طرف مقابل منتقل می شود را
دریابید.
پس تمرین کردن را فراموش نکنید.

– پوکر فیس بودن را تمرین کنیم
بعدازاینکه از حالت های مختلف چهره خودتان آگاه شدید حاال وقت آن
رسیده که حالت پوکر فیس را در صورت خود پیدا کنید و آن را چندین بار
جلوی آینه تمرین کنید.
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تمرین کردن را دست کم نگیرید ،رمز خیلی از کارها ،از جمله کارهای
مهارتی تمرین ،تکرار و تداوم در آن است.

– معمولی صحبت کنیم
نیاز نیست که صحبت کردنمان خیلی بی روح ،بی حس ،بدون لحن یا
بدون تاکید باشد.
در هنگام صحبت کردن هم نیاز نیست خودمان را خیلی خیلی بدون
اشتیاق نشان دهیم.
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بهتر است که لحن مناسب ،تاکید مناسب ،مکث مناسب ،باال و پایین
بردن صدایمان به صورت مناسب و … در صحبت های ما وجود داشته
باشد.
چون اگر این موارد نباشد ما دقیقا مثل یک ربات خواهم شد.
این درست است که مذاکره صرفا خوب صحبت کردن نیست ،اما خوب
صحبت کردن جزو پایه های اصلی مذاکره است.
پس سعی کنیم که خودمان باشیم.

– راحت باشیم
قرار نیست که یک نقاب خشک و کامال بی روح را به صورتمان بزنیم و با
دیگران صحبت کنیم.
تا آنجا که ممکن است باید راحت باشیم.
شاید جایی نیاز شد لبخندی بزنیم.
شاید جایی نیاز شد نگاهمان کمی جدی باشد.
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قرار نیست ما خیلی خشک و بی روح باشیم ،اگر قرار بر این باشد ،ربات
گزینه بهتری نسبت به ما خواهد بود.

– اعتمادبه نفس در چهره
ما باید سعی کنیم اعتمادبه نفس را در چهره خودمان به نمایش بگذاریم.
اگر جایی امتیازی داده ایم نباید خودمان را ببازیم و با زبان بی زبانی به
طرف مقابل بگوییم که:
“لعنتی ،نباید این امتیاز را به همین سادگی بهت میدادم”
از طرفی هم وقتی امتیازی گرفته ایم نباید از خودمان بی خود شویم و به
طرف مقابلمان نشان دهیم که:
“هورا من توانستم یک امتیاز از تو بگیرم و این خیلی عالی است”
چهره ما همواره باید نشان دهنده اعتمادبه نفس یا به عبارتی نشان
دهنده این باشد که ما کارمان را بلد هستیم و به آن اطمینان داریم.

پوکر فیس چیست؟

12

جمع بندی
همیشه به خاطر داشته باشید که اگر ما نکته ای درباره اصول و فنون
مذاکره می دانیم و آن را اجرایی می کنیم ،احتمال دارد طرف مقابل ما هم
از آن اطالع داشته باشد و همان را در حین مذاکره با ما انجام دهد.
اگر ما پوکر فیس هستیم ،احتمال دارد که طرف مقابل ما هم پوکر فیس
باشد و نتوانیم اطالعاتی از چهره اش دریافت کنیم.
پوکر فیس بودن در مذاکره یک هنر یا شاید هم یک ابزار است.
از آن درست استفاده کنیم.

با آرزوی بهترین ها برای شما دوست عزیز
در پناه خدا باشید
امیر مصطفی

