
 

Dr. Kamran Sehat 
 

Instructor & Advisor of Domestic 
& International Business 

www.SehatLearning.ir 
Info@SehatLearning.ir 

Cell Phone: 0098 912 100 8545 

 

 
 

 Secrets of Success! 
 
 

 

 

 آداب معاشرت حرفه ای در کسب و کار

Business Formal Behaviour 

 
 : دکتر کامران صحتمدرس

 

 

 



 

Dr. Kamran Sehat 
 

Instructor & Advisor of Domestic 
& International Business 

www.SehatLearning.ir 
Info@SehatLearning.ir 

Cell Phone: 0098 912 100 8545 

 

 
 

 Secrets of Success! 
 
 

 دکتر کامران صحت

 

گرایش بازاریابی از انگلستان می  DBAدارای مدرک دکترای  3131خردادماه سال  42دکتر کامران صحت متولد 

ینه های مرتبط با مباحث بازاریابی، تبلیغات، فروش و عمده فعالیت های اجرایی وی آموزش و مشاوره در زم .باشد

 .همچنین مباحث پیشرفته ارتباطات نیز از جمله زمینه های آموزشی او می باشد .خدمات پس از فروش می باشد

را در ایران طراحی نموده است و تاکنون  "منشیگری مدرن"مبحث پیشرفته  3134دکتر کامران صحت در سال 

وول دفتر تحت آموزش های پیشرفته او تعلیم دیده و در سازمان های مختلف مشغول به هزاران منشی و مس

همچنین ده ها عنوان مقاله از او در نشریات معتبر کشور به چاپ رسیده است و ده ها عنوان  .فعالیت می باشند

صوتی  CDو آموزشی  DVDاو دارای بیش از یکصد عنوان  .کتاب از او به عنوان تالیف یا ترجمه چاپ رسیده است

 .آموزشی می باشد

 عمده مباحث قابل آموزش توسط دکتر کامران صحت عبارت است از:

تکنیک های  –زبان بدن  –ارتباطات موثر  –تکنیک های افزایش فروش  –بازاریابی دیجیتال  –بازاریابی تلفنی 

تکنیک های  –روشندگی حرفه ای فروش و ف -بازاریابی شبکه ای  –مهندسی فروش  – NLPنفوذ در دیگران با 

مدیریت  –تکنیک های موثر پذیرایی در مذاکرات فروش  –لباس رسمی مذاکرات فروش  –متقاعد کردن مشتری 

اصول روابط  –مدیریت موثر زمان در مذاکرات بازرگانی  –تکنیک های موثر مذاکرات  - CRMارتباط با مشتریان 

اصول گزارش نویسی پیشرفته به  –داری و تجاری به زبان انگلیسی مکاتبات ا -عمومی در سازمان های مدرن 

آیین نگارش  -نگارش متن ها و نامه های بازاریابی و فروش –نگارش ایمیل موثر  –زبان فارسی و انگلیسی 

 –مسوول دفتر موثر  –منشیگری مدرن   –اصول  روش های بایگانی اسناد و مدارک فروش  –مکاتبات اداری 

 عنوان آموزشی دیگر و ده هاغات نوین در ایران اصول تبلی

 عمده شرکت هایی که از خدمات آموزشی و مشاوره ای دکتر کامران صحت استفاده نموده اند عبارتند از:

دانشگاه آب و برق  –زیراکس  –هاکوپیان  –مرسدس بنز ایران  –سایپا  –ایران خودرو  –بانک مسکن  –بانک ملت 

 –دخانیات  –بورس اوراق بهادار  -انستیتو ایزایران  –مرکز آموزش بازرگانی  –سپور( وزارت نیرو )شهید عبا

نیروگاه  –مرکز تحقیقات و آموزش وزارت نیرو  –مبلمان اداری ماندگار   –داده ورزان هامون  –استیل البرز 

شرکت پاالیش و  – شرکت پخش فرآورده های نفتی –نفت مناطق مرکزی ایران  –مناطق نفتخیز جنوب  –کازرون 

ارتباطات سیار  –آب و فاضالب استان تهران  –گروه ملی فوالد  -نفت و گاز گچساران  –پخش فرآورده های نفتی 

 و ده ها شرکت معتبر دیگرفروشگاه های زنجیره ای رفاه   –ال جی  –سازمان ثبت احوال  –)همراه اول( 
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 مقدمه

رای نشان دادن شخصیتی با وقار و احترام برانگیز از خود و جلب توجه و احترام دیگران، باید حرکات و رفتارهای 

مناسبی داشته باشیم؛ رفتارهایی که اگرچه بیشتر آنها را در آمد و رفت های اجتماعی یاد گرفته ایم، ولی هنوز نکات 

 .نها بی خبریم، نکاتی که از آنها به عنوان آداب معاشرت یاد می کنیمریز و ظریف زیادی وجود دارد که از آ

یابد و از یک فرد عامی به  ا شان و منزلت اجتماعی تان ارتقارعایت برخی آداب اجتماعی به شما کمک خواهد کرد ت

با اصل و نسب و با رعایت این نکات ساده، دیگران شما را در زمره افراد  .یک انسان متشخص و باکمال تبدیل شوید

 .فرهیخته قرار خواهند داد؛ شخصی که دیگران آرزوی معاشرت و شراکت با وی را دارند

این بایدها و نبایدهای معاشرتی در همه جوامع به صورت الگوهایی ثابت و مشترک وجود دارد که البته چگونگی آنها 

 .در هر فرهنگی تابع نظام ارزش ها و باورهای آن جامعه است

ن رو، اگرچه همه جوامع برخی رفتارها را مودبانه و برخی دیگر را خارج از نزاکت می شمارند، اما این که چه از ای

چیزی مودبانه است یا نیست، فقط به وسیله فرهنگ هر جامعه تعریف می شود، به طوری که رفتار و رسوم پسندیده 

 .در یک دسته ممکن است در دسته دیگر اصال پسندیده نباشد

میان اسکیموها رسم بر این است که مهمان پس از غذا خوردن، لب های خود را طوری پاک کند که صدایی از  نمثل

در آفریقا،  .آنها برخیزد و به این ترتیب نشان دهد غذا برایش گوارا بوده است، ولی ما این کار را ناپسند می دانیم

در حالی که چنین سوالی برای ما « نه عرق می کنید؟چگو»وحشیان در مالقات با یکدیگر برای شادباش می گویند 

دست دادن با دوستان هنگام مالقات در بسیاری از کشورهای جهان معمول است، ولی چینیان  .زشت و زننده است

 .دو دست خود را برهم می گذارند و تکان می دهند ،به جای این کار

 دیده است اما مرسوم نیست و تقریبننفر اگرچه پسن ۲ ندر کشور ما وقتی در هر صفی می ایستیم، رعایت فاصله بی

نفر در صف هیچ فاصله ای وجود ندارد، حال آن که در کشورهای اروپایی عدم رعایت این فاصله، نوعی تعرض  ۲ بین

 .به حریم و حقوق فردی افراد محسوب می شود و واکنش های تندی به همراه خواهد داشت
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کاله نشانه ادب است، ولی بومیان غنا در آفریقا به جای این کار، قبای خود را از یک در بسیاری از کشورها برداشتن 

مسلمان به یکدیگر می رسند، با سالم کردن به هم  ۲ شانه پایین می اندازند، ولی براساس دستور اسالم، وقتی

 .احترام می گذارند

است، ولی این آداب در همه جا به منظورهای  بنابراین شیوه آداب معاشرت در سراسر جهان در عین این که متفاوت

معینی از قبیل سالم کردن، دست دادن و احترام گذاشتن به یکدیگر، معرفی ناشناسان به یکدیگر، آداب و رسوم 

 .به کار می رود ...پسندیده هنگام غذا خوردن، نحوه رفتار و پوشش در مهمانی ها، محل کار و

بیانـدازیـد تـا مـتوجه شوید در جامعه ما تنها شمار اندکی از افراد متشـخـص  کافیست نگاهی به دور و اطراف خود

اما  .و نزاکت اجتماعی بهای بیشتری داده می شد. در روزگـاران پیـشـیـن به آداب و با نزاکت بجای مانده است

 .افسوس که جامعه امروز دستخوش تحوالت گوناگونی گشته است

بـاید هـمـانـنـد ربـات آداب معاشرت را یک به یک و مـو بـه مـو، بـرده وار رعایت آن نیست کـه مـردم  مقصود ما

مـن  .و اجـرا کنند بلکه رعایت برخی آداب پسندیده بشما کمک خواهد کرد تا شان و منزلت اجتماعیتان ارتقا یابد

با  .شخص و جنتلمن تبدیل کندنـکاتـی را گرداوری کرده ام که می تواند شما را از یک فرد عامی به یک انسان مت

رعایت این نکات ساده به شما اطمینان میدهم که دیگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهیخته قرار 

و الزم به ذکر نیست کـه هـمـواره خـانـم  .شخصی که دیگران آرزوی معاشرت و شراکت با وی را دارند.خواهند داد

 .ص خوشنود خواهند شدها از مالقات با یک مرد متشخ
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 انواع رعایت نکردن آداب

انداز کلی شما در روابط آداب معاشرت فقط مختص رفتار شما سر میز غذا نیست، آداب معاشرت انعکاسی از چشم

جایتان را به پیرزنی که ایستاده است ندهید، چیزی درمورد  ،اینکه در اتوبوس شلوغ .اجتماعی و زندگی جمعی است

اینکه حاضر نیستید لحظاتی راحتی خود را به خاطر دیگری به  - آنهایی که بیننده هستند می فهماندشما به همه 

 .خطر بیندازید

کننده شماست؛ بلکه ها، تصویر و ظاهر شما بخشی از چیزی نیست که توصیفبه گزارش ایران ویج ، در اکثر موقعیت

دانند با تنها اطالعاتی که در دست زی درمورد شما نمیکسانیکه چی .کندهمه آن چیزی است که شما را توصیف می

صرفنظر از فکری که  .بینندکنند، و آن چیزی نیست جز آنچه از رفتار و کردار شما میها را پر میدارند جای خالی

ند تواند معیار فکر دیگران نسبت به شما شود: هر کسی که ببیشما درمورد خودتان دارید، یک عادت اجتماعی بد می

جوید خیلی قبل از اینکه شغل یا تخصص شما را به خاطر بسپارد، آنرا به یاد خواهد شما غذایتان را با دهان باز می

 .آورد

 

 معرفی نکردن افراد

چه در یک موقعیت شغلی باشید و چه اجتماعی، اگر فراموش کنید که دو نفر را به هم معرفی کنید، بسیار زشت و 

 .سید زیرا شما تنها آشنای مشترک آنها هستیدناشیانه به نظر خواهد ر

ای ای وجود دارد )مثل اول گفتن نام فردی که از نظر حرفهای برای نحوه معرفی کردن حرفهقوانین پذیرفته شده

 .مقام باالتری دارد(، اما هیچکدام از آنها به اندازه اینکه یادتان نرود آنها را به هم معرفی کنید، مهم نیست
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 ادن به خود برای تلفن حرف زدنتکان ند

های اجتماعی، آنهایی که در اتاق شما شریک هستند بیشتر از کسی که به شما زنگ یا در همه موقعیت تقریبن

یا موقعیت شخصی مشابهی هستید،   له وقتی سر میز شام. این مسازند، مستحق توجه شماستپیامک می

 .کندکه تنها نباشید صدق می تر خواهد بود اما برای هر موقعیتیتوجهقابل

غریبه در یک صف ایستاده باشید، سعی کنید تا جایی که ممکن است تماس تلفنیتان را  لنحتی اگر با افرادی کام

 .برای خودتان نگه دارید

 

 بحث کردن سر یک صورتحساب

برای پرداخت کردن یا  جمعی در بیرون از منزل است: همیشهخوری دستههای غذااین یک قانون ساده برای موقعیت

بینی کنید که یکی از اعضای گروه به خود اجازه بدهد که غذایی باید پیش .سهیم شدن در پرداخت آماده باشید

 .العاده گران سفارش دهدفوق

لی بارها موجب اذیتتان بوده است، به جای اینکه در رستوران سر صورتحساب بحث کنید، در اگر چنین مسای

توانید در چنین موقعیتی نشان دهید که فردی براین، خیلی راحت میعالوه .آن برخورد کنید موقعیتی دیگر با

 .بخشنده و بزرگوار هستید

 

 دیر رسیدن

 شود و اگر به دنبال راهی مطمئن هستید که به کسیدوست دارند که حس کنند بر آنها ارزش گذاشته می انسان ها

دقیقه دیرتر با یک توضیح  ۲۲ توانیدمی .ید، دیر سر قرارتان با او برسیدل نیستنشان دهید هیچ ارزشی برای او قای

خوب و منطقی برسید اما باالخره بهانه شما هر چه که باشد، فرد مقابل به این فکر خواهد کرد که چرا باید بیش از 

 .تان ارزش و احترام قائل باشدشما برای رابطه

ن دس، دیر رسیدن راهی بسیار عالی برای جدا کرمشتریان و رئیبخصوص در یک موقعیت کاری، در برخورد با 

 .توجه استگیر و بیکار و کارمندان بهانهکارمندان توانا و مالحظه
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 تقدیم نکردن محل نشستن خود 

اند که فردی خودمحور به نظر نرسد، به همان ترتیبی که بسیاری از قوانین آداب معاشرت برای این طراحی شده

یکی از اصول شخصیتی اساسی انسان بوده و ” دیم محل نشستن خود به فردی که نیاز بیشتری به آن داردتق“قانون 

 .های جنسیتی نداردهیچ نیازی به بحث درمورد سیاست

شاید آن زن باردار یا پیرزن ناتوان آنقدرها نیازی به صندلی شما در اتوبوس نداشته باشند و شاید شما روز بسیار 

های بدبخت و بیچاره است اما به هر ترتیبی هست از نیاز کند و اتوبوس هم پر از آدمد، پاهایتان درد میایبدی داشته

 .پوشی کرده و صندلیتان را به فردی نیازمندتر تقدیم کنیدخود چشم

 

 برخورد ضعیف با پرسنل خدمات

اما درست نیست که اگر خیلی وضع مالی اید هیچ اشکالی ندارد که با اشاره ابراز کنید که از خدماتی رضایت نداشته

به همین ترتیب، درست  .های آن خدمات آمادگی نداشتید، از تذکر دادن خودداری کنیدخوبی ندارید یا برای هزینه

هم نیست که بخاطر اشکاالت خیلی کوچک غذای رستوران را پس بفرستید و با کارمندان و پرسنل طوری رفتار 

 .هستند کنید که انگار مستخدم شما

 

 فقط درمورد خودتان حرف بزنید

خاطر غرور و خودخواهی که دارند افراد را ه درست است که بعضی افراد ب .خصوصیت جالبی نیست خودپرستی اصلن

اینکه در مکالمات و گفتگوها فقط  .شود که شما هم از آنها تقلید کنیدکنند اما دلیل نمیبه سمت خود جذب می
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همان نتیجه را  اصالً کار زیبایی نیست چون دقیقنهیچکس اجازه حرف زدن ندهید هم خودتان حرف بزنید و به 

 .دارد

کنند نیازی نیست برای همه سواالت سه اجازه بدهید دیگران هم نظراتشان را بگویند و وقتی از شما سوال می

ز خودتان برای دیگران جشود احساس کنند به سعی کنید از دیگران سوال کنید این باعث می .ساعت جواب بدهید

 .ل هستیدهم ارزش قای

 

 های ورزشیرعایت نکردن آداب باشگاه

ها هستند که با رعایت نکردن این آداب باشگاه را به حال خیلی آداب باشگاه رفتن بسیار ساده است اما با این

متمادی اشغال  هایی هستند که یک دستگاه ورزشی را دقایقها همان این .کنندمحیطی ناخوشایند تبدیل می

ها را وسط باشگاه رها ها و دمبلهایی که وزنههمان .کنند بی آنکه به نظر برسد کار مفیدی با آن انجام بدهندمی

دهند و ممکن است پای کسی به آنها گیر کند و موجب کنند و بعد از انجام کار آن را سر جای خود قرار نمیمی

کنند و جای ها از حوله شخصی استفاده نمیه موقع نشستن روی دستگاههایی کهمان .صدمه زدن به دیگران شوند

 .گذارندها بر جای میعرق بدنشان را روی همه دستگاه

نباید طوری رفتار کنید که انگار ها را از شر چنین افرادی خالص کن: یک قانون کلی شاید بتواند همه باشگاه

 .د که در آن فضا با دیگران شریک هستیدطوری رفتار کنی .مهمترین آدم روی زمین هستید

 

 آرایش کردن در اماکن عمومی

کند چه شود؛ چه فکر کنید کسی نگاهتان میآرایش کردن در محیط عمومی تجاوز به حق اجتماعی ما محسوب می

 ها، تمیز کردن چشم ها وهر کاری که محل آن سرویس بهداشتی است، مثل گرفتن ناخن .نه، این کار درست نیست

 .هر چیز مربوط به بهداشت شخصی، نیز از این جمله است

 .که در محلی عمومی هستید، از دست زدن به صورت خود خودداری کنید گوید زمانییک سنت قدیمی می

 

 غذا خوردن با دهان باز
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برد یاین عادت زشت نه تنها شما را زیر سوال م .مثل حیوانات غذا خوردن یکی از بدترین اشتباهات اجتماعی است

 .کندخواهند از غذای خود لذت ببرند را نیز مشمئز مینتان که میابلکه اطرافی

 .کالس استها اهمیت بسیار زیادی دارد و نشانه یک مرد بیبرای خانم له مخصوصناین مسا

 

 

 چند قانون آداب معاشرت

 .همیشه مودب باشید

منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعی آن فرد تنزل  اگـر هـم از کـسی خوشتان نمی آید نیازی نیست که شان و

 .مودب و با نزاکت بـاشید تـا بـرتـری خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت کنید .دهید

 

 .هیچگاه دشنام ندهید

چون نشان دهنده آن است که شما قادر نیستید برای بـیـان عقاید  .دشنام و ناسزاگویی مطلقا ممنوع می باشد

 .گری همیشه دور از نزاکت و ادب می باشد از آن گذشته الابالی .تری بهره بگیریـد لغات مناسب اژه ها وخودتان از و
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 .صدای بلند صحبت نکنیدبا 

بـلند  .گردید هنگامی که با صدای بلند صحبت میکنید، بـاعث باال بردن سطح استرس میان اطرافیان خود می

ث منطقی با دیگران نـیـستید و عجز شما را در استدالل معقوالنه صحبت کردن بیانگر آن است که شما قادر به بح

هـمـچـنـیـن  .نشان می دهد و آنکه می خـواهـیـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به کرسی بنشانید

 .بلند صحبت کردن سبب جلب توجه اطرافیان میگردد البته توجه منفی

 

 .کنترل خود را از دست ندهید

روید به همه نشان می دهید قادر به کنترل  دهید و از کوره در می شما کنترل اعصاب خود را از دست میزمانی که 

وقـتـی هم که شما از کنترل رفتار خودتان عاجز می بـاشیـد، چـگونـه قـادر  .احساسات و هیجانات خود نمی باشید

ید )کار آسانی نخواهد بود اما به زحمتش بـه کـنـترل چیز دیگری خواهید بود؟ همواره خونسردی خود را حفظ کن

 (.می ارزد

 

 .به دیگران خیره نشوید

شما که نمی خواهید بی جهت  .زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرض به دیگران محسوب می گردد

 دیگران را مرعوب خود سازید؟

 

 .صحبت کسی را قطع نکنید

میان صحبت کسی پریدن  .دهـیـد صـحـبت دیگـران بـه پایان برسد پیش از آنکه اظهار عقیده ای بکنید، اجـازه

اگر نمی خواهید خودبین و از خود  .های اجـتـمـاعـی فرد می باشد نشانه بی نزاکتی و عدم برخورداری از مـهـارتـ

بـا  منراضی بنظر آیید، هیچگاه صحبت کسی را قطع نکنید و هرگاه که ناچار بـه انـجـام ایـن کـار شـدیـد حتـ

مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت کـه  .، اقـدام بـه انـجام آن کار کنید"معذرت می خواهم"گـفـتـن جـمله 

 .ل شویمقاید و احساسات دیگران احترام قایبـرای موقعیت، ع
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 .همیشه وقت شناس باشید

القـات هـا، موقعیت های شغلی و سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـ .مهم است که به وقت دیگران احترام بگذارید

 .هـمچـنـین یک فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترک کند .اجتماعی حضور یابید

  

 .اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید 

آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یک فرد متشخص می 

بـنـابـراین هرگاه شخصی در مـهـمـانی شـروع بـه  .یات زندگی عشقی شما باید محرمانه باقی بمانندجزی .باشد

 .سـخن چیـنـی کرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء استفاده نکرده و صحبتی در رابطه به زندگیتان به میان نیاورید

 

 .آب دهان نیاندازید

آب دهـان انداختن بسیار زننده بوده و بی شخصیتی فرد را  .نه انجام می دهنداغلب مـردها ایـن کـار را بطور ناآگاها

 .هیچگاه آب دهان نیندازید مگر آنکه بخواهید ثابت کنید انسان بی نزاکتی هستید .میرساند

 

 .حرمت بزرگترها را نگاه دارید
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من به این  .ز به دیگران احترام بگذاریددر واقع شما باید همانطور که دوست دارید مورد احترام دیگران باشید خود نی

علت بزرگترها را مـورد تـاکید قرار دادم که امروزه جوانان خیال می کنند همه چیز را می دانند و از همه چیز سر 

سال پیش خود  5کافیست به  .اورند و در واقـع خـود را عـقـل کل میدانند اما اینطور نیست در می

سـال پـیـش  5اینطور نیست؟ بـا آنـکـه  .روز بسیار باهوش تر و با تجربه تر شده ایدشما ام یقینن.....بیاندیشید

 .دانید کردید همه چیز را می نـیـز فکر می

 

 .به اشتباهات دیگران نخندید

 هـنـگـامـی کـه شما اشتباهی مرتکب می .این یکی از پست ترین کارهای است که کسی ممکن است انجام دهد

کنید تنها انتظاری که از دیـگران دارید آن است که اشتباهات و خطاهای شما را برویتان  اری میشوید و یا خراب ک

 .از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند .نیاورند و از آنها چشم پوشی کنند

 

 .کاله خود را از سر بردارید

بـاید کـاله و هـر آنـچه بر سر دارید را به هنگام داخل شما می  .شاید امروزه این رسم دیگر هوادار نداشته باشد

از آن گـذشـتـه هیچگاه با کاله بر سر میز شام ننشینید چون اینکار نشانه بی  .شدن به منزل از سر خود بردارید

 .نزاکتی مفرط می باشد

 

 .پیش از صرف غذا منتظر بمانید همه میهمانان سر جایشان بنشینند

ف غذا سر میز نشسته اید، باید منتظر بمانید تا تمام میهمانان کامال سـر جایشان بنشینند و آماده زمانی که برای صر

ه این نکته اگرچه مـوشـکـافـانـ .هـمـه افـراد بـاید در یک زمـان شـروع بــه صـرف غذا کنند .صرف غذا گردند

 .باشد ز اهمیت میبـنـظـر مـی رسد، اما بسیار حای

 

 .نیدفخر فروشی نک
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در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسایـل مـالی به دارایی های خود اشاره  .هیچ کس از آدم الف زن خوشش نمی آید

 .نکرده و ثروت خود را به رخ نکشید

 

 .به ساعتتان نگاه نکنید

آن  هنگامی که در یک جمع و محفلی می باشید، مدام به ساعت خود نگاه نکنید مگر آنکه بـالفـاصله قصد ترک

وقتی به ساعتتان نگاه می کـنـیـد دیـگران اینگونه برداشت میکنند که شما خسته و بی  .محل را داشته باشید

 .حوصله گشته اید

 

 چگونه سالم کنیم و دست بدهیم؟

میان همه ادیان،  مجموعه آداب معاشرت است که تقریبنسالم کردن و دست دادن، اولین و مهم ترین بند از 

فرانسوی ها درست مثل ما  مثلن .و ملت ها وجود دارد و آداب و قوانین خاصی هم برای خودش داردفرهنگ ها 

 .آلمانی ها تنها یک بار با هم دست می دهند .هنگام ورود و خروج با یکدیگر دست می دهند

برخی کشورها مردم  .برخی آفریقایی ها پس از هربار دست دادن، بشکن می زنند که حاکی از رهایی و آزادی است

ین از رقابت های سنگ خیلی محکم دست می دهند که احتمالنآمریکایی ها هم  .هم دست دادن را خوب نمی دانند

ت گرفته است و اما پیچیده ترین شکل دست دادن را سیاهان آمریکایی دارند پوستان نشاجسمی مانند کشتی سرخ

بلکه هنگام دست  .ن سالم واحوالپرسی دست می دهندافغان ها نه تنها در حی .که شامل چند عمل پیچیده است
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دست دادن با دست راست و گذاشتن دست دیگر به شانه مقابل نشان  .دادن، روبوسی و بغل کشی هم می کنند

این وضعیت را در بازدیدهای  .دهنده تالشی است که این شخص می خواهد به نحوی از بوسه دادن جلوگیری کند

در کشور ما هم قوانین و آداب  .و دیپلمات های مختلف جهان می توان مالحظه کردرسمی کشورها و مقامات 

 .ت گرفته از فرهنگ اسالمی استینه وجود دارد که البته بیشتر نشاخاصی در این زم

این عمل شما در خاطره طرف مقابل همیشه باقی می  .همیشه در حین سالم کردن به جانب مقابل، پیشقدم باشید

 .م شدن در سالم همچنین نشان دهنده تواضع، فروتنی و بزرگواری انسان استپیشقد .ماند

به هر مجلس یا به هر محل تجمع که وارد می شوید، در صورتی که نظم جلسه و مجلس با اخالل مواجه نشود، با 

نسبت به زنان  مردها در سالم .صدای بلند و متناسب سالم کنید، حتی اگر دارای مقام و رتبه باال و مسن تر باشید

استادان و معلمان وقتی وارد کالس می شوند باید به شاگردان سالم کنند و شاگردان هم به  .باید پیشقدم باشند

به هیچ وجه مقابل سالم کسی سر تکان ندهید، بلکه کوشش کنید با  .رسم احترام در برابر استاد خویش بایستند

 .زبان، جواب سالم جانب مقابل را بدهید

 .کوشش کنید وقت خود و دیگران را در سالم واحوالپرسی نگیرید .و احوالپرسی نیازی به وقت طوالنی نداردسالم 

این کار اگرچه نشان دهنده ابراز صمیمیت با طرف مقابل  .هنگام دست دادن، دست طرف مقابل را محکم نگیرید

البته شل  .مالقات اول باید در نظر گرفته شود ویژه دره این مساله ب .است اما ناراحت کننده و خارج از عُرف نیز است

 .دست دادن هم درست نیست

 .با نوک انگشتان خود دست ندهید .دست دادن شل نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، عالقه و ثبات است

کامل به اگر بر حسب عجله یا تصادف چنین کاری کردید، حتما از جانب مقابل معذرت بخواهید و دوباره با دست 

 .ایشان ادای سالم و احترام کنید

در رویارویی با بزرگ تر از خودتان سالم کنید، اما تا او به سمت شما دست دراز نکرده، دستتان را برای دست دادن 

به سویش دراز نکنید و در صورتی که کارمند اداره یا شرکتی هستید، تا رئیستان خواهان دست دادن با شما نشده 

 .ر پیش دستی نکنیدبرای این کا

هنگامی که کسی چند بسته یا پاکت در دست دارد و دست هایش آزاد نیست، نباید دست خود را به سوی او دراز 

 .کنید تا مجبور شود برای دست دادن بسته ها را زمین بگذارد یا همه را در یک دست یا زیر بغل نگه دارد
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انعی ندارد، اما یادتان باشد دن آن نیست، ضمن عذرخواهی مبا دستکش دست ندهید، اما اگر زمانی برای در آور

 ".ببخشید که با دستکش دست می دهم":این جمله را بگویید:  حتمن

  

 آداب غذا خوردن در فرهنگ های مختلف

این تنوع آداب در فرهنگ های مختلف در عادات غذایی نیز مشاهده می شود و در واقع لذت غذا خوردن به چگونه 

 .بخش تر می کند ن است، به طوری که انجام دادن یک سری آداب، غذا خوردن را برای خودمان هم لذتخوردن آ

دانستن این که آداب غذا خوردن در هر جایی و در هر فرهنگی با فرهنگ دیگر متفاوت است هم کمی کارمان را 

 .راحت تر می کند

بسیار مرسوم است و در رستوران های محلی، در بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی با دست غذا خوردن  مثلن

همیشه هم ظرف آبی روی میز هست که شما فقط انگشت هایتان را در  .قاشق و چنگالی همراه غذایتان نمی بینید

این  .یادتان باشد وقتی با چینی ها روی یک میز می نشینید، آرنج هایتان را روی میز نگذارید .آن ظرف می شویید

 .کار از نظر آنها بی ادبی به حساب می آید

آنها می گویند نباید برای غذا  .هندی ها هم از جمله ملت هایی هستند که با دست غذا خوردن را دوست دارند

ایتالیایی ها هم به غذا خوردن اهمیت  .خوردن واسطه ای وجود داشته باشد تا انرژی بین غذا و انسان در تعامل باشد

 .خصوص اگر مهمان داشته باشند، وقت زیادی صرف می کننده ی دهند و برای وعده های غذایی، بزیادی م

این که وقت غذا  .برای ایتالیایی ها، ناهار وعده اصلی است و معموال همه خانواده آن را کنار هم صرف می کنند

یلی روی آداب غذا خوردن تاکید برای همین هم خ احتمالن .خوردن چطور به نظر بیایید، در هر رابطه ای مهم است
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آدابی  .می شود؛ آدابی که برخی هایشان در فرهنگ های مختلف، مشترک و برخی هم خاص یک قوم و منطقه است

 :مانند

هیچ گاه سر میز یا سفره غذا، مستقیم توی چشم های طرف مقابل تان در حالی که لقمه را به دهان می برد، نگاه 

در حال جویدن غذا، به هیچ وجه صحبت نکنید آن هم با شور و  .ای طرف را نشماریدنکنید و به عبارتی لقمه ه

از یادآوری کردن چیزهایی که  .طرف مقابل را هم به حرف زدن وادار نکنید .حرارت و درباره یک مساله بحث برانگیز

ن در فرهنگ ما در آوردن یکی از بی ادبی های غذا خورد .به خودی خود چندش آورند، سر میز غذا جدا پرهیز کنید

صاف بنشینید و  .روی غذایتان خم نشوید .بشدت از این کار پرهیز کنید .صدایی است که به آن بادگلو می گویند

 .وقتی همسفره دارید، سریع غذا خوردن مودبانه نیست .موقع جویدن غذا، دهان را ببندید

 .ی لقمه بزرگ برندارید که مجبور شوید آن را گاز بزنیدبه عبارت .همان اندازه غذا بردارید که می توانید بخورید

یز دیگر را در غذایتان دیدید اگر حشره، تار مو یا هر چ .هرگز با حرکت دادن قاشق و چنگال چیزی را نشان ندهید

بان این کار یک جور بی احترامی به میز .قبل از چشیدن غذا به آن نمک و فلفل نزنید .به روی خودتان نیاورید اصلن

 .و آشپز است

اگر چیزی از روی میز خواستید و دست تان نمی رسید، دست تان را  .پیش از میزبان شروع به خوردن غذا نکنید

سر میز غذا از  .برای برداشتن آن روی میز دراز نکنید و از فردی که نزدیک است بخواهید آن را به شما بدهد

 .ردن با موها، گوش ها و کالهتان خودداری کنیدخمیازه کشیدن، خاراندن، شانه کردن سر، بازی ک

 .در خوردن غذا و نوشابه به مهمانتان اصرار نکنید .در صورتی که میزبان هستید، از غذاهای تهیه شده تعریف نکنید

 اگر لقمه ای که در دهان می گذارید، .به قیمت برخی اقالم غذا نیز اشاره ای نکنید .لیوان نوشابه را خیلی پر نکنید

انگشت ها را برای تمیز کردن لیس  .مطابق میلتان نبود، آن را از دهان خارج نکنید و سعی کنید آن را فرو ببرید

سعی کنید از  .از خالل دندان هیچ وقت در حضور دیگران استفاده نکنید .نزنید، بلکه آنها را با دستمال تمیز کنید

نوشیدنی تان را یک جرعه سر نکشید، بلکه به دفعات و  .کنیدزبانتان برای تمیز کردن دندان ها و دهان استفاده 

 .البته بی صدا آن را بنوشید

اگر خواستید سرفه کنید یا بینی تان را بگیرید، سرتان را به چپ یا راست در امتداد شانه تان بچرخانید و با دستمال 

 .کاغذی یا دستمال جیبی صورت تان را بپوشانید و به کارتان برسید
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 .انمی با آقایی همراه است موقع سفارش غذا، نظرش را به آقا بگوید تا او دستور غذا بدهداگر خ

 

 

 در محیط کار چگونه باشیم؟

ظاهر هر  .ثیر داردی و دانش در پیشرفت کاری افراد تامحققان معتقدند مهارت های انسانی بیش از مهارت های فن

راین اگر کارمند هستید رعایت استانداردهای زیر به شما کمک بناب .شخص در محیط های کاری اهمیت زیادی دارد

 .می کند ظاهرتان با وضعیت کارتان هماهنگ باشد

 .به بهداشت خود توجه نشان دهید تا احیانا برای ارباب رجوع یا دیگر کارمندان ناخوشایند نباشید

اره اونیفورم خاصی ندارد بهتر است چنانچه اد .این یکی، جزو ضروریات است .لباس مناسب با محیط کار بپوشید

پوشیدن  .استفاده کنند(آقایان از کت و شلوارهای مناسب محیط کار و پیراهن هایی با رنگ مالیم )سفید، بژ یا آبی

 .لباس کارمندان زن نیز از فرم مانتوهای اداری خارج نشود .پیراهن های تیره یا رنگ های تند و زننده ممنوع است

 .کار در مجموع تأکید بر سادگی و ظاهر طبیعی کارمندان استدر محیط  ناصول

 .در محل کار گفت وگو به صمیمیت ترجیح داده می شود .یادتان باشد محل کار جای صمیمیت برقرار کردن نیست

به همکارتان پشت  .پس زندگی خصوصیتان را برای خودتان نگه دارید و مکالمه هایتان تا حد امکان کوتاه باشد
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اگر بخوبی با همکار خود برخورد نکنید،  .زبان بدن )ایما و اشاره ها( شما می تواند شخصیت تان را نشان دهد .نکنید

این کار به نوعی توهین است و می تواند منجر به ایجاد احساسات و  .اعالم کرده اید هیچ عالقه ای به صحبت ندارید

 .تفکرات منفی و حتی خصمانه دیگران نسبت به شما شود

به جای صحبت کردن در مورد دیگران، سعی کنید با احترام آنها را  .پشت سر کسی در محل کار غیبت نکنید

بعد از دعوا و  .تحسین و تمجید کنید و اگر آنها هم همین کار را برای شما کردند، تشکر کردن را فراموش نکنید

جوعی عصبانی افتادید، سعی کنید خونسردی مشاجره، پشیمانی سودی نخواهد داشت، پس اگر گیر رئیس یا ارباب ر

گفت وگوی مثبت و سازنده، استرس محیط کار را کاهش می دهد و  .خود را حفظ کنید و به حل مشکل بپردازید

 .باعث می شود همه احساس راحتی و خشنودی بیشتری کنند

وقتی همکارانتان سرشان شلوغ در شروع مکالمه با همکارانتان آرامش خود را حفظ کنید و به خاطر داشته باشید 

 .است برای حرف زدن نزدشان نروید

  

 راه رفتن در هنگام

سر خود را راست و رو به باال و  .در موقع راه رفتن همیشه در نظر داشته باشید که وضع خرامیدن خیلی مهم است

محکم به اطراف نگه ندارید، بلکه بگذارید به حالت طبیعی  شانه ها را رو به عقب نگه دارید و نیز دست ها را

ه کرده اید ، بعضی از پیاده روندگان را مالحظدهند های خود را تلو تلو می تس، بعضی اشخاص بی رویه دبچرخند

باشد  این وضع ناپسند می .کنند تمام بدنشان در حرکت است ست که لی لی میا روند مثل آن که وقتی راه می

 .یم و صاف و در عین حال با حرکات طبیعی قدم برداشتبلکه باید مستق
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مانند تبسمی  ید خود به خود در شخص ایجاد شود، به عبارت دیگر راه رفتن بارای راه رفتن پیش بینی جایز نیستب

 .خود را برای آن حاضر نموده باشد دون آنکه قبلن، بگردد که یک مرتبه در صورت ظاهر می

 ، ما طی کارهای روزمره خود به قدر کافی در خوبی و بدی آنها شرکت مینباید متوجه اشخاص شددر طی راه رفتن 

یخواهیم فکر  زم نیست که چند دقیقه ای را که مال، دیگر بریم ی میها سهم بسزای کنیم و از آن خوبی و بدی

 .آسوده داشته باشیم باز هم متوجه آنها گردیم

رفتار مخصوص افراد دون مایه ه نزنید و با فشار از بین جمعیتی نگذرید که این سعی کنید در موقع عبور به کسی تن

 .آشنا به آداب معاشرت استو نا

وردید خود را چنانچه مجبور باشید از بین دو نفر بگذرید یا اینکه دست یا لباس شما به کسی خورد یا زحمتی وارد آ

 .خواهی کنیدملزم بدانید که عذر

 

 

 

از جمله مواردی هستند  ...میزان انعطاف پذیری و نوع تفکر، صحبت کردن، سطح شغلی و تحصیلی، لباس پوشیدن،

از طرفی اهمیت دادن و رعایت کردن این نکات  .ر اجتماع مشخص می کندکه سطح شخصیتی و معاشرتی فرد را د

توسط افراد یک جامعه الزمه رشد فرهنگ و تمدن اجتماعی آن سرزمین می باشد که دستیابی به این مهم مستلزم 

 .شناخت، اجرا و ترویج آداب و قوانین اجتماعی در سطح کشور است

تشریفاتی که سازنده یک ارتباط سالم و  .اب تشریفات نامیده می شونداین موضوعات در معنایی دیگر اصول و آد

ارتباط سالم و موفق موجب می شود تا ما مشکالتمان را ساده تر حل نماییم، اعتبار کسب  .موفق اجتماعی است

برسانیم،  با آن ها دوست شویم و از این تعامل دوطرفه سود ببریم وسود .کنیم و مورد اطمینان دیگران قرار بگیریم
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معامله، مبادله و امرار معاش کنیم، وصلت و کنیم و زندگی بسازیم، تفریح و سرگرمی را بیشتر، صممیت کنیم و 

 .شراکت کنیم و رونق ببخشیم و را هنمایی وگفتگو کنیم و خدا را بهتر بشناسیم لذت ببریم، 

شاره می شود نکاتی است که در قوانین اجتماعی اصول و قوانین آداب و معاشرت که پایین تر به آن ها ا ازبرخی 

برای به   کلیه کشورها مشترک است و به نوعی رفتار سالم و پسندیده ای به شمار می آید که در ارتباطات مختلف

 .دست آوردن سطح فرهنگی و اجتماعی افراد در هر نقطه از جهان بر روی آن تمرکز می شود و انتظار می رود

نکات اصلی اشاره کنیم الزم است یادآور شویم که اصل اساسی قانون تشریفات و ارتباط اجتماعی  قبل از این که به

 این است که ما همیشه از خود بپرسیم و بدانیم که:

 با چه کسی ارتباط برقرار کرده ایم؟

 ؟کجا

 چه زمانی؟

 به چه منظور؟

به دست آوریم و از رفتارهای غیرمنتظره، بحث های نابه جا، این سواالت برای این است که ما حد و مرز رابطه را 

 .حرکات نادرست و درخواست های بی موقع بپرهیزیم

د و نداماد کنار پدر عروس بنشی ،برای مثال با در نظر گرفتن سواالت باال دیگر اتفاق نمی افتد که هنگام خواستگاری

 ی وی و سهم االرث عروس خانم سوال کند!دارای دستش را دور گردن او بیاندازد و در مورد 

یا این که وقتی یک کارمند بانک آشنای خود را پشت باجه می بیند، به یاد آورد که در محیط کار قرار دارد و 

کار وی را انجام دهد تا نوبت به دیگری برسد، نه این  مشتری به آشنای خود بنگرد و فورن باید به چشم یک

ران، با او شروع به سالم و احوالپرسی و مباحث شخصی طوالنی مدت نماید و هر یک که بی تفاوت به وقت دیگ

 .از مشتریان هم اعتراض کرد چپ چپ به او نگاه کند و جر و بحث نماید

 

 سالم و احوالپرسی

ران در شناخت شخصیت افراد و در فرهنگ همه ملت ها و عرف بین الملل، چگونگی سالم و احوالپرسی با دیگ 

همه افراد با هرگونه رفتار و مقام و  .قضاوتی که از رفتار و اخالق آن ها خواهند داشت تاثیر فراوانی دارد
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شخصیتی، طالب آن هستند تا از سوی طرف مقابل به گرمی مورد استقبال قرار بگیرند و توجه آن ها را به خود 

 .جلب نمایند

 .ظیفه اخالقی کوچک ترها می باشد و بزرگترها وظیفه دارند تا با گرمی بدان پاسخ هندسالم کردن و       -

بزرگ ترها بدون مکث و   البته آقایان باید در سالم گفتن به خانم ها تقدم جویند و خانم ها هم باید به

دهنده می رنجش ناراحتی سالم  و موجب دیگران سالم به محلی کم یا و  توجهی بی  .تردید سالم کنند

 .دهند می نسبت دهنده پاسخ خودخواهی و ادبی بی شود و افراد ناظر دلیل آن را به 

این که افراد بزرگ تر یا خانم ها به دلیل اولویت خود انتظار سالم داشته باشند کار پسندیده ای نیست و        -

افراد مسن بهتر  .رد استبی ادبی محسوب می شود چرا که پیشی گرفتن در سالم نشانه تواضع و ادب ف

 .است بجای سالم با فرد کوچک تر از خود احوالپرسی نمایند

هنگام سالم و احوالپرسی باید کامال از جا برخاست نه اینکه نیم خیز شد یا نشسته سالم و احوالپرسی        -

 .یش بنشیندطرف مقابل هم باید از برخاستن مخاطبش تشکر کند و از او خواهش کند مجددا برجا .کرد

در ادامه سالم باید احوالپرسی صورت پذیرد و به سواالت طرف مقابل مختصرا پاسخ داده شود اما نباید        -

هنگام سالم  .وارد مسایل شخصی و محرمانه افراد شد یا در جواب احوالپرسی بحث پزشکی راه انداخت

ت او را به گرمی فشرد و با خم کردن سر کردن باید به چشمان طرف مقابل نگاه کرد، در صورت امکان دس

 .و یک لبخند مالیم اظهار خرسندی نمود

 .کسی که وارد مکان یا جمعی می شود باید به دیگران سالم کند حتی اگر از همه بزرگ تر باشد       -

 .با افراد ضعیف تر از خود نباید با غرور و تکبر سالم و احوالپرسی کرد       -

 .استفاده کنید "تو"بجای  "شما"ه افراد حتی کودکان از ضمیربرای هم       -

افرادی که به مقام و ثروتی رسیده اند باید متوجه باشند که بیشتر زیر ذره بین قرار دارند و الزم است که        -

و در مجموع خلق و خوی خود را گرم تر از گذشته نشان دهند حتی با افراد پایین  سالم و احوالپرسی 

 .تدس

هنگام سالم و احوالپرسی در کوچه و خیابان و معابر و مجامع باید مکث کامل کنیم و اگر طرف مقابل        -

راه رفتن و دیگران را دنبال  .قصد ادامه صحبت یا پرسیدن سوالی داشت باید توقف نمود به گفتگو پرداخت
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روش اغلب در بیمارستان ها،  ) این.خود کشاندن هرچقدر هم سطحشان پایین باشد خالف نزاکت است

 (.دانشگاه ها و ادارات کاربرد دارد

اهمیت ندادن به افراد آشنایی که از کنار ما می گذرند نشانه بی ادبی کامل است و یک خودخواهی        -

 .محض به حساب می آید

ه از اشاره کردن سر هنگام سالم و احوالپرسی داشتن صدا به اندازه تصویر مهم است! به این معنی ک       -

 بدون بیان کلمات جدا خودداری کنید!

وقتی سرگرم بحث مهم یا کار ارزشمندی هستید نباید به بهانه اینکه کار مهمی انجام می دهید از سالم        -

 .و احوالپرسی غافل شوید

 

 دست دادن

ست و می توان از این طرز دست دادن مانند راه رفتن و حرف زدن نشان دهنده اخالق و شخصیت افراد ا

 .طریق به میزان اعتماد به نفس، بی تفاوتی، خونگرمی و تکبر فرد پی برد

 .هنگام دست دادن با افراد حواستان را به مخاطب باشد و با دیگران صحبت نکنید       -

خود را هنگام دست دادن نباید با کسی که به او دست می دهیم فاصله زیادی داشته باشیم و دست         -

 .ادب حکم می کند که پاپیش گذاریم و به فرد مورد نظر نزدیک شویم .بیش از اندازه دراز کنیم
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هنگامی که دستانمان خیس یا کثیف هستند یا وسیله ای در دست داریم باید قبل از این که طرف مقابل        -

طرف مقابل  .جلوگیری نماییمدستش را دراز کند با صدای بلند عذرخواهی کنیم و از دست دادن با وی 

 .هم در صورت مشاهده چنین شرایطی باید از دست دادن خودداری کند

این کار نشانه غرور و تکبر  .بعضی ها عادت دارند هنگام دست دادن دستشان را به بدن خود می چسبانند       -

 .است

رای مدت طوالنی در دستان خود و فشردن دست دیگران، تکان دادن یا نگه داشتن دست طرف مقابل ب       -

 .گذاشتن دست دیگر بر روی دستان وی نشانه بی ادبی است

خودداری از دست دادن به افراد سطح پایین یا فردی که دستش را دراز کرده، نشانه بی ادبی و غرور        -

 .است

 .دست دادن با دستکش صحیح نیست       -

تمام افراد تک تک دست داد و احوالپرسی کرد و می توان بعد احوالپرسی در یک میهمانی الزم نیست به        -

 .با خانواده میزبان برای دیگران از فاصله مناسب سرتکان داد و احوالپرسی کوتاهی انجام داد

خیره شدن به اطراف و نگاه به دور و بر خالف  .هنگام دست دادن باید به چشمان طرف مقابل نگاه کرد       -

 .ضمن این که نباید پاسخ دست دادن دیگران را با دست چپ داد .تادب اس

 

 ظاهر و لباس

هرگز در میهمانی ها، مجامع عمومی، کوچه و خیابان، موهایتان را شانه نکنید، ناخن نگیرید، کفش        -

و پول های مدارک و اسناد داخل جیبتان را بیرون نریزید  .هایتان را تمیز نکرده و لباستان را مرتب نکنید

 .خود را نشمارید

سعی کنید  .نوع لباس رابطه مستقیم با شخصیت شما دارد .لباس های پر نقش و نگار و رنگارنگ نپوشید       -

مناسب ترین حالت  .به گونه ای لباس بپوشید که بیان کننده شان و شخصیت موردعالقه شما باشد

 .سب با سن می باشداستفاده از لباس های با طرح ساده و رنگ های متنا
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به هیچ وجه با پیژامه و لباس خانه وارد خیابان، پارکینگ خانه یا هر جایی که خانم ها حضور دارند        -

 .نشوید

اگر در خانه میزبان هستید یا میهمان کسی شده اید از پوشیدن لباس های شخصی مانند، پیژامه و        -

 .شلوارک صرف نظر کنید

 .کت و شلوار باید تمیز و اتوشده باشد،کفش ها واکس زده و براقپیراهن        -

 به کمربند خود کلید، گوشی موبایل یا هر وسیله دیگری آویزان نکنید!       -

 .در مکان های رسمی، خیابان و محل کار از دمپایی به جای کفش استفاده نکنید       -

سیگار کشیدن شما ناراحت می شود فورا سیگارتان را اگر در جمعی هستید که حتی یک نفر هم از        -

 .خاموش کنید و معذرت بخواهید

 .باز گذاشتن دکمه آخر پیراهن کار شایسته ای نیست .یقه پیراهن باید محکم و باوقار باشد       -

 .هرگز در مجامع رسمی و جلسات پای خود را از کفش بیرون نیاورید

روش صحیح آن است که صدای پای شما  .مپایی خود را بر روی زمین نکشیدهنگام راه رفتن کفش و د       -

 .شنیده نشود یا صدای آن آرام و متین باشد

 مواضب باشید هنگام راه رفتن کلید یا سکه های داخل جیبتان سمفونی اجرا نکنند!       -

 .ناسب نیستاستفاده از جوراب هایی که پا از داخل آن مشخص باشد برای آقایان م       -

 .استفاده از جوراب های پاره یا دوخته شده واقعا منسوخ شده است       -

 .دستان خود را همیشه تمیز و نرم نگاه دارید       -

یادتان باشد همیشه مواظب وضع ظاهری و نظم لباس هایتان باشید زیرا این اصل مهم همیشه از جانب        -

 .د بوداطرافیان به شدت مورد توجه خواه
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 تماس تلفنی

لحن صحبت کردن و آهنگ صدا و میزان عالقه شما به مکالمه نقش زیادی در روحیه مخاطبتان خواهد 

 .داشت که به او در درک روحیه و احساس شما کمک خواهد کرد

 .گوش دادن به مکالمات تلفنی دیگران به هیچ وجه درست نیست       -

درواقع کودک تنها باید به تلفن هایی پاسخ بدهد  .را به کودکان نسپاریدجواب دادن تلفن های ناشناس        -

 که تماس گیرنده خود قصد صحبت با او را دارد مانند، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها!

با دیگران مکالمه کردن نشانه بی توجهی به کسی است که با شما صحبت  "نه"و  "بله"تنها با کلمات        -

 که این گونه مسابقه بیست سوالی برگزار نکنید! بهتر است .می کند

هنگام صرف غذا، حضور در جلسه، بحث و گفتگوی جدی با دیگران، تا حد امکان از تماس تلفنی پرهیز        -

 .و آن ها را به زمانی دیگر موکول کنید 

 .ی کنیداگر با جایی تماس می گیرید که شما را نمی شناسند باید فورا خود را معرف       -

 "چه کار داری؟"اگر تلفن کننده با کس دیگری کار دارد هرگز از او نپرسید        -

هنگامی که به دیگران تماس می گیرید و قصد مکالمه طوالنی دارید ابتدا از او بپرسید که فرصت دارد         -

 .با شما صحبت کند یا نه

در این هنگام سعی کنید  .نید قبل از استفاده از او اجازه بگیریداگر قصد دارید از تلفن دیگران استفاده ک       -

 .مکالمه تان کوتاه باشد و از گرفتن شماره های متعدد خودداری کنید
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وقتی قصد دارید به تلفن همراه دیگران تماس برقرار کنید خودتان شماره او را بگیرید زیرا تلفن همراه        -

ره تلفن شخصی دیگران را در اختیار منشی و اپراتور یا شخص غریبه یک وسیله شخصی است و نباید شما

 .گذاشت

قبل از خداحافظی گوشی تلفن را قطع نکنید حتی اگر کار به دعوا جرو بحث کشیده باشد بازهم        -

 .خداحافظی کنید و بعد گوشی را بگذارید

در این مواقع  .یان نرسید به سراغ دومی نرویداگر چندین تماس تلفنی همزمان داشتید تا اولی را به پا       -

اگر تلفن دوم مهم تر است از تلفن اول عذرخواهی کنید و بگویید تا چند لحظه دیگر با او تماس می 

 .گیرید

اگر میهمان دارید و یا کسی منتظر شماست مکالمه تان را کوتاه کنید و ادامه مکالمه را به فرصت بهتری        -

یادتان باشد  .عدم توجه به این موضوع بی احترامی به فردی است که منتظر شماست .موکول نمایید

هنگامی که در جمعی هستید یا با فرد دیگری مشغول صحبت کردن، پیاده روی و غیره شده اید، خالف 

   .رادر انتظار خود بگذارید  ادب است که با مکالمه تلفنی، آن جمع یا فرد مورد نظر

مزاحمت های تلفنی حتی اگر به منظور تنوع و خنده باشد بازهم خالف انسانیت است و ممکن شوخی و        -

 .است عواقب بدی در انتظار هر دو طرف باشد

 

 هدیه دادن

اگر این هدیه  .هدیه دادن نوعی ابراز عالقه به دیگران است که موجب بهبود و توسعه روابط اجتماعی می شود

در آن لحظه به هدیه گیرنده دست می دهد تاثیر بسیار مثبتی بر خلق و خوی وی  غیرمنتظره باشد احساسی که

 .خواهد گذاشت

هدیه حتما نباید با ارزش و گران قیمت باشد زیرا این نوع هدایا معموال برای جبران زحمات، رشوه دادن،        -

ه همیشه( پشت آن منظور یا خودنمایی و نرم کردن دیگران مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب اوقات)ن

 .دلیلی نهفته است و کم تر برای ابراز عالقه صورت می گیرد
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وقتی به میهمانی دوستان و اقوام در شهر دیگری می روید، بهتر است هدیه ای برای او تهیه کنید که در        -

 .این موارد می توانید از سوغات شهر خودتان استفاده کنید

 .هدایا را در قالب پول نقد پرداخت نکنید به هیچ عنوان       -

 هیچ گاه از دیگران طلب سوغاتی یا هدیه نکنید حتی به عنوان شوخی!       -

اگر قصد دارید برای اعضای خانواده تک تک هدیه ببرید دقت کنید کسی را از قلم نیاندازید و اختالف        -

 .ارزشی هدایا چشمگیر نباشد

 .واهید وسایلشان را به رسم یادگاری به شما بدهنداز دیگران نخ       -

فرزندانی که قصد دارند برای پدر و مادر خود هدیه تهیه کنند بهتر است با پول توجیبی خودشان یک        -

هدیه کوچک بخرند، این کار بهتر از آن است که با پول خودِ پدر و مادر برای آن ها هدیه بزرگ خریداری 

 .شود

است که در میهمانی ها برای میزبان دسته گل یا شیرینی هدیه می برند اما بردن میوه توهین به  رسم       -

 .آقا و خانم میزبان محسوب می شود

وقتی توسط میهمان هدیه ای دریافت کردید از او تشکر کنید و هدیه را خارج از دید دیگر میهمانان باز        -

البته بازهم خارج از دید سایر  .ید و هدیه او را ارزشمند بشماریدکنید و مجداد از هدیه دهنده تشکر کن

 میهمانان این کار را انجام دهید!

در  .هدیه به خانم ها باید توسط خانم هدیه دهنده تقدیم گردد و هدیه آقایان توسط آقای هدیه دهنده       -

 .دوران نامزی طرفین شخصا هدیه را به یکدیگر پیشکش می کنند

 .بچه ها از هدیه مشترک خوششان نمی آید و این کار موجب نزاع و درگیری بین آن ها می شود       -

مثال کودک آن را  .بهتر است برای هریک از کودکان هدیه مناسبی خریداری شود تا موجب دردسر نگردد       -

 نخورد و خفه نشود!

 .و سوء تفاهم به خود بگیرد هدیه نباید به گونه ای باشد که جنبه تحقیر، توهین       -

 در پاسخ هدیه دیگران بهتر است هدیه بدهید نه ناسزا!       -

 و کم تر آن را برانداز کنید!  هنگام دریافت هدیه روی خوش نشان دهید       -
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شما  "مگر او برای من چه کار کرده یا چی هدیه آورده "هیچ گاه هنگام هدیه دادن به این فکر نکنید که       -

 .همیشه کار خودتان را بکنید زیرا با این کار استقالل شخصیتی خود را نشان می دهید

 


