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پوکر فیس چیست؟

پوکرفیسیکاصطالحدرمذاکرهاستکهبهمعنیصورتیبدونحالت

واحساساست.

بهعبارتدیگروقتیبهشخصیکهپوکرفیساستنگاهمیکنیمهیچ

حالتیازغم،شادی،اشتیاق،هیجانو…پیدانمیکنیم.

“پوکر”نامیکبازیاستکهباکارتهایمخصوصانجاممیشود.

“فیس”همبهمعنیصورتاست.
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دربازیپوکرافرادسعیمیکنندتادستشانرابرایطرفمقابلرونکنند

ازطرفیهممابایدسعیکنیدباتوجهبهعکسالعملهایرقیبانخود

دربازی)کهمیتوانددریافتپیامهایغیرکالمیازحالتهایچهرهاش

باشد(دستشرابخوانیم.

)Charlie Ergen( :چارلی ارگن می گوید

    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؟

مامیتوانیمدرهرزمانیکهنمیخواهیمافراددیگرازاحساساتوحال

روحیماخبرشوند،حالتپوکرفیسرادرصورتخودبهنمایشبگذاریم.
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شایدبهترباشدبگوییمپوکرفیسبودننوعینقاببرچهرهمااستکه

باعثمیشوددیگراننتوانندازاحساساتمابرداشتیداشتهباشند.

اماپوکرفیسبودنبیشتردرمذاکرهاستفادهمیشود.

بایکمثالپوکرفیسرابرایتانشرحمیدهم:

فرضکنیدبرایخریدکاالییبهیکمغازهیاشرکتمیروید.

اگرحالتچهرهشمابسیارمشتاقبرایخریدآنکاالباشد،احتمالدارد
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تواند می امتیاز این حاال بگیرید، زیادی امتیاز فروشنده از نتوانید که

تخفیفیاهرچیزدیگرباشد.

چونزمانیکهفروشندهمتوجهمیشودشمااشتیاقفراوانیبرایداشتن

آنکاالداریدهرقدرکهمیتواندامتیازکمتریبهشمامیدهد.

امااگرماپوکرفیسباشیموشوقخودمانرابرایداشتنآنکاالنشان

ندهیم،برایاینکهفروشندهبخواهدکاالیخودشرابهمابدهداحتمال

داردخیلیامتیازاتبیشتریرادریافتکنیم.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: زبان بدن چیست

چگونه پوکر فیس باشیم؟

دانشجو عنوان به درسی کالس سر پیش سال ۱۰ حدود آید می یادم

نشستهبودمومدرسبلندوبااشارهبهمنگفت:

منهروقتدرموردموضوعیخاصمیخواهمبدانمکهصحبتمچه

چون کنم، می نگاه را مصطفی چهره است داشته شما روی بر تاثیری
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مصطفیباشنیدنهرجملهچهرهاشتغییرمیکندومنخیلیراحت

میتوانمتاثیرآنجملهرادراکثرشمامتوجهشوم.

در که کردم می نبودم.سعی قبلی امیرمصطفی دیگر روز بعدازآن من

خیلیازجاها،مخصوصادرزمانهاییکهدرحالمذاکرهباافراددیگر

هستمکنترلرارویچهرهامحفظکنم.

نمیخواهمبگویمکهاینموضوعبداستویااینکهماهمیشهبایدبر

چهرهخودنقابیبزنیم.

منبعدازآنروزبیشتربهحاالتچهرهامتوجهکردمتابتوانمآنرادر

باید که است همین هم شما به من کنم.پیشنهاد کنترل مناسب زمان

کنترلحالتهایچهرهخودتانرابهدستبیاوریدتادرزمانمناسب

بتوانیدحالتمناسبرادرچهرهخودنمایانکنید.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: زبان بدن سخنرانی

برایاینکهبتوانیمحالتپوکرفیسرادرچهرهخودایجادکنیمنیازاست

کهتمرینهاوکارهاییراانجامدهیم،اینمواردراباهمبررسیمیکنیم:
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– حالت های مختلف چهره خودمان را بشناسیم

همانطورکهبیانکردم،برایاینکهبتوانیمحالتهایچهرهخودمانرا

کنترلکنیم،میبایستازآنآگاهیپیداکنم.

منبایدبتوانمچهرهخودمرابشناسمتابتوانمعملکردآنرادردست

بگیرم.

مابرایاینکهبتوانیمیکشهررابشناسیمبارهاوبارهاکوچهوخیابانها

راطیمیکنیمتابتوانیمآنشهررامثلکفدستمانیادبگیریم.

حاالبرایاینکهبتوانیمچهرهخودمانرابشناسیممیبایستبارهاوبارها

جلویآینهانواعچهرهخودمانراببینیموباآنآشناشویم.
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بهچهرهخود را مختلف حالتهای آینه جلوی کافیست کار این برای

بگیریمیابهعبارتینقابهایمختلفرابرچهرهخودمانبزنیمتاازآن

آگاهیپیداکنیم.

برایاینکارهممیتوانیمازآینهاستفادهکنیموهممیتوانیمازچهره

خودمانفیلمبگیریموبعدتماشاکنیم.

منهردورابهشماپیشنهادمیکنم.

جلویآینهمیتوانیددرلحظه،عضالتصورتخودتانرابشناسیدوبا

فیلمبرداریهممیتوانیدحسیکهبهطرفمقابلمنتقلمیشودرا

دریابید.

پستمرینکردنرافراموشنکنید.

– پوکر فیس بودن را تمرین کنیم

بعدازاینکهازحالتهایمختلفچهرهخودتانآگاهشدیدحاالوقتآن

رسیدهکهحالتپوکرفیسرادرصورتخودپیداکنیدوآنراچندینبار

جلویآینهتمرینکنید.
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کارهای جمله از کارها، از خیلی رمز نگیرید، کم دست را کردن تمرین

مهارتیتمرین،تکراروتداومدرآناست.

– معمولی صحبت کنیم

نیازنیستکهصحبتکردنمانخیلیبیروح،بیحس،بدونلحنیا

بدونتاکیدباشد.

بدون خیلی خیلی را خودمان نیست نیاز هم کردن هنگامصحبت در

اشتیاقنشاندهیم.
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پایین و باال مناسب، مناسب،مکث تاکید مناسب، لحن که است بهتر

بردنصدایمانبهصورتمناسبو…درصحبتهایماوجودداشته

باشد.

چوناگراینمواردنباشدمادقیقامثلیکرباتخواهمشد.

ایندرستاستکهمذاکرهصرفاخوبصحبتکردننیست،اماخوب

صحبتکردنجزوپایههایاصلیمذاکرهاست.

پسسعیکنیمکهخودمانباشیم.

– راحت باشیم

قرارنیستکهیکنقابخشکوکامالبیروحرابهصورتمانبزنیموبا

دیگرانصحبتکنیم.

تاآنجاکهممکناستبایدراحتباشیم.

شایدجایینیازشدلبخندیبزنیم.

شایدجایینیازشدنگاهمانکمیجدیباشد.
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قرارنیستماخیلیخشکوبیروحباشیم،اگرقراربراینباشد،ربات

گزینهبهترینسبتبهماخواهدبود.

– اعتمادبه نفس در چهره

مابایدسعیکنیماعتمادبهنفسرادرچهرهخودمانبهنمایشبگذاریم.

اگرجاییامتیازیدادهایمنبایدخودمانراببازیموبازبانبیزبانیبه

طرفمقابلبگوییمکه:

“لعنتی،نبایداینامتیازرابههمینسادگیبهتمیدادم”

ازطرفیهموقتیامتیازیگرفتهایمنبایدازخودمانبیخودشویموبه

طرفمقابلماننشاندهیمکه:

“هورامنتوانستمیکامتیازازتوبگیرمواینخیلیعالیاست”

نشان عبارتی به یا نفس اعتمادبه دهنده نشان باید همواره ما چهره

دهندهاینباشدکهماکارمانرابلدهستیموبهآناطمینانداریم.
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جمع بندی

فنون و اصول درباره ای نکته ما اگر که باشید داشته خاطر به همیشه

مذاکرهمیدانیموآنرااجراییمیکنیم،احتمالداردطرفمقابلماهم

ازآناطالعداشتهباشدوهمانرادرحینمذاکرهباماانجامدهد.

اگرماپوکرفیسهستیم،احتمالداردکهطرفمقابلماهمپوکرفیس

باشدونتوانیماطالعاتیازچهرهاشدریافتکنیم.

پوکرفیسبودندرمذاکرهیکهنریاشایدهمیکابزاراست.

ازآندرستاستفادهکنیم.

با آرزوی بهترین ها برای شما دوست عزیز

در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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