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 زبان بدن اسفندماه :   24

از این که بخشی  راج شده است ستخاpsychology today این متن از با شما صحبت کنیم. زبان بدن  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع سالم! 

 تخمین زده میشود:   دقیقه   4برای مطالعه آن  مدت زمان الزم .از زمان خود را به مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریم

و با  شان ندارند با والدین که صحبت میکنیم، آنها معتقدند که اصال کاری به فرزند. ند هستندگالیه ماز والدین و رفتار آنها  دانش آموزان، خیلی وقت ها

 آنهاتنها با شیوه نگاه کردن خود، و  دیگر، معتقدند والدین آنها نیازی به صحبت ندارند، فیاما، از طرآنها در مورد کنکور صحبتی نمیکنند. دانش آموزان  

 جا اهمیت زبان بدن، بیش تر از همیشه خود را نشان میدهد. این .زار میدهندرا آ

زدیکتر  یک فرد به شما نکه ما برای ارتباط تنها متکی به زبان نیستیم. بدن ما می تواند، نشانه های بسیار زیاد و منحصر به فردی تولید کند. هرچقدر 

ه این نشانه ها حساس تر خواهد بود. بنابراین فرزندان شما، کوچکترین نشانه های بدن شما را درک میکنند. آنها رانده باشد، ببا شما وقت گذباشد و  

 ازیم.  خشم و یا ناامیدی شما میشوند. در این نوشته می خواهیم به تعدادی از نشانه های آزاردهنده در زبان بدن والدین بپردکامال متوجه استرس، 

یین به  طوالنی مدت به آنها خیره نشوید یا از پانتان هنگام صحبت با فرزندا و بی حوصلگی است.  نگاه خیره: نگاه خیره غالبا به معنی خشم ✓

 . این کار استرس دانش آموزان را افزایش میدهد. آنها نگاه کنید

و تماشای تلویزیون صحبت کردن به این معنی است، که شما   هنگام صحبت با فرزنداتان به آنها نگاه کنید. نگاه پایین یا هنگام مطالعه ✓

 اهمیتی به احساسات وی نمی دهید.  

فعال تا بعد کنکور به وی کاری ندارید. اما در  رانه لی شما صبوحرکت بدین معنی است که دانش آموز اشتباه میکند وباال انداختن شانه: این  ✓

 با این روند دانش آموز نتیجه نمی گیرد.  ته دلتان مطمئن هستید که 

میکند که شما از آینده وی  و مالیدن دست ها، هنگام صحبت نشانه استرس شما است. دانش آموز این برداشت را   دست کشیدن به صورت  ✓

 تید. ضطرب هسم

لبخند بی حالت: یکی از بدترین حالت های صورت شما میتواند این خنده ها باشد. این خنده مستقیما به معنی استهزای دانش آموز و رویای    ✓

حرکت   چرا که اینش صحبت میکند به هیچ وی با این خنده ها وی را دلسرد نکنید. ش آموز با شما از رویایگامی که دانوی است. هن 

راه وی خواهد س، در طول زندگی و در محیط کاری هماعتماد به نف موجب کاهش شدید اعتماد به نفس فرزند شما خواهد شد. این کاهش

 هرگاه که در محیط کار با پوزخند روبرو شود بهره وری خود را از دست خواهد داد.  بود و 
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