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 : (behavior)  رفتار

ارزیابی، بررسی بر اساس علم روانشناسی، منظور از رفتـــار، آن دستــه از حاالت ، عادات، اعمال و گفتار است که همواره قابل مشاهده ، اندازه گیری، 
 و پیش بینی باشد

 : ششگانه مردم دوستیاصول 

 ( شرط و قید بدون پذیرش) دستور اول : از صمیم قلب دیگران را دوست بدارید

 دستور دوم: همیشه با تبسم باشید

 دستور سوم: همواره به خاطر  داشته باشید که نام هر کس برای خودش شیرین ترین کلمه است

 سخن گفتن در اطراف خودشان نمائیددستور چهارم: شنونده خوبی باشید، دیگران را تشویق به 

 دستور پنجم: همواره از آنچه مورد عالقه دیگری است گفتگو نمائید

 دستور ششم : تالش نمائید از صمیم قلب اهمیت دیگری را برای افراد نمایان سازید

 : فواید تبسم

 تبسم خرجی ندارد ولی منافع فراوانی را در بر دارد •

 ترین آرایش صورت است.تبسم کم خرج ترین و زیبا  •

 کسانیکه تبسم از شخصی دریافت می کنند به اصطالح غنی می شوند و کسی که آنرا می دهد فقیر نخواهد شد •

 لبخند بیشتر از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن در اذهان باقی خواهد ماند •

 (نخندیم هم به بخندیم، باهم. )شود می دوستی و محبت خوشبختی،جلب باعث خنده •

 نوعی استراحت در برابر خستگی است و بهترین دارو برای درمان مشکالت زندگی به حساب می آید خنده •

 تبسم تا زمانیکه به چهره نیاید فاقد ارزش است. •

 ارتباط: عبارتست از انتقال پیام از فرستنده به گیرنده از طریق کانال ارتباطی و عکس العمل گیرنده پیام.

 ارتباط خوب:عوامل مؤثر در 

 اولین برخورد .1
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 رعایت بهداشت جسم .2

 مهارت صحبت کردن .3

 مهارت گوش دادن .4

 مهارت غیر کالمی .5

 مهارت های برقراری روابط صمیمانه با دیگران و دوست یابی  .6

 :ظاهری وضع پوشش آداب

 رسمی محافل و مجالس در رسمی پوشش رعایت                                                                                                        سادگی 

 مرتب و کشیده اطو لباس                                                  دار برق و زرق زننده، پوشش از پرهیز

 کمربند بستن محکم                                                                              جلیقه های دکمه بستن 

 کفش پاشنه خواباندن از اجتناب                                   تمیز و زده واکس کفش

 ظاهر و جسم بهداشت رعایت                                  وجود صورت در فرم لباس از استفاده

 باشد کت از بیرون 3/1 پیراهن آستین                          لباسها همخوانی و هارمونی

 عرف از خارج و حد از بیش بهداشتی آرایشی لوازم  و آالت زیور از پرهیز 

 :مهارت صحبت کردن

 بیان افکار، عالیق، احساسات و خواسته های خود برای دیگران از طریق صحبت کردن  •

 صحبت کردن یکی از مهم ترین اجزاء سازنده هر ارتباط •

 نگاه کردن به مخاطب هنگام صحبت کردن •

 صدای مناسب از نظر لحن و تن صدا •

 رعایت نوبت در صحبت کردن •

 صحبت در خصوص موضوع واحد •

 زیاده گوئی پرهیز از پر حرفی و •

 اجتناب از طرح سؤاالت خصوصی و جزئیات زندگی اشخاص •

 برخورد خوش با روی گشاده •

  استفاده از کلمات مناسب ) الفاظ روشن، مالیم و گفتاری مؤدبانه و صمیمانه(  •

 ایجاد حالت جاذبه و تأثیر دلچسب از طریق کلمات مناسب به جای ایجاد حالت تدافعی  •

 پیام  تعیین چارچوب مشخص برای •

 استفاده از لغات بی طرفانه •
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 پرهیز از شوخی و الفاظی که باعث رنجش دیگران می شود •

 تلفظ کلمات به صورت طبیعی و درست •

 پرهیز از تکذیب شدید گفته های دیگران •

 و... .از قبیل: می فهمید ، می دانید  اجتناب از اصطالحاتی  •

 طریق، بدان انسان که است راهی گفتگو. شود می نهاده بنا آن بر ها جنبه سایر که است اساسی و پایه حقیقتاً و است انسانی صمیمی روابط قلب   "گفتگو"
 تداوم و آغاز اصلی عامل( غیرکالمی یا کالمی بصورت) گفتگو پس. گذارد می میان در را آن غیرکالمی یا و کالمی صورت به و کند می خلق را معانی

 .است ارتباط

 اشتیاق و توانایی حقیقت در. یابند تسلط آن بر باید ببرند، لذّت صمیمانه روابط از بخواهند چنانچه افراد که است هایی مهارت ازمعدود یکی گفتگو، توانایی
 .است بخش رضایت رابطه یك تداوم عوامل ترین مهم جمله از خوب ارتباط و گفتگو برای

 :گفتگو های مؤلفه

 به که است نیاز شنونده، ـ گوینده های تکنیك بحث شروع از قبل که باشد، می پیام و شنونده گوینده، مهم مؤلفه سه شامل گفتگو دانیم می که طور همان
 .بیندازیم نظری پیام یك( غیرکالمی و کالمی) اصلی عناصر

 : پیام اصلی عناصر

          غیرکالمی، عناصر ـ2                              کالمی عناصر ـ1                  :است  اصلی عنصر دو دارای پیام

 نظری فردی بین گفتگوی هنر به است آن بر قصد بخش این در .بزند صدمه مؤثر گفتگوی به تواند می بخش دو این از یك هر بودن نامناسب یا کردن حذف
 های سبك تخریبگر، الگوهای, گفتگو قواعد مکالمه، سبك در فرهنگی های تفاوت, مکالمه سبك در جنسیتی های تفاوت به اثنا این در که شود، انداخته
 خانواده، اعضای ،همسر با شما صمیمیت سطح که است امید آنها کارگیری به و آگاهی با که شد خواهد پرداخته آن بهبود جهت عملی های توصیه و گفتگو

  .یابد افزایش همکارانتان و دوستان

 :در سبك مکالمههای جنسیتی  تفاوت .1
سبك مردانه : ای مجزا وجود دارد و سبك مکالمهرسد که د شود. گاهی به نظر می های شایع مرتبط با جنس اغلب باعث تعارض بین زنان و مردان می تفاوت

 کرد. مردان را بهتر حل و فصل های بین زنان و  توان برخی از این اختالف نظرها و اصطکاك می، ها بیشتر درك شوند هر چه این تفاوت ! و سبك زنانه

ای  کنند. در حالی که زنان متمایل به استفاده از مکالمه به شیوه ای رقابتی برای ایجاد تسلط در یك رابطه استفاده می مردان اغلب از مکالمه به شیوه
فعال )مانند ایجاد تماس چشمی، تمرکز بر گوینده،  هستند، و آرزوی برقراری دوستی را دارند. زنان از رفتارهای گوش دادن 1 ارتباطی و پیوند دهنده

                                                           
1 Affiliative 
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رسد مردان کمتر به گوش دادن و بیشتر بر  کنند. در حالی که به نظر می های مرتبط با موضوع( استفاده می الؤید و تکان دادن فراوان سر و پرسیدن سأئت
 شوند. پاسخ دهی متمرکز می

ای برای ارتباط  عنوان شیوه کنند و زنان تمایل به صحبت به می ءعات شخصی راجع به خودشان را افشامردان تمایل به صحبت بیشتر دارند، اما کمتر اطال
حل ارایه  کنند، راه دهد که چرا مردان به طور غیر ارادی هنگامی که زنان راجع به مشکالت صحبت می این عادت نشان میها دارند.  با افراد و ایده

کند، مرد اشتباهاً فرض  کند یا به صورت پر سروصدا، مشکالت روزش را کاوش می اش را بیان می دهند. هنگامی که زنی به سادگی، احساس ناراحتی می
کند، سزاوار عشق  کند هنگامی که مشکالت او را حل می خواهد برای او مفید باشد و احساس می حل تخصصی است. مرد می دنبال راهکند که او به  می
 شود.  شود و به او ارزش داده می می

حل او  شود. راه ای مشکل می زایندهحل ارایه کرد و زن همچنان به ناراحتی ادامه داد، برای مرد گوش دادن به او به طور ف به محض این که مرد به او راه
ها دارای زنحل نیست.  ، صحبت راجع به مشکالت به معنای دعوت برای ارایه راهبرای زنانداند  کند، او نمی مصرفی می طرد شده است. او احساس بی

زیادی زمان را صرف حمایت، کمك و مراقبت از دیگران دهند. آنها مقدار  اهمیت می زیبایی و روابط، عشق، ارتباط اند. آنها به  های بسیار متفاوتی ارزش
کنند.  شود و آنها خشنودی را از طریق ارتباط و مشارکت تجربه می  کنند. احساس آنها از خود، از طریق احساسات و کیفیت روابطشان تعریف می می

ای  العاده گیری با فرد دیگر منجر به رضایت فوق صحبت و ارتباط تر از نیل به اهداف و موفقیت است. شان مهم گذاری احساسات شخصی برای آنها در میان
 شود.  می

 تفاهم حاصل از ندانستن، امتناع شود. ها را مد نظر قرار دهد تا از سوء هر جنس جهت برقراری ارتباط مؤثر با جنس مخالف باید این ویژگی 

 گفتگو های شیوه در فرهنگی های تفاوت .2

 اضافی قسمت یك بدنی های ژست انگلیس در مثالً. است متنوع مختلف، های فرهنگ در ای گسترده طور به غیرکالمی و کالمی ارتباط تعبیر و استفاده
 . است شده پذیرفته و  رایج بدنی های ژست فرانسه ایتالیا، در اما. است ارتباط فرایند در زشت و ناخوشایند

 عنوان به پیام فرستنده به که نگاهی نوع بر بلکه باشند داشته تأثیر شود، می فهمیده خوبی به پیام یك چقدر که این بر تنها نه توانند می فرهنگی های تفاوت
 .دارند تأثیر نیز شود می فرد، یك

 روان و راحت ای اندازه تا او ": بود آمده آمریکا به تازه او که داد رخ وقتی ماجرا این شد، شرح بدین ماجرائی درگیر هندوستان از دانشجوی یك: مثال
 در بودند، شده دوست هم با که پسر همکالسی یك با خیابان در روز یك. بود ناآشنا کلی طور به امریکایی فرهنگ با اما کرد، می صحبت انگلیسی زبان به

  خواههمجنس فرد یك او هندی دوست کرد، می فکر که امریکایی دوست انداخت، خود همکالسی های شانه روی را دستش حین این در. بود زدن قدم حال
 پاسخ بود شده گیج که هندی دانشجوی گذاشتی؟ من های شانه روی را دستت چرا پرسید، خود هندی دوست از. زد کتك را او خورد می  که حدی تا است

  ".است رسم یك نزدیك، دوستان بین هندوستان در این که داد
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 زمان یا و است مهم کردن تعظیم دادن، دست زمان ژاپن، در. شود تعبیر مختلف های فرهنگ در متفاوتی کامالً صورت به است ممکن رفتارها که است روشن
 خیره ها فرش یا میزها خود، سرانگشتان به افراد عوض در. شود گذرایی نگاه دیگری صورت به اجمالی طور به فقط که است مهم کردن، صحبت

 از بسیاری که ببندید شرط توانید می. بیندازید برق توکیو در را خود هایکفش همیشه" امریکایی الکترونیکی شرکت نماینده یك قول به. شوند می
 ".بود خواهد شما های کفش به هایشانچشم دید خواهید که هایی ژاپنی

 با گرم آمدگویی خوش و سالم کشورها، برخی در.است رایج دادن دست ی اندازه به گرفتن آغوش در ایتالیا، تا ونزوئال از التین، کشورهای اکثر در
 آنها. بیزارند منظورمند، های کردنلمس از ها ژاپنی اما. است رایج گذاشتن چهره به چهره دوبار فرانسه در. شود می بیان بهتر گرفتن، آغوش در سخت
 به من“ که است معنی این حاوی تعظیم ها ژاپنی برای اما کنند، می ناراحتی احساس تعظیم برابر در ها یئآمریکا. دهند می ترجیح را شدن خم کمر از سنت

 .شود می مشاهده ها سبك این در زیادی فرهنگی های تفاوت مختلف، اقوام وجود دلیل به نیز خودمان کشور در. ”گذارم می احترام شما خود و تجربه

 در مثالً. دارد وجود ارتباط در متفاوتی آداب مختلف، های فرهنگ وجود دلیل به نیز کشور یك در دنیا، مختلف نقاط در فرهنگی های تفاوت این بر عالوه
 زیاد تعارف نقاط از دیگر برخی در آنکه حال است، مقابل طرف به احترام بر حمل پذیرایی هنگام یا غذا صرف هنگام در زیاد کردن تعارف شهرها برخی

 نیز اجتماعی روابط در. شد خواهد تفاهم سوء از پیشگیری و مقابل فرد بیشتر شناخت به منجر ها تفاوت این از آگاهی که است واضح پر. نیست مرسوم
 .باشد مفید بسیار تواند می تفاهمات سوء از پیشگیری و مقابل فرد بهتر درك برای آن به راجع باز گفتگوی و فرهنگی های تفاوت این با آشنایی

 گفتگو اصول .3

 .است گفتگو نوعی نیز نکردن گفتگو, نکند گفتگو تواند نمی کسهیچ (1-3

 .شود می دریافت که نیست پیامی اغلب شده فرستاده پیام (2-3

 .مقصرند طرف دو هر گفتگو آمدی ناکار در (3-3

 .ارتباطی اطالعات هم و اند محتوایی اطالعات شامل هم ها پیام همه (4-3

 (.شوند می مخابره غیرکالمی صورت به فردی بین تبادل یك در معانی از بسیاری) اند غیرکالمی ها پیام عمده بخش (5-3

 .شوند سوءتفاهم باعث توانند می ناهمخوان غیرکالمی و کالمی های پیام (6-3

 :گفتگو اصول به راجع بیشتر توضیح

 امتناع گفتگو از شما که هنگامی نیست، پذیر امکان گفتگو عدم واقع در. است گفتگو نوعی نیز نکردن گفتگو نکند، گفتگو تواند نمی کسهیچ( 1-3
 طرف صورت هر در... . و کنید گفتگو خواهید نمی هستید، خسته یا دارید، اعتراضی که این مثالً. هستید( گفتگو) پیام ارسال حال در باز  ورزید می

 . نکرد گفتگو توان نمی و شود می ردوبدل هایی پیام نیز نکردن گفتگو در پس دهد، می نشان واکنش آن با متناسب و گیرد می پیامی شما سکوت از نیز مقابل

  شود، می دریافت که نیست پیامی اغلب شده فرستاده پیام( 2-3
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 . مقصرند طرف دو هر گفتگو ناکارآمدی در( 3-3

 طورکه همان, شما واضح های پیام که نیست تضمینی کنید باور. دارد بستگی ها پیام ماهرانه دریافت هم و ماهرانه ارسال به هم صحیح گفتگوی
 بیان .است مقابل فرد از پیام آن پرسیدن است، شده دریافت درست, اید فرستاده که را پیامی, بفهمید توانید می که روشی تنها. شوند درك, اید خواسته می

 خیر؟ یا شده دریافت درست پیام آیا کندکه می مشخص, کننده دریافت توسط شده گفته چه آن مجدد

 و ایجاد برای فردی مسؤولیت رسانی حداقل به یا گیری نادیده و دیگر فرد سرزنش برای طبیعی تمایل, گیرد می باال تعارض و نظراختالف که هنگامی
. دارند مرافعه, اند مهم زن برای که مسایلی به راجع بحث از شوهر امتناع خصوص در که کنید تصور را زوجی, مثال عنوان  به. دارد وجود تعارض حفظ

 بر دست گیری ازکناره, نداری بر دست زدن نق از که زمانی تا: “ گوید می همسرش به مرد گیرد، می بیشترکناره مرد, رود می پیش بیشتر زن چه هر
 .” کنم نمی نق نق, کنی گفتگو من با مهم مسایل به راجع اگر: “ دهد می پاسخ عصبانیت با نیز زن     .” دارم نمی

 .یابد می خاتمه, کند می تقویت را زن منفی احساسات خود نوبه به که مرد بیشتر گیری کناره با سرانجام بحث

 کدامهیچ و کند می سرزنش, داده رخ آنچه برای را دیگری یك هر. شود می تقسیم «نفره یك گفتگوی دو»  به بالقوه طور به «نفره دو گفتگوی»  این
 . گیرد نمی عهده به را پیامد مسؤولیت

 کند می سرزنش, زند می نق که دلیل این به را زن شوهر، شد توصیف که بحثی در. کند می فرض را خطی اثر و علت نوعی فردی، بین گفتگوی از مدل یك
 و علت بین خطی و مستقیم رابطه یك است معتقد که است خطی علیت مدل از مثالی این. داند می مقصر گیرد، می کناره که این دلیل به را شوهر نیز زن و

 چنین این اگر: “گوید می فردی هر. است  مخرب بودن، زاینده جای به معموالً کند، می منعکس را خطی مدل این که فردی بین گفتگوی. دارد وجود اثر
 .”کردم نمی چنان آن کردی، نمی

 است، معتقد شود می نامیده حلقوی علیتکند. این مدل که  را بهتر تبیین می های خانواده، آن چه را که رخ داده و چگونگی رهایی از این موقعیت مدل سیستم
. رود می پیش روال همین به و کند می ایجاد اول فرد در را جدیدی پاسخ,  پاسخ آن. شود می دیگر فرد در پاسخ و تغییر باعث, فرستد می فرد که را پیامی

 دو هر .اندازد می دام به حلقوی علیت تله در را آنها, یکدیگر های پاسخ به شوهر و زن های پاسخ رود، می پیش تعارض سمت به معموالً, گفتگو چرخه
 دیگری رفتار  به واکنشی تنها را خودش رفتار یك هر. ”کشی می کنار تو چون, زنم می نق من, کنی می نق نق چون کنم، می امتناع صحبت از من: “گویند می
 .سازد می تعارض دو هر اساساً. گیرد می نظر در, دیگری پاسخ در کننده تعیین عامل یك نه و

 سرزنش، که حالی در. پذیرشند قابل طرف دو هر برای که است هایی حل راه یافتن جهت یکدیگر با کار بر تمرکز  ”سرزنش بازی“ از اجتناب راه بهترین
 .دارد دیگران بر غلبه در سعی طرف یك آن در که است رقابتی تالش

 .کنند می تمرکز توافق بر کنندگانشرکت آن در که است مشارکتی تالش اصیل گفتگوی

 (احساسات) ارتباطی های پیام و محتوایی های پیام(  3- 4
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 که تجربیاتی و اعتقادات حقایق، است؛ محتوی گفتگو، مؤلفه آشکارترین. کنند می بدل و رد را اطالعات نوع دو کنند، می یکدیگرگفتگو با افراد که هنگامی
 پیام گفتگو، دیگر مؤلفه. شود می ارسال کالم طریق از آن عمده بخش و است صریح و رك  نسبتاً مؤلفه این. گذارد می میان در دیگری با فرد

  ”خیر؟ یا است دوستانه رابطه این آیا: “مثال عنوان  به. کند می منتقل رابطه به راجع فرد چه آن یعنی. است )حسی(ارتباطی

 چه گر. شود می مخابره کالمی غیر صورت به اغلب و است تر ظریف محتوی مؤلفه از مؤلفه این. شود می نامیده گفتگو نهان یا ارتباطی مؤلفه مؤلفه، این
 دلیل همین به. شود می تفسیر گفتگو در درگیر افراد بین رابطه نوع به راجع همراه، پیام اساس بر همیشه اما. باشد صریح شده مخابره پیام است ممکن
. بدانیم است، دادن  رخ حال در رابطه یك در که آنچه درباره شنویم می که آنچه از بیشتر توانیم می کنیم می حس که آنچه و بینیم می که آنچه با اغلب

 او ام، نشسته مراجع کنار در“: کند می تعریف صورت این به را شهود نوع این تجربه با مشاور یك. است   شهودی فرایند یك کالمی غیر ارتباط فهم
 اینکه بدون تقریباً سرعت با او: گوید می دیگری چیز او بدن اما. است نداشته استرسی و نبوده مهم او برای داده، انجام دیگری که را آنچه که دارد اصرار

  هوشیاری باالی سطح و هیجان برانگیختگی از حاکی اش چهره شده، گشاد چشمان زد، می پلك سرهم پشت. کند می صحبت حادثه درباره کند تازه نفس
 .”کنم حس او در را استرس توانم می و است احمقانه ندارد، استرسی اینکه درباره او حرفهای که دانم می. است

 انکار را خود ناراحتی کالمی غیر طور به مراجع که چند هر کند می حس است، دادن رخ حال در مراجع درون در که را آنچه شهودی طور به مشاور این
 .کند می

   کالمی غیر گفتگوی( 3- 5

 چهره گفتگوهای همه از% 65 حدود کنند می برآورد پژوهشگران برخی حقیقت در. است مهم غیرکالمی های پیام به نزدیك توجه دیگران، با گفتگو در
 .اند غیرکالمی چهره به

 کالم، سرعت آن، بلندی صدا، تن است؛ متعددی غیرکالمی های جنبه دارای بیانی، گفتگوی. است نوشتاری هم و بیانی عبارات هم شامل کالمی گفتگوی
 .غیره و بیان لحن کالم، ریتم

 کاغذ) نوشتاری وسیله و ترتیب و نظم شلختگی، تایپ، پرینت، خط،دست نوع نوشتار، سبك است؛ غیرکالمی های جنبه شامل نیز، نوشتاری گفتگوی
 (.غیره و خودنویس خودکار، باطله،

 هم از قدر چه فرد دو) فضایی رفتار بدنی، حرکات دیگر و ژستها چشمی، تماس چهره، تظاهرات گیرد؛ می خود به را زیادی اشکال غیرکالمی گفتگوی
 . بدن حاالت ،(کشیدن آه, کردن غرغر) غیرکالمی آواگری جسمانی، تماس(, اند نشسته یا اند ایستاده جدا

 بازتابی؟ عمل یك یا است خستگی و کسالت از ناشی خمیازه یك آیا. است دشوار کالمی گفتگوی همانند نیز غیرکالمی گفتگوی تفسیر

 رفتار اساس بر افراد, دیگر عبارت  به. است غیرکالمی های پیام درست تفسیر و انتقال بر مرکزی تأثیر دارای ،(احساسات) گفتگو ارتباطی مؤلفه
 .زنند می رابطه به راجع هایی حدس رفتار، مشاهده و غیرکالمی
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 ( مضاعف بست بن و متناقض های )پیام .شوند تفاهم سوء باعث توانند می ناهمخوان غیرکالمی و کالمی های پیام ـ 6

 را چیزی کننده دریافت. کنند می ارسال دارد ـ وجود غیرکالمی و کالمی های مؤلفه بین ناهمخوانی نوعی آن در که هایی پیام ـ متناقض های پیام اغلب افراد
 اطالعات بر بیشتر افراد, دارند تعارض غیرکالمی و کالمی های پیام که هنگامی. کند می احساس را دیگری چیز بخود خود طور به و شنود می

: گوید می همسرش به و رفته فرو اش عالقه مورد تلویزیونی نمایش تماشای برای راحتی صندلی در که فردی مثال عنوان  به. کنند می تکیه غیرکالمی
. کند می بیان را آن عکس نقطه غیرکالمی اعمال, کند می مخابره را کمك برای اشتیاق کالمی پیام چه اگر ”کنم کمك بهت بخواهی که هست کاری آیا“

 را برنامه تماشای امکان, گوینده به پیام نوع این. دهد پاسخ غیرکالمی های نشانه به و شده ناهمخوانی این ی متوجه شنونده که است امیدوار, پیام فرستنده
 .کند می فراهم, فرستد می را کمك برای اشتیاق پیام زمان همان در که درحالی

 های پیام. شود می ناشی ما درگفتگوی بودن روراست برای اشتیاق عدم نوعی از ها پیام این اما فرستیم، می متعدد دالیل به را متناقضی های پیام روزانه ما همه
 .رساند می حداقل به را وگیجی تفاهم سوء گفتگو، در صداقت. شوند واقعی درك مانع توانند می متناقض

 و کالمی های پیام که دهد می رخ هنگامی مضاعف بست بن یك است، گفتگو یك غیرکالمی و کالمی های مؤلفه بین تعارض, متناقص پیام یك که حالی در
 . شود می(  ارتباط مؤلفه) کننده دریافت و گوینده بین رابطه به راجع تعارض یا ابهام ایجاد باعث که دارد تکیه اطالعاتی بر(  تعامل های مؤلفه) غیرکالمی

 تفسیر را رفتار این زن که روشی, بیاورد گل همسرش برای شوهری اگر. است مربوط رابطه خوی و خلق و کیفیت به مضاعف بست بن بالقوه تأثیر
 بسته. کند می تفسیر محبت ی نشانه عنوان  به را ها گل احتماالً, باشد داشته رابطه به راجع خوبی احساس او اگر. دارد شان کنونی رابطه به بستگی کند می
 که شود نگران است ممکن او. کند دریافت دهد، رخ است قرار که چیزی برای آمادگی یا رشوه, پوزش یك عنوان به را آن است ممکن او, اخیر حوادث به

 و شان رابطه اخیر کیفیت به بستگی تفسیراین . است شوهرش رفتار به مطمئن غیر او که است این ی نشانه نگرانی این و باشد نگران چیست؟ کار این معنی
 .دارد حادثه این با مرتبط گذشته تجربیات

 گفتگو های سبك

 یك هر شرح. است صراحت آنها، مؤثرین و سالمترین که.  صریح و  مهاجم ـ منفعل ، مهاجم ، منفعل: از عبارتند ارتباطات در گفتگو رایج سبك نوع چهار
 گفتگویی به تا دهید انجام را کارهایی بتوانید و کنید مشخص رادیگران  با خود معمول گفتگوی سبك تا کند می کمك شما به آمده، زیر در که ها سبك از

 .شوید نایل یکدیگر با صریح

 منفعالنه گفتگوی .1

 را احساسات و افکار این واقع در و است میل بی صداقت و روراستی همچنین و تمایالتش و احساسات افکار، بیان به نسبت فرد منفعالنه، گفتگوی یك در 
 احساسات کردن دار جریحه از اجتناب منظور به مشخص طور به و باشد پایین نفس به اعتماد از ناشی است ممکن روش این. دارد می نگه خودش نزد

 را دیگران ندارم قصد من) رود کار به خوبی نیت و قصد با روش این است ممکن که وجودی با. شود  گرفته کار به سرزنش از جلوگیری یا و دیگران
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 گفتگوی. دهد می قرار بدگمانی و سردرگمی خاطر، رنجیدگی احساس موضع در را مقابل طرف عمدتاً ولی( بگویم اشتباه که ترسم می یا کنم اذیت
 . است روابط در صمیمیت ایجاد راه در سدی منفعالنه،

 تهاجمی گفتگوی .2

 این عموماً. کند می استفاده”هرگز تو“ یا ”همیشه تو“ قبیل از بیاناتی از اغلب کند می متهم و سرزنش را مقابل طرف همیشه سبکی چنین دارای فرد 
 را دیگران که دارند سعی مردم عموماً سبك این در. دارد منفی احساسات و افکار یا و کند می تهدید احساس طرفین از یکی که رود می کار به هنگامی روش

 دار جریحه به منجر معموالً شیوه این. است متمرکز موقعیت بر تا شخص منفی های ویژگی بر بیشتر تهاجمی گفتگوی. کنند قلمداد خود احساسات مسؤول
 . کند می تخریب را آنها بین صمیمیت و شود می طرفین احساسات شدن

  مهاجم ـ منفعل گفتگوی .3

 دارند انتظار و کنند می بیان دیگری به نسبت را خود خشم غیرمستقیم صورت  به یعنی کنند، می پرخاشگری نامشخص صورت   به سبك این دارای افراد 
 افراد آن به راجع یا و از دسته این های ویژگی اندازی گوش پشت و کاری مسامحه تراشی، اشکال شقی، کله.کنند می را کار این چه برای که بداند دیگری

 به او است ناراحت دهد انجام را خانه کارهای باید بیرون، کارِ از بعد خودش که حالی در شوهرش بعدازظهر استراحت از همسری مثال عنوان به. است
 . شود می همسرش استراحت مانع یکدیگر به ظروف کوبیدن و کردن صدا و سر با احساسش این صریح بیان جای

 صریح گفتگوی .4

 گفتگویی شیوه در که هنگامی. کند می بیان را خود افکار و ها خواسته احساسات، کردن، رفتار پرخاشجویانه یا ترس احساس بدون سبك این دارای فرد 
 و نداریم انفعالی حالت سو یك از هم واقع در. ایم آورده جا به را مقابل طرف احترام هم و ایم نگذشته خود خواسته و حق از هم باشیم، صریح خود
. دهیم تطبیق آنها با معقول نحوی به را خود که کنیم می سعی و شناسیم می را دیگران نیازهای دیگر، سوی از و کنند سوءاستفاده ما از دیگران گذاریم نمی

 ارزشمندی، خود و نفس به اعتماد حس خود نوبه به حسی چنین. اریم برخورد الزم درونی نظارت و آیی کار از که دهد می ما به را احساس این صراحت
 همیشه و پذیرند انعطاف صریح افراد لذا ،است دیگران نیازهای به احترام و توجه با همراه صراحت که آنجایی از. برد می باال دیگران با ارتباط در را

 نشان سماجت، بدون و تواضعی غیر سالم، روش به را خود افراد که سازد می فراهم را امکان این صریح، گفتگوی. نیستند خود های خواسته دنبال  به صرفاً
 . است گفتگو در بودن مؤدب و مثبت و خواسته مستقیم و شفاف کردن عنوان معنای به این و دهند

 سطح صمیمیت چه کسی برنده است ارتباط شخص ب شخص الف
 پایین بازنده دو هر  نشاط بی منفعل منفعل
 پایین بازنده تو برنده، من  گر سلطه مهاجم منفعل
 پایین بازنده دو هر  متعارض مهاجم مهاجم
 پایین بازنده دو هر  ناکام منفعل صریح
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 پایین بازنده دو هر  متخاصم مهاجم صریح
 باال برنده دو هر متکامل /نشاط با صریح صریح

 :شوند می گفتگو یك تخریب باعث که عواملی

  تشدید .1

  سازی اعتبار بی .2

   اجتناب و گیری کناره .3

   منفی تفاسیر .4

 و بدتر شرایط که طوری  به کشند، می پیش را مشکالت مداوماً کنند، می رفتار منفی یکدیگر به نسبت طرفین که دهد می رخ هنگامی تشدید:
 که نیست هیجانی شدت افزایش فقط این. شود می ناکامی و عصبانیت افزایش سمت به مارپیچی به تبدیل اغلب منفی های بحث و جر. شود می بدتر
 به را آسیب بیشترین که کنند می حرکت دیگری به نفرت دادن نشان سمت به ناکامی و خشم از حرکت برای تمایل بلکه شود می مشکالت باعث

 .زند می رابطه

 .کند می تحقیر را مقابل طرف شخصیت یا احساسات افکار، مستقیماً، یا غیرمستقیم طور به شخص یك آن در که است الگویی  اعتبارسازی: بی

 است، معتقد پیوسته طور به شخص یك که دهد می رخ زمانی منفی تفاسیر. دهد می رخ است، واقعیت از بدتر ادراك که هنگامی:  منفی تفاسیر
 سازنده حل که شود می باعث واقع در و بوده مخرب بسیار تواند می الگو این. باشد می است، واقعیت در چه آن از تر منفی دیگری های انگیزه

 .شود دشوار نظر اختالف و تعارض

 گیری کناره. دهد می نشان میلی بی مهم مذاکرات ادامه به نسبت شخص یك آن در که اند الگویی متفاوت تظاهرات گیری :  کناره و اجتناب
 و انداختن گوش پشت یا رفتن طفره بودن، خاموش یا کردن سکوت“ ی اندازه به یا آشکار، ”اتاق کردن ترك و شدن بلند“ ی اندازه به تواند می

 برخی با سریعاً یا باشد خاموش که دارد تمایل اغلب گیر کناره فرد بحث، یك جریان در. باشد ظریف بحث، یك طی در ”کردن گیری حال
 . کند موافقت آنها، گیری پی برای واقعی قصد هیچ بدون مکالمه خاتمه برای فقط پیشنهادات

 (دشوار مهارت یك) دادن گوش هنر

 ایم، کرده درك که را چه آن از نیمی کنیم، می درك ایم شنیده که را چه آن از نیمی شنویم، می شده، گفته ما به که را چه آن از نیمی فقط ما“
 . ”سپاریم می خاطر به ایم کرده باور که را چه آن از نیمی و کنیم می باور

 ”درست“ آیا که کنند می مشخص سپس و دهند می گوش گویند، می دیگران چه آن به. دیگرانند به راجع قضاوت برای تمایل نوعی دارای افراد
 .مخالفیم فرد آن با که معناست این به نیز گفتن، غلط و موافقیم فرد آن با که معناست بدین معموالً گفتن، راست ؟”غلط“ یا  گفته
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 . دارد دیگری درك جهت بیشتر انرژی صرف و قضاوت اندازی تعویق به نیاز دادن گوش خوب مهارت

 آهسته را گفتگو روند رویکرد، این چه گر. است یدتأئ منظور به شنونده احساسات و ها ایده مجدد بیان دادن، گوش مهارت مهم جزییات از یکی
 کمی اهمیت از دادن گوش های مهارت است، دیگری کنترل گفتگو هدف که هنگامی. رساند می حداقل به را تعارض و سوءتفاهمولی  کند، می

 . است الزم دادن گوش باشد، ریا بی هیجانی صمیمیت رشد و دیگری با ارتباط هدف اگر. شود می برخوردار

 اند متوجه همکارانش و میلر. اند آگاه آن به نسبت و دارند نظارت گوینده های صحبت بر خود تأثیرگذاری و هدایت میزان بر فعال شنوندگان
 :اند کرده تعریف شنوندگان میان در را اهداف یا ها انگیزه از اساسی نوع سه و اند مهم شنونده های انگیزه که

  متقاعدسازی وسیله به رهبری .1

 کردن هدایت وسیله به توضیح .2

 (.1991 میلرومیلر،) کردن توجه وسیله به کشف .3

 کنترل و گوینده کالم میان پریدن برای راهی جستجوی در واقعاً و دهد می گوش سختی به شنونده:  کردن متقاعدرهبری و  برای دادن گوش
 . است او مکالمه مسیر

 مکالمه تا کوشد می اما است، گر کنترل کمتر کند، می گوش متقاعدسازی جهت که ای شنونده به نسبت شنونده نوع این:  هدایت برای دادن گوش
 شود می هدایت سویی به بحث کنند، می هدایت را مکالمه مسیر سؤاالت. گیرد می صورت زیاد سؤاالت پرسیدن با معموالً اینکار. کند هدایت را

 گوینده اگر و کند می متمرکز را مکالمه یك سرعت به. است معینی فواید دارای کننده هدایت دادن گوش. خواهد می گر هدایت ی شنونده که
 که است این کننده هدایت دادن گوش اصلی ضرر. بگیرد عهده به را مکالمه رهبری که دهد می اجازه گر هدایت کننده سؤال به کند مشارکت

 . برود دست از داستان حیاتی عناصر است ممکن

 انقطاع بدون و انگیز خود طور  به را داستان که دهد می اجازه گوینده به سادگی به شنونده آن در که است ای شیوه:  کننده توجه دادن گوش
 در ولی است گیر وقت بسیار توجهی دادن گوش که کنند می احساس گاهی مشغله پر افراد. کند می تشویق هدایت، جای به را گوینده او. کند نقل

 اجتناب سردرگمی و تفاهم سوء از و بگوید را اش واقعی دیدگاه تا دهد می اجازه شنونده به زیرا. رویکردهاست سایر از سودمندتر حقیقت
 . است تفاهم حسن و اعتماد ایجاد برای دادن گوش سبك مؤثرترین وضوحاً سبك این. شود می

 صحبت بگوییم، خواهیم می فرد جواب در آنچه به راجع تفکر دیگری، کالم میان پریدن از عبارتند شود می فعال دادن گوش از مانع که عواملی
 .مخالفیم آن با که گوینده صحبت از بخشی مقابل در گیری موضع و زیاد و مکرر

 ام گفته من که نیست چیزی آن ای، شنیده شما چه آن: گفتگو در موجود فیلترهای
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 است ممکن فردی بگویید؟ داشتید سعی که باشد چیزی آن از متفاوت بسیار تواند می شنود، می دیگری چه آن که اید شده متوجه کنون تا آیا
 تجربه را تفاهم سوء از حاصل ناکامی ما همه. کند می حمله او به ناگهان طرف مقابل اما نیست، آزارنده کند می فکر که بگوید را چیزی
 او دانید می که مطمئنید شما شاید یا. گیرد نمی را شما کالم مقابل طرف رسد می نظر به اما هستید، صریح کنید فکر است ممکن. ایم کرده

 .است دیروز از متفاوت کامالً که گوید می را چیزی امروز اما است، گفته چه دیروز

گذارد. آنها مبتنی  گوییم و بر تفسیر ما از چیزهای مختلف تأثیر می آن چه که می،شنویم ریم. آنها بر آن چه ما میما در ذهنمان تعدادی فیلتر دا
 تفکر ما و تجربیات ما در زندگی، خانواده و زمینه فرهنگی ما و نظایر آن هستند.  بر چگونگی احساس ما،

 و باعث شود که آنها نتوانند شفاف گفتگو کنند، نگاهی بیندازیم.  تأثیر بگذاردی افراد تواند بر گفتگو وع فیلتری که مین 5اجازه بدهید به 

 2ها حواسپرتی .1

 3حاالت هیجانی .2

 4اعتقادات و انتظارات .3

 5ها تفاوت سبك .4

 6حمایت از خود .5

 ها واسپرتیح

پر سر و صدا، یك مشکل  محیطتوانند  تواند بر توانایی شما جهت توجه تأثیر بگذارد. عوامل بیرونی می هم عوامل درونی و هم بیرونی می
تواند شامل احساس خستگی، تفکر راجع به چیزی دیگر یا  ای یك مهمانی باشد. عوامل درونی می شنوایی، خط تلفن بد یا صدای زمینه

پاسخ نگویید توانید، محیط آرامی بیابید. به تلفن  اگر می برای گفتگوهای مهمخواهید عصر انجام دهید، باشد.  ریزی برای کاری که می برنامه
نیز باید  مخاطب شماهنگامی که شما آماده گفتگو هستید،  توجه کنید و تصور نکنید طرف مقابلو تلویزیون را روشن نکنید. سعی کنید به 

 آماده شنیدن باشد، از او سؤال کنید. 

 حاالت هیجانی

                                                           
2 Distractions 
3 Emotional states 
4 Belief and Expectancies 
5 Difference in style 
6 Sef - Protection 
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م، نسبت به زمانی که چنین نیست، درنگ بیشتری بر افراد گذارد. هنگامی که وضعیت خلقی خوبی داری وضعیت خلقی تأثیر زیادی بر گفتگو می
کند که مثبت باشد، با احتمال بیشتری آن چه را که  کنیم. اگر در وضعیت خلقی بدی باشیم، بدون اهمیت به این که دیگری چه قدر تالش می می
 کنیم.  دهد، منفی دریافت می گوید یا انجام می می

 

 

 اعتقادات و انتظارات

اندیشید و چه انتظاری از آن دارید. بسیاری از مطالعات در  شوند که شما راجع به ارتباط چه طور می ز فیلترهای مهم از این ناشی میبسیاری ا
خواهند، هستند. شما آنچه  ها متمایل به دیدن آن چه خودشان می اند که افراد در دیگران و در موقعیت زمینه روانشناسی، طب و قانون، نشان داده

 ”! کشیم بیرون می“ما رفتارها را از دیگران مطابق با انتظاراتمان .کنید ران انتظار دارید، جستجو میکه از دیگ را

دیگر، کند، است. به عبارت  تصور منفی راجع به آن چه دیگری احساس یا فکر می، زند  میروابط خوانی که بیشترین آسیب را به  نوعی از ذهن
کنید. البته،  و بر اساس حدس خودتان درباره او قضاوت می دهد میگوید یا انجام  چیزی را میطرف مقابل شما چرا  دانید کنید می شما فکر می

 خوانی، درست است. اما اغلب اوقات غلط است.  گاهی اوقات ذهن

 ها تفاوت در سبك

تر و  شوند. شاید یکی از شما پر احساس توانند به فیلتر کردن منجر های متفاوت می هر کس دارای سبك گفتگویی متفاوت است و سبك
تر باشد. شما ممکن است دارای مشکالتی در درك یکدیگر باشید زیرا هر یك از شما دارای سبك متفاوتی  بیانگرتر و دیگری تودارتر و ساکت

های خانوادگی  ریشه در زمینهها  پذیرند. گاهی اوقات اختالف سبك ها از عوامل زیادی نظیر فرهنگ، جنسیت و تربیت تأثیر می است. سبك
 تواند باعث سوء تفاهم زیادی شود که نوعی فیلتر قدرتمند منحرف کننده گفتگو است.  دارد که می

 حمایت از خود

یم. ترس، دشمن هست با آن در حال کشمکشو دوستی شود که همه ما در روابط صمیمانه مانند ازدواج  این فیلتر از ترس از طرد ناشی می
کنیم،  خواهیم یا احساس می بزرگِ دلبستگی ایمن و گرم است. این فیلتر زمانی عمل می کند که ترس ما از طرد، ما را از گفتن آن چه واقعاً می

 بازدارد. 

 عناصر اصلی پیام
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تواند به گفتگوی  یك از این دو بخش می عناصر غیرکالمی، حذف کردن یا نامناسب بودن هرعناصر کالمی و است:  پیام دارای دو عنصر اصلی
 مؤثر صدمه بزند.

 همه از% 65 حدود کنند می برآورد پژوهشگران برخی حقیقت در. است مهم غیرکالمی های پیام به نزدیك توجه دیگران، با گفتگو در
 .اند غیرکالمی چهره به چهره گفتگوهای

 سرعت آن، بلندی صدا، تن است؛ متعددی غیرکالمی های جنبه دارای بیانی، گفتگوی. است نوشتاری هم و بیانی عبارات هم شامل کالمی گفتگوی
 .غیره و بیان لحن کالم، ریتم کالم،

 نوشتاری وسیله و ترتیب و نظم شلختگی، تایپ، پرینت، خط،دست نوع نوشتار، سبك است؛ غیرکالمی های جنبه شامل نیز، نوشتاری گفتگوی
 (.غیره و خودنویس خودکار، باطله، کاغذ)

 فرد دو) فضایی رفتار بدنی، حرکات دیگر و ژستها چشمی، تماس چهره، تظاهرات گیرد؛ می خود به را زیادی اشکال غیرکالمی گفتگوی
 .بدن حاالت ،(کشیدن آه, کردن غرغر) غیرکالمی آواگری جسمانی، تماس(, اند نشسته یا اند ایستاده جدا هم از قدر چه

 تن صدا

شود. برای گفتگوی مؤثر، بهتر است تن صدا با  کنند، معموالً باعث خستگی و کسالت دیگران می که به صورت یکنواخت صحبت میافرادی 
 احساسات و هیجانات آمیخته شوند.

 بلندی صدا

 شود. فرآیند گفتگو میبهتر است که با توجه به موضوع صحبت، بلندی صدا تنظیم شود. صدای خیلی آهسته و خیلی بلند موجب اخالل در 

 تماس چشمی

 .باشد فرد …دهنده توجه، حاالت روانی و  تواند نشان ترین عوامل یك گفتگوی مؤثر است و می از مهم

 حاالت چهره

مت توان به گره کردن ابروها )عال توانیم احساسات و حاالت او را حدس بزنیم. برای مثال می اکثر اوقات با نگاه کردن به چهره یك فرد می
 ناراحتی یا خشم(، باال بردن ابروها )تعجب( و لبخند زدن )رضایت( اشاره کرد. 

 ها  ژست
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باشد.  ها عالمت ندانستن یا عدم عالقمندی به موضوع می معموالً معنی خاصی دارند. مثالً باال انداختن شانه دهد   اند که فرد انجام می رکاتیح
تواند  بهتر رساندن پیام و جذابتر شدن ارتباط نقش مهمی دارد، توجه به آنها در فرد دیگر نیز میها در  استفاده از حرکات دست و بدن و ژست

 اطالعات ارزشمندی بدست دهد. 

 حاالت بدنی 

 ببینید …تان را با گردن خمیده، سر رو به پایین و دوستدهد. اگر  طرز نشستن، ایستادن و راه رفتن فرد چیزهای زیادی به ما نشان می
 . است غمگین که زنید می حدس ماالًاحت

های غیرکالمی در درك مکالمه توجه  های کالمی و هم پیام پس چه فرستنده پیام )گوینده( و چه گیرنده پیام )شنونده( باید به نقش هم پیام
بخش عمده معانی را که در یك مکالمه سعی ها  کند به این دلیل که این پیام های غیرکالمی صدق می ویژه مبذول دارند و این به ویژه راجع به پیام

 دهند. در تفهیم آن داریم به خود اختصاص می

 قوانینی برای گوینده

شود، به کمك این  تر حرف بزنید، ارایه می کند تا با صراحت بیشتر و روشن جا هفت مهارت اساسی حرف زدن که به شما کمك می در این
 زندگی خود را از آن چه درون شما در جریان است، آگاه کنید. شریكدوست، همکار یا توانید  ها می مهارت

 اید. مطمئن شوید که زمان و مکان مناسبی را برای گفتگو انتخاب کرده (1

 به شنونده نگاه کنید و سعی کنید با او تماس چشمی برقرار کنید. (2

 ( هماهنگ باشد. ره و حاالت بدنیها، حاالت چه تان )ژست گویید با تن صدا و زبان بدنی چه را که می مطمئن شوید آن (3

 آهنگ و تن صدای خود را تغییر دهید و سعی کنید صدایتان یکنواخت نباشد. (4

های حرف زدن است. وقتی از طرف خود صحبت  از طرف خودتان صحبت کنید. صحبت کردن از جانب خود، مهارت و اساس سایر مهارت (5
 ”.من به زمان بیشتری نیاز دارم تا به آن فکر کنم“      ”(.من“تفاده کنید )جمالت اس” مرا” “مال مرا” “مال من” “من“کنید از ضمیر  می

دهد که صاحب نظر هستید؛ در نتیجه  پذیرید، نشان می گویید می چه را که می دهد که شما مسئولیت آن حرف زدن از طرف خود نشان می
هایتان )به عنوان تجربه شما( و کمتر مخالف افکار، احساسات  ستعد قبول حرفشنوند و بیشتر م تر می های شما را به روشنی و آسان دیگران پیام

 شوند.  های شما می و خواسته

کنید، بلکه ممکن است نظر  های خودتان تأکید می ها و عالیق و دلواپسی حرف زدن از طرف خود به این معنی نیست که شما فقط روی فعالیت
 خود را درباره هر نوع محتوایی بیان کنید: 
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” ات مرا مجذوب کرده است بانیمهر“)تأکید بر خود(؛ ” امروز دندانم شکست“)تأکید بر موضوع(؛ ” این آب و هوا مرا مبهوت کرده است“
 )تأکید روی رابطه(.” بخش باشد مان برای هر دوی ما رضایت خواهم رابطه می“)تأکید بر دیگران(؛ 

یا ” ما“، ”شما“کنید و از کلماتی نظیر  وقتی از جانب دیگری صحبت می”( تو“راه دیگر حرف زدن، حرف زدن از طرف دیگران است )جمالت 
 های شما مقاومت کنند. شوید آنها در برابر حرف کنید و باعث می ایجاد می” حالت دفاعی“نید با این کار در دیگران ک استفاده می” همه“

 ؛”کنیم ما آن را باور نمی“                              ؛”دهید شما اصالً گوش نمی“                 ؛”کنید این چیزی نیست که شما واقعاً فکر می“

تان، هستید. برای این که به همسرتان کمك کنید که خوب  های فراوانی جهت گفتن حرفهای . دارای فرصتنزنید ریز حرف یك (6
گویی طوالنی هستید، به یاد  های خود را به شکل خالصه و مفید حفظ کنید. اگر دارای عادت تك  گوش دهد، بسیار مهم است که گفته

توانید جهت کسب اطمینان از این که همسرتان حرف  کند. شما می گی )قطع کالم( حمایت میآورید که داشتن نشانه شما را در مقابل گسست
 شما را درك کرده، مکث کنید.

چه را که  آن تانمخاطببعد از مقداری صحبت توقف کرده و اجازه دهید که  تان اجازه دهید که تکرار کند.مخاطبتوقف کنید و به  (1
آن  تانمخاطبای که  را به شیوه  لی دارد بپرسد. اگر تکرار درست نبود، مؤدبانه و به آرامی منظورتاناید، تکرار کند و یا اگر سؤا گفته

 را بفهمد، بیان مجدد کنید و به سؤاالت او با آرامش پاسخ گویید.

 :شنونده برای قوانینی

 شود: بخشید، ارایه میکند تا توانایی گوش دادن خود را بهبود  جا پنج مهارت که به شما کمك می در این

 ـ سؤال کردن5             ـ خالصه کردن4           ـ دعوت کردن3      ـ تأیید کردن و اعتباربخشیدن2   ـ توجه کردن1

 ( توجه نشان دهید.1

ـ هرگونه 1به وی توجه دارید، فهمانید که کامالً  دهید، به او می هایش گوش می کنید، یعنی با جان و دل به حرف تان توجه میمخاطبوقتی شما به 
نشسته است  تانمخاطبهماهنگ کنید. اگر  تانمخاطبتان را با وضعیت  ـ وضعیت2شود، کنار بگذارید.  فعالیتی را که موجب حواسپرتی می

ـ گاهی اوقات 4ـ به طرف او برگردید و هر وقت که ممکن بود با او تماس چشمی برقرار کنید. 3بنشینید، اگر ایستاده است، بایستید. 
باشید،  ـ با ارسال این عالمت که در دسترس هستید، حالت پذیرا دارید و عالقمند می5را به حالتی حمایتگرانه لمس کنید.  تانمخاطبتوانید  می

 دهید. به وی ارج و منزلت می

 های کالمی و غیرکالمی )احساسات( او را دریافت کنید. این کار مبنا و پایه تفسیر و تعبیر و درك  در حین گوش دادن سعی کنید پیام
 انجام دهید.تان مخاطبهای  وی در همان لحظه است. این کار را از طریق نگاه کردن، گوش دادن و ردگیری کردن حرف
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 د.نگاه کنید، گوش دهید و ردگیری کنی 

و نیز تغییر حالت بدنی و تنفس او را به دقت مدنظر قرار  تانمخاطبرفتارهای غیرکالمی را به دقت زیر نظر بگیرید. حرکات بدن و چهره 
های غیرکالمی مثل حرکات ریز چهره، دست، عضالت و نیز تنفس، نزدیکی و دوری و فضای بین  توانید به پیام دهید. اگر با دقت نگاه کنید، می

 چنین به یافت )این که کجا هستید( توجه کنید. دو نفرتان بیشتر توجه کنید. هم هر

  به صداها گوش کنید. به طنین و لحن صحبت و نیز سرعت و زیر و بمی صدا گوش دهید. به بلندی و پایین بودن صدا و سطح تنش
رگونه تصاویر ذهنی، اشکال صحبت یا استعارهایی که دهید، به ه زند( گوش کنید. وقتی به کلمات گوش می حرف می گوینده)هنگامی که 

 وی ممکن است از آنها استفاده کند گوش کنید. 

  از شما درك به ها قسمت این تمام. کنید ردگیری را …گوید اعم از افکار، احساسات، عقاید و اقدامات و  می گویندهتمام آن چرا که 
هایش را  عقایدش را مطرح کند ولی احساسات و خواسته گویندهد. توجه کنید که چیزی از قلم نیفتد، مثالً ممکن است کن می کمك گوینده

 به زبان نیاورد.

 ست، ولی نگاه و  ممکن است بگوید عالقمند به اجرای کاری گویندههای کالمی و غیرکالمی توجه کنید، به عنوان مثال؛  به ناهماهنگی پیام
 ف آن را برساند.چهره او خال

 اشاره کنید و آن را اعتبار بخشید.  مقابل شخص ( به تجربه2

کند و شما پیرو و  کند که همراه او هستید. اوست که رهبری می ست زبانی و عملی که شخص را آگاه می های دیگری، پاسخی اعتباربخشی پیام
بخشید، حتی  منزلت و اعتبار می اوگذارید، به تجربه  دهید و احترام می گوید، عالقه نشان می می شخص مقابلچه  رو هستید. وقتی به آن دنباله

 اگر کامالً با او موافق نباشید.

دهد شما به چیزی فکر  تواند شامل تکان دادن سر تا تأیید کالمی )آها( یا بیان یك عبارت تفسیری مختصر باشد، که نشان می اعتباربخشی می
 هایی از اعتباربخشی عبارتند از:  در حال تجربه آن است، اما صراحتاً آن را به زبان نیاورده است. مثال شخص مقابله کنید ک می

 ”خوای بری زنم واقعاً نمی حدس می“               ”تونم بفهمم که واقعاً نگران و دلواپسی می“        ”رسه که مهم باشه به نظر می“

  کند آنها را اعتبار ببخشید، اگر راجع به احساساتش  باشید. مثالً اگر راجع به افکارش صحبت می شخص مقابلسعی کنید که همراه با
 کند، آنها را اعتبار ببخشید. صحبت می

 نیز توجه کنید. شخص مقابلهای  به احساسات و خواسته 
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شوند. اعتباربخشی به احساسات و  ها اغلب نادیده گرفته می پردازند، و احساسات و خواسته اکثر گفتگوها به اطالعات و افکار و اقدامات می
هایی از آن اشاره  به قسمت شخص مقابلکند. اگر  شود و اطالعات بسیار مهمی را وارد گفتگو می های بیان نشده، موجب کاهش تنش می خواسته
 ”ن که ناراحتی؟مثل ای“توانید با ردگیری، گوش دادن و نگاه کردن تفسیر خودتان را بگویید  نکرد می

 غیب احساس وی به قبول نظر یا تر شخص مقابلست، تغییر دادن تجربه  از نیات خود آگاه باشید. اگر نیتی که پشت اعتباربخشی
گذارید. این کار درك واقعی را به دنبال ندارد و یا ارتباط را با شکست  کنید و حرف توی دهانش می به جای او صحبت می شماست،

های ارتباط را  کند، رشته چه در آن لحظه تجربه می برای بیان آن شخص مقابلاعتباربخشی از طریق پذیرفتن حق  کند. مواجه می
العمل نشان دادن، خالف او حرکت  همراه شوید، نه این که با متوقف کردن، حاشیه رفتن و یا عکس شخص مقابلکند. با  برقرار می

 چه فرد در حال تجربه آن است، کافی است. ط اشاره کردن به آنکنید. برای برقراری ارتباط و درك، اغلب فق

 به طور کلی اعتبار بخشی دارای دو فایده مهم است:

  آن فرد ممکن است بگوید ” مثل اینکه ناراحتی؟“راهی است برای بررسی این که آیا برداشت شما درست است یا خیر؟ مثالً در مثال
 ”.کند نه، فقط کمی سرم درد می“
 کنید. های او گوش می دهید که حرفهایش برای شما مهم است و شما به گفته له بازخورد دادن، به گوینده نشان میبه وسی 

 ( به دادن اطالعات بیشتر دعوت کنید3

د. خواهد بگوی را برانگیزد تا به صورت خودجوش هر چه می شخص مقابلبرای استفاده از مهارت گوش دادن، حرفی بزنید یا کاری بکنید که 
شخص هایی از دعوت کردن از  ، دعوت کردن فراتر از اعتبار بخشی است. مثالهای زیر، نمونه شخص مقابلبرای ایجاد شور و اشتیاق در 

                                                     ”راجع به آن بیشتر حرف بزن“           ”درباره این موضوع بیشتر برام بگو“    برای حرف زدن است. مقابل
 ”چیز دیگری هم هست که بخوای بگی؟“           ”خواد راجع به این موضوع بیشتر بدونم دلم می“

که گوش داده توانید دعوت کنید. معموالً افراد برای این که شنونده را محك بزنند  هایش را زد و مکث کرد، می حرف شخص مقابلبعد از اینکه 
کنند. در این حین از پرسیدن، دادن پند و اندرز و سؤال کردن برای هدایت  یا خیر؟ و آیا شرایط برای ادامه مهیاست یا خیر؟ مکث می

 بپرهیزید. فقط دعوت کنید. 

ای کالمی و غیرکالمی او نشان ه و نشانه” کنم چیز دیگری برای گفتن داشته باشم فکر نمی“گوید:  می شخص مقابلبعد از چند دعوت،باالخره 
 دهد که حرفها گفته شده است. می

 ها را خالصه کنید. ( برای اطمینان از صحت مطالب، گفته4
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بگویید  اواید. شما با این کار به جای این که به  را درك کرده شخص مقابلکند که مطمئن شوید  مهارت خالصه کردن به شما کمك می
ها را با او در میان  آید و ممکن است غیرواقعی و نادرست باشد( مفهوم پیام کمی خودبینانه به نظر می )که” گویی فهمم که چه می می“

 تواند باعث سوء تفاهم شود.  کنید. عدم انجام این کار می را خالصه کنید تا نشان دهید که دقیقاً حرفهای او را درك می او گذارید. پیام  می

 های باز بپرسید. ( سؤال5

 :استار اطالعات اضافی خاصی باشیدهمه مراحل باال ممکن است به دالیل زیر خو بعد از

 سنجش صحت افکار و مطالب مورد بیان .1

 آوری اطالعات یا تکمیل اطالعات ناقص برای جمع .2

 روشن کردن اطالعات نامشخص/ مغشوش .3

تری دارند. حسن آنها این است که افراد را به توضیح  طوالنی های از سؤاالت باز استفاده کنید، این سؤاالت، سؤاالتی هستند که احتیاج به پاسخ
های بسته بپرهیزید زیرا آنها کوتاه یا هدایت کننده، محدود یا محصور به پاسخهای مستقیم هستند. به این  کنند. از طرح سؤال بیشتر تشویق می

شوند، اجتناب کنید.این  شروع می” چرا“هایی که با  . از طرح سؤالتوان جواب کوتاهی به آن داد توان با بله و خیر پاسخ داد یا می سؤاالت می
توانند اثر مبارزه جویانه و سرزنش آمیز داشته باشند و از فرد بخواهند که  ها می کنند. این سؤال ها اظهار نظر را مخدوش می نوع سؤال

 درباره اعمال و موقعیت خود قضاوت یا از آنها دفاع کند. 

 دو گروه سؤال توجه کنید: هایی از به نمونه

 سؤاالت باز سؤاالت بسته

 کار خوب بود؟

 عصبانی هستی؟

 احترامی کرد؟ رئیست بهت بی

 ها رو آروم کردی؟ بچه

 از سرکار چه خبر؟

 چه احساسی داری؟

 چه اتفاقی افتاد؟

 روم کردی؟آها رو  چطور بچه

 گردشگری ویژگیهای مثبت افراد شاغل در صنعت

کنند پیشاپیش توضیح داده شد که افراد شاغل در این صنعت را در استانداردهای جهانی به پنج گروه مشخص تقسیم بندی میویژگیهای مثبت 
وظایف میزبان در برابر میهمان به .افراد شاغل در این صنعت را میزبان و اشخاص مراجعه کننده به بخشهای مرتبط با آنرا میهمان می نامیم

 :شرح زیر است
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 (Immediate Eye contact) اه / برقراری ارتباط فوری چشمتالقی نگ .1

 (Alert posture) نحوه استقرار هوشمندانه .2

 (Warm &Shining Smile) لبخند گرم و درخشان .3

 (Responsiveness) پاسخگویی مسئوالنه .4

 (Personal Touch) ایجاد ارتباط صمیمانه .5

، و در زبان انگلیسی «بایدها» ،از نظر آموزشی؛ «مکارم»از دیدگاه مذهبی،  ؛«مثبتویژگیهای » ،این وظایف و خصوصیات را در زبان فارسی
« Positive  »کنیماین ویژگی ها را بطور مختصر به ترتیب مطرح می .می نامند. 

 تالقی نگاه / برقراری ارتباط فوری چشمی .1

زهای ایجاد ارتباطات موفق اجتماعی نیز همین ارتباط چشمی چشم ها گویاترین و پراثرگزارترین عضو بدن هستند. یکی از مهمترین پیش نیا
 .زنند و توانایی برقراری ارتباط را دارنداست چراکه نشانگر توجه و احترام شما نسبت به طرف مقابل است. چشمان شما حرف می

هتر است که بیشتر این زمان هنگامی باشد که در البته بد. ه به چشم های طرف مقابل نگاه کنیثانی 11تا  1سعی کنید در هنگام صحبت کردن هربار 
الزم به یادآوری است که میزان و طول نگاه در فرهنگ های مختلف متفاوت است. در اروپای  .حال گوش کردن هستید و نه صحبت کردن

عداد نگاه و طول هر نگاه هم کمتر شمالی مانند کشورهای اسکاندیناوی که طبیعت سردی دارد روابط افراد با یکدیگر نیز سرد است و نتیجتاً ت
 .است و اصطالحاً به کشورهای با نگاه کم شهرت دارند

در مقابل کشورهای اروپای  .کشورهای میانی اروپا مانند آلمان ، اتریش و کشورهای اروپای شرقی ، میزان و طول نگاه حالت متوسط دارد
و بطور کلی در کشورهای اطراف مدیترانه میزان و اندازه هر نگاه بسیار زیاد و طوالنی جنوبی مانند پرتقال ، اسپانیا، ایتالیا ، قبرس ، یونان 

 .است

ویژه راهنمایان جهانگردی بایستی با فرهنگ میهمان خود آشنا باشند و در ارتباطات خود موجب رنجش هافراد شاغل در صنعت گردشگری ب
 که برای گذراندن تعطیالت خود به کشورهای اروپای جنوبی مثالً ایتالیا مسافرت  آنان نشوند. بطور مثال جهانگردان کشورهای اسکاندیناوی

شود، از نگاه های تند و زیاد راهنمایان ایتالیا )چنانچه آموزش های الزم را ندیده کنند و به این افراد اصطالحاً پرندگان برفی اطالق میمی
 !وم که راهنمایان جهانگردی ایتالیا ما را مورد تجاوز بصری قرار داده اندبرند به این مفهباشند( به آژانس مورد نظر شکایت می

زبان بدن( تألیف الن پیز ترجمه سعیده زنگنه را عیناً در (به لحاظ اهمیت نگاه در صنعت گردشگری مطالبی با عنوان عالئم چشم برگرفته از 
 .این کتاب آورده ایم
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 عالئم چشم

چشم »،«چشم غره»مانند انسان از دیرباز فکر خود را معطوف به چشم واثر آن بررفتار دیگران نموده است. ما همه از اصطالحاتی 
کنیم، بطور غیر عمدی استفاده کرده ایم. زمانی که از این اصطالحات استفاده می« برق چشمها»،  «چشم های شیطنت آمیز»، «زیرکانه

های چشم شخص داریم. چشم ها احتماالً دقیق ترین و نمایان ترین عالئم ارتباط انسانی می باشند زیرا آنها نقاط اشاره به اندازه مردمك 
 .کانونی بدن هستند و مردمك ها بطور مستقل عمل می کنند

می و کوچك بزرگ   بالعکس تغییر پیدا می کند،در شرایط نور معمولی، مردمك های چشم درحالی که رفتار یك فرد از مثبت به منفی و 
می باشد. « چشم های ماری»یا « چشم های خروسی»ك ها می شود که معروف به مشوند.  یك حالت عصبانی و منفی باعث کوچك شدن مرد

 چنانچه .چشم ها در روابط عاشقانه بسیار مورد استفاده قرار میگیرند؛ زنان از آرایش چشم جهت تاکید بر نمایش چشم خود استفاده می کنند
زنی عاشق یك مرد باشد، مردمك های چشمش بزرگ می شوند و مرد بدون اینکه متوجه باشد به درستی پی به راز زن می برد از این جهت، 

 .مالقات های رمانتیك و عاشقانه اغلب در مکان های کم نور برنامه ریزی می شوند تا موجب بزرگ شدن مردمك ها شود

 باشند و هریك از انبساط مردمك چشم دیگری ر نگاه می کنند، نا آگاهانه بدنبال انبساط مردمکها میعشاق جوان که عمیقاً به چشم یکدیگ
 .هیجان زده می شوند

 آزمایش های انجام شده بر روی قماربازهای حرفه ای نشان داده که چنانچه طرف مقابل عینك تیره به چشم بگذارد احتمال برنده شدن کمتر 
 هنگام فروش و یا مذاکره بر سر قیمت ها به انبساط مردمك های چشم خریداران توجه می کنند. شود. جواهر فروشان می

نگاه »در ایجاد ارتباط یا انجام مذاکره با دیگران، «. هنگامی که با شخصی صحبت می کنید، به چشمانش نگاه کنید»ضرب المثل قدیمی می گوید 
 .ید مردمك ها گویای احساسات واقعی شما باشندرا تمرین کنید و اجازه ده« به مردمك چشم نکرد

 خیره شدن

نگاه می کنید، می توانید یك شالوده واقعی برای ارتباطات بنا نمایید. هم از این روست که « چشم در چشم»تنها زمانی که به شخص دیگری 
کنیم، ولی بعضی می توانند به ما احساس ناراحتی بعضی از مردم زمانی که با ما صحبت می کنند، رفتاری دارند که کامالً احساس راحتی می 

ه چشم بدهند و بعضی دیگر به نظر غیر قابل اعتماد می رسند. این امر عمدتاً مربوط به زمانی می شود که به ما نگاه می کنند یا در حال صحبت ب
وم اوقات به چشم سمی نماید چشم های او کمتر از یك ن کند یا مسئله ای را از ما پنهاهای ما خیره می شوند. هنگامی که شخصی به ما خیانت می

، های ما خیره می شود. هنگامی که نگاه شخصی بیش از دو سوم اوقات به چشمان شما دوخته شود، یکی از دو معنی زیر را می تواند داشته باشد
راه با مردمك های منبسط خواهد بود، دوم، نسبت به شما اول، در نظر او )زن یا مرد(، شما خیلی جالب و گیرا هستید، که در این مورد، نگاه هم

 A رفتاری خصومت آمیز دارد و شاید در حال ارائه یك چالش غیر کالمی باشد که در این صورت مردمك ها کوچك می شوند. وقتی شخص

به او  Bبه او عالقه دارد، بنابراین در مقابل،  A فکر کند B این عمل باعث می شود که .عالقه دارد، به او خیلی نگاه می کند B به شخص
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% از اوقات با نگاه او تالقی پیدا کند. این امر 11تا  61می شود. به عبارت دیگر، برای ایجاد تفاهم با دیگری، نگاه شما باید حداقل  عالقه مند 
صبی و گوشه گیری که نگاهش کمتر از یك سوم باعث می شود که او نیز به شما عالقه مند شود. بنابراین باعث تعجب نیست که شخص ع

رهیز اوقات با نگاه شما تالقی پیدا می کند، به ندرت قابل اعتماد شما می باشد. در انجام مذاکرات، از بکار بردن، عینك دودی در تمام مدت پ
شخص به دیگری خیره می  دت زمانی که یك الئم غیرکالمی، ماید. مانند اغلب عکنند که به آنها خیره شدهنمایید زیرا دیگران احساس می

توهین آمیز باشد و ژاپنی ها در ید برای دیگران اشمدت طوالنی خیره می شوند که  شود بستگی به فرهنگ او دارد. اهالی اروپای جنوبی به
ه گیری باید مقتضیات فرهنگی را در شوند تا چهره او، بنابراین همیشه قبل از نتیجین یك مکالمه بیشتر به گلو و گردن طرف مقابل خیره میح

به همان اندازه که مدت زمان خیره شدن مهم است، منطقه جغرافیایی صورت و بدن شخصی که شما به او خیره شده اید مهم است  .نظر بگیرید
 .زیرا این نکته نیز بر پیامد یك مذاکره تاثیر می گذارد

 (1نگاه تجاری )تصویر

ای تجاری یا کاری هستید تصور نمایید که یك مثلث روی پیشانی طرف مقابل است. با خیره شدن به این ناحیه رههنگامی که مشغول بحث یا مذاک
کنید و طرف متوجه می شود که منظور شما واقعاً کار و معامله است. چنانچه نگاه شما به زیر سطح چشمان طرف مقابل یك جو جدی ایجاد می

 .باط خواهید بودنیفتد، شما قادر به حفظ کنترل ارت

 

 (1نگاه تجاری )تصویر

 (2نگاه اجتماعی )تصویر

آزمایش های انجام شده در زمینه نگاه کردن نشان داده که  .هنگامی که نگاه به زیر سطح چشمان طرف بیفتد، یك جو اجتماعی به وجود می آید
مثلثی روی صورت طرف مقابل نگاه می کند که این مثلث بین در طول برخوردهای اجتماعی نیز چشمان شخصی که خیره می نگرد به یك ناحیه 

 .چشمها و دهان می باشد



 الگوهای رفتاری

23 
 

 

 (2نگاه اجتماعی )تصویر

 (3نگاه صمیمی )تصویر

-نگاهباشد و برای این نگاه به طرف زیر چانه و سایر بخش های بدن شخص است. در برخوردهای نزدیك، ناحیه مثلثی بین چشم ها و سینه می

 کنند و کسانی که چشم ها تا محل اتصال دو سر رانها است. زنان و مردان از این نگاه برای نشان دادن عالقه به یکدیگر استفاده میهای دور، از 
 .گردانندعالقه مند باشند، متقابالً همین نگاه را بر می

 

 (3نگاه صمیمی )تصویر

 بستن چشم

آنهایی هستند که در حین صحبت کرده، چشم های خود را می بندند. این حرکت نا ناراحت کننده ترین افرادی که با آنان سروکار داریم، 
داشتن شما از دیدنش زیرا بی حوصله شده و یا عالقه اش را ازدست داده و یا اینکه د و تالشی است توسط شخص برای بازآگاهانه اتفاق می افت

است، در این  لك زدن که شش تا هشت مرتبه در یك دقیقه در طول یك مکالمهکند از شما برتر است. در مقایسه با میزان معمولی پمی احساس 
 . ای شما را از ذهن خود خارج کندمانند تا شخص به طور لحظهشوند و همچنان به مدت یك لحظه یا بیشتر بسته باقی میحالت پلکها بسته می

به ندرت در طول یك برخورد رو در رو اتفاق می افتد. اگر شخصی نتیجه حرکت، بسته نگه داشتن چشمها و خواب رفتن است اما این حالت 
نگاه از »ترکیب می شود تا یك نگاه طوالنی که معروف به « انداختن سر به سمت عقب»احساس برتری نسبت به شما بکند، عالمت بستن چشم با 
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می شوید، نشانه این است که روش مورد استفاده شما  است، به شما بیندازد. هنگامی که در طول یك مکالمه با بستن چشم روبرو«روی بینی
 .عکس العمل منفی شده و برای برقراری ارتباط موثر، نیاز به استفاده از یك روش جدید است شاید باعث یك

 (4کنترل کردن نگاه یك شخص )تصویر 

در این مرحله الزم است بدانیم که چگونه هنگام ارائه یك سخنرانی تصویری یا استفاده از کتاب و نمودار و جدول، نگاه یك شخص را کنترل 
از طریق سایر حواس بدن  % 4% از طریق گوش و 9% از طریق چشم، 71کنیم. تحقیقات نشان داده که اطالعاتی که وارد مغز می شوند، 

% از پیغام شما را جذب می کند. 31تا  25مثال اگر شخصی در حالی که صحبت می کنید، به وسایل بصری شما نگاه کند، او تنها است. به عنوان 
او به منظورکنترل کامل نگاه او، از یك خودکار یا وسیله ای برای اشاره کردن به وسایل بصری استفاده کنید، ضمن اینکه همزمان آنچه را که 

(. این عمل اثر 5سپس قلم را از روی تصویر بلند کنید و آنرا بین چشمان خود نگه دارید )تصویر(4)تصویر ن بیاورید. می بیند، به زبا
ان مغناطیسی بر بلند کردن سر او دارد؛ به طوری که به چشمان شما می نگرد و آنچه را که شما می گویید، می بیند و می شنود لذا از اکثر تو

 .خوردار می شود. در ضمن کف دست دیگر شما در حالی که صحبت می کنید، حتماً باید نمایان باشدبرای جذب پیغام شما بر

 

 نحوه استقرار هوشمندانه .2

ط با صنعت را که مراجعه کننده به بخش های مرتب .هنگام انجام وظیفه بایستی کامالً هشیار و هوشمند باشدهفرد شاغل در صنعت گردشگری ب
شود با مشاهده و برانداز کردن خود شاغل که اطالق می (Moment of Truth) پانزده ثانیه اول که لحظات حقیقت یابیدر  میهمان می نامیم

عبارتی میهمان، میزبان را در چند هشود پی به شخصیت سازمانی آن واحد گردشگری خواهد برد. بمیزبان نام دارد و نماینده سازمانش تلقی می
 .ارزیابی می کند. این برداشت اولیه محو نشدنی و ماندگار استثانیه اول مالقات، 
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مردم بر این باورند کسانی که تمیز هستند و ظاهری آراسته دارند در رأس دیگران قرار دارند و این ویژگی را به کارشان نیز انتقال می 
از موی سر او تا واکس کفشش را ،اهده میهمان از میزبان گستره مش.دهند. نتیجه اینکه اولین تماس از ویژگی و اهمیت باالیی برخوردار است

 .شامل می شود

وجه نباید به دیوار تکیه دهد، به آسمان خیره شود، به زمین زل بزند، سالنه سالنه و یا یورتمه هیچهفرد شاغل در این صنعت در محیط کار ب
 رفتار او برای میزبان بایستی نقش آرام بخش را ایفا کند. . (Alert but Relax) وار راه برود، هوشمند و هشیار باشد اما با طمأنیه و آرامش

 .عبارتی رفتار خوشایند و مبتنی بر اعتماد به نفسهب

 

 لبخند گرم و صمیمانه .3

ی لبخند، بخش اصلی لباس کارکنان شاغل در صنعت گردشگری است. لبخند چاشنی لذت بخش فعالیت های این افراد است به طوری که گفته م
شود اگر پذیرشگر هتل که اتاقی در اختیار میهمان قرار می دهد، میزبان رستورانی که خوراکی برای میهمان می آورد، میهمان بری که 

کم میهمان را به اتاقش راهنمایی می کند و یا هر فرد شاغل در این صنعت بهنگام ارائه خدمت لبخند در لبانش نباشد آن فرد در ارائه خدمتش 
اند اثرات بسیار دارد که بخاطر اهمیت موضوع بیشتر نسبت به آن و یا بدفروشی کرده است. لبخند که آنرا خنده بدون صدا گفتهفروشی 

 .پرداخته شده است

 .اثرات مفید لبخند: انسان تنها موجودی است که از موهبت لبخند برخوردار است

 .لبخندرو بودن هنر است

 .لبخند باعث جلوگیری از پرخاشگری می شود .س )فشار روانی( را از بین می بردلبخند التیام بخش غم هاست. استر

 .افراد شاد و لبخندرو زندگی را سخت نمی گیرند و کمتر بیمار می شوند

 شودمی  ضربان قلبو تعادل  تمیزی شش ها،ایمنی بدن تقویت  ،جلوگیری از فشار خون ، در خون تبادل اکسیژن سهولتلبخند )خنده( باعث 

 .لبخند قوه تخیل و خالقیت را باال می برد           .خنده باعث شل شدن ماهیچه ها و ورزش شکم خواهد شد

 .ضرب المثل شیرین فارسی: ارزانترین آرایش صورت لبخند است

 .ضرب المثل چینی: کسی که لبخند بلد نیست حق ندارد درِ مغازه اش را باز کند

 .نیست که با لبخند زیباتر نشودچارلی چاپلین: هیچ چهره ای 
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 .از ویژگی های انسان مومن: انسان مومن کسی است که حرکاتش نرم و لطیف، خنده اش لبخند، آزارش کم و دیدارش شیرین باشد

 .Warm and Shining Smile is the Main Part of your Uniform :در جهانگردی، اصلی است که در آن گفته می شود

لبخند، چهره شما را  .جهانی: آدم هایی سالمند که بیشتر لبخند می زنند. لبخند از ابتالی به آنفوالنزا جلوگیری می کندسازمان بهداشت 
 .جوانتر نشان می دهد، عضالت صورت را ماساژ می دهد و نیازی به عمل زیبایی و کشیدن پوست صورت را نخواهید داشت

 Responsiveness پاسخگویی مسئوالنه .4

شاغل در صنعت گردشگری تمام اطالعات الزم را که توریست ها و گردشگران ممکن است بپرسند، باید داشته باشند و به سواالت آنان افراد 
کارآمد و موثر. یکی از انگیزه های مسافرت -3مطمئن و درست -2فوری و بالفاصله -1پاسخ ها بایستی حاوی سه ویژگی باشند:  .پاسخ دهند

خارجی، ارضای حسّ کنجکاوی افراد است از این نظر سواالتی را مطرح می کنند که بایستی به کنجکاوی های آنها پاسخ  به ویژه در سفرهای
این افراد پیشاپیش راجع به سرزمین  .ت های فرهنگی هستندسبه ویژه گردشگران خارجی که به کشور ما مسافرت می کنند توری .داده شود

اند. به هنگام سفر می خواهند خوانده هایشان ، شنیده هایشان و دیده هایشان را در اینجا به اند و یا دیده، شنیدهاندما و مردمانش مطالبی خوانده
این پاسخ ها  .تأیید برسانند. افراد شاغل در این صنعت بخصوص راهنمایان جهانگردی بایستی به سرعت و به دقت به پرسشهای آنها پاسخ دهند

و قابلیت افراد باشد. هر نوع بی عالقگی و یا نادرستی در ارائه مطالب پرسشگر را نسبت به شما و حتی بقیه پاسخ های  بایستی همراه با اشتیاق
 .درست شما بی اعتماد خواهد ساخت

دهای فرهنگی، یات وحش، رویداحافراد شاغل در این صنعت بایستی با تاریخ، جغرافیا، سامانه حکومتی، نهادهای اجتماعی، فرهنگها، یادمان ها، 
هنری، ورزشی و بسیاری دیگر از مواردی که ممکن است مورد پرسش توریست قرار بگیرد، آشنا بوده و بهنگام پرسش بتوانند پاسخ صحیح 

 .آنرا طبق ضوابط باال ارائه دهند

 (Personal Touch)ایجاد ارتباط صمیمانه .5

ندان رفتارشناس آهنگین ترین کالم برای هرشخص، شنیدن آوای اسم خود طبق بررسی ها و نظرات ارائه شده توسط روان شناسان و دانشم
در  اوست. از این جهت افراد شاغل در صنعت گردشگری بایستی تلفظ درست نام میهمان را پیشاپیش بدانند و یا بهنگام ارائه خدمت یاد بگیرند و

 کند و میهمان احساس احترام و اهمیت در خود نه شخصی را ایجاد میمناسبت های مختلف آن اسم را بر زبان بیاورند. این عمل ارتباط صمیما
ه منظور از نام میهمان در ابتدای امر الزم به یاد آوری است ک .کند. یعنی نیاز چهارم در هرم سلسله مراتب نیازهای انسانی برآورد می شودمی

 .اسم کوچك او مجاز خواهد بوداسم خانوادگی اوست و در صورت مراوده بیشتر و اجازه میهمان بیان 

 ویژگیهای منفی افراد شاغل در صنعت جهانگردی و گردشگری

http://118900.blogfa.com/post/394
http://118900.blogfa.com/post/394


 الگوهای رفتاری

27 
 

د، رسنگردهمایی های اجتماعی بخش مهمی از زندگی انسانهاست. این مراسم و مکانها ، جاهایی هستند که دوستان قدیم با دیدار هم به آرامش می
-شود. این گردهمایی ها درضمن دام مرگباری نیز تلقی میشوند ، و احتماالً به تفاهمات و عقد قراردادهایی منتهی میبا اشخاص جدید آشنا می

شوند. بیش از حد شل و ول بودن، خیلی خودمانی بودن و شکستن قواعد اجتماعی نهان جامعه به راحتی حیثیت شما را زیر سوال خواهد برد و 
 .شاید یا هیچوقت علت آنرا خود ندانید

افراد شاغل در این صنعت می دانند و  (Social Sins) اجتماعی زشتی ویژگیهای منفی در صنعت گردشگری به نحوی است که آنها را گناهان
قرار ندهند تا خود را « مین»را در این وادی پر از  یشطاعون دوری و اجتناب جویند و خو شود که از این ویژگی های منفی بمانندتوصیه می

 .از نظر کیفی ارتقاء دهند و تعالی بخشند

بخش تقسیم بندی شده را ابتدا فهرست گونه ذکر کرده و آنگاه در هر مورد مطالب  12در ه اینك ویژگی های منفی در استانداردهای جهانی ک
 صورت گسترده بیان خواهد شد. همربوط ب

 (Not paying attention)عدم مراقبت    .1

 (Limp handshake)شل دست دادن    .2

 (Body turned away)انحراف در راستای ایستادن     .3

 (Smoking)سیگار کشیدن     .4

 (Holding drink in wrong hand)نگه داشتن لیوان نوشیدنی در دست نامناسب    .5

 (Not wearing jacket)نپوشیدن کت     .6

 (Standing too close)عدم رعایت فاصله مناسب در ایستادن .1

 (Talking loudly)بلند صحبت کردن   .7

 (Talking at the same time and too much)مان( صحبت کردن أهمزمان )تو     .9

 (Speaking with mouth full and chewing with mouth open)با دهان پر صحبت کردن و با دهان باز غذا را جویدن     .01

 (Hands on shoulder)دست روی شانه گذاشتن     .11

 (Not punctuality)عدم وقت شناسی     .12

 عدم مراقبت(Not paying attention) 
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خود نسبت به شخص  (Full attention)واژه مراقبت دارای بار معنایی بیشتر از توجه کردن است. مراقبت یعنی توجه ششدانگ حواس
اش با خوردن غذای نامناسب یا در اثر پوشیدن راه با نگرانی از اینکه بچهدلسوز نسبت به بچه اش دارد و توجه هم درخاطب. یعنی حالتی که مام

 .گر نسبت به بیمار خود داردریا حداقل نقشی که یك پرستار تیمالباس نامناسب دچار ناراحتی گردد و 

صحبت رفتار در زمان باشد و نگاه کردن به این سو و آن سو  هنگام صحبت با مخاطب بایستی کامالً متوجه اوهفرد شاغل در این صنعت ب
ثیر بیشتر أطای فرد شاغل در این صنعت است. برای تخهنگام مراجعه و صحبت، اولین در دم مراقبت و توجه کافی به مهمان ناشایستی است. ع

 .ودشود از حرکات مناسب سر و صورت و بطور کلی زبان بدن استفاده شهمان توصیه مییبر م

     شل دست دادن(Limp handshake) 

مانند گرفتن ماهی مرده در دست است که هیچ نوع هدست دادن این شیوه نشان از عدم اعتماد به نفس شماست. « شل»صورت هدست دادن ب
رویی است. اما دست دادن شود. بایستی تا حدودی محکم دست داد که نشان از اعتماد به نفس، صمیمیت و شفافیت و گشاده احساسی مبادله نمی

  .نبایستی به آن مقدار محکم باشد که به اصطالح استخوان شکن تلقی شود که این نیز نشان از تسلط جویی و تحکم آمیز بودن است

 انحراف در راستای ایستادن(Body turned away) 

است که به هنگام ایستادن چارچوب بدنتان در برابر  ر ایندهد. فرض بکیفیت برخورد او را نشان می ،ستادن در مقابل فرد دیگرینحوه ا
چوب بدن فرد مخاطب قرار گیرد. هر نوع انحراف در راستای ایستادن چه به سمت چپ و چه به سمت راست عدم عالقه شما به آن فرد راچ

هم نباید  ها همواره فاصله دوپای ما ازنضمناً در ایستاد .نگیزدابیبر آمیز و حتی خصمانه را در او دهد و ممکن است حس اهانترا نشان می
 .د نه اینکه دو پا به هم بچسب و مان باشدبیشتر از فاصله دوشانه

 سیگار کشیدن(Smoking) 

امروزه در اکثر گردهمایی ها و اماکن عمومی لستعمال دخانیات به دلیل آسیب رساندن به سالمت دیگران اکیداً ممنوع است. کافی است 
کشند و حتی مورد تنفر کسانی واقع خواهید شد که کنید بالفاصله مورد تنفر کسانی قرار خواهید گرفت که سیگار نمی شنوسیگاری را ر

کنند. در ضمن ریختن خاکستر سیگار بر کف محوطه و یا کشند ولی به خاطر مبادی آداب بودن از قواعد اجتماعی تبعیت میخود سیگار می
 .رساندبی نزاکتی خود را به نهایت می ،که مرتکب استز اعمالی اخاموش کردن سیگار در ظرف غذا 

 نگه داشتن لیوان نوشیدنی در دست نامناسب(Holding drink in wrong hand) 

ها برداشتید، آنرا به دست چپ خود بسپارید تا دست راست شما که لیوان نوشیدنی را از دست میزبان گرفتید و یا خود از میز نوشیدنیهنگامی
 .رای دست دادن های اتفاقی آزاد باشدب
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درجه سانتیگراد است. اما در گردهمایی ها  22و مطلوب ترین آن  24و  21شود که مناسب ترین دما برای رشد فعالیت انسانی بین می یادآور
رات گردهمایی تبدیل به قط درجه حرارت در محیط به باالتر از این درجه می رسد. حال اگر نوشابه شما سرد باشد بخارات معلق در فضای

اطب منتقل و هنگام دست دادن چنانچه آن لیوان در دست راست شما بوده باشد، قطرات موجود به دست طرف مخپشت لیوان نوشابه می گردد و 
 .با دست سرد دست دادن نشانه سردی عاطفه نیز می تواند تلقی گردد همچنینموجب آلودگی می شود 

 تنپوشیدن و یا درآوردن ک(Not wearing jacket) 

 ها و در ارتباطات و مهمانی .ها هیچگاه کت خود را در نیاورید و یا گره کراوات خود را شل نکنیدهای رسمی و یا گردهماییدر محیط
  .نیستیمالمللی غیر از پوشیدن لباس محلی رسمی و یا کت و شلوار مجاز به پوشیدن نوع دیگری از پوشش ی رسمی و بیناهمناسبت

 عدم رعایت فاصله در ایستادن(Standing too close) 

می نامیم و مایل نیستیم که فردی ناخوانده  (Comfort Zone)هرکدام از ما در اطراف خود فضایی داریم که آن را منطقه آرامش و راحتی
 .انیمدمی به حریم ایمنی و فضای شخصیکشیم و آن فرد را متجاوز درون آن فضا گردد و اگر کسی چنین کاری کند خود را عقب می

کنید و کند. نتیجه اینکه احساس عدم امنیت میاید، فردی خود را بسیار به شما نزدیك میتصور کنید در کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده
های مختلف همانند مورد ها در فرهنگفاصله ایستادن .را با شما رعایت نکرده استالزم بگیرید. چراکه او فاصله او فاصله  کنید ازسعی می

در کشورهای اروپای میانی  ،سانتیمتر 91فرضاً در کشورهای اروپای شمالی فاصله ایستادن دو نفر از همدیگر حدوداً  .متفاوت است« نگاه»
 61ن دو نفر ازهمدیگر حدوداً در کشورهای اروپای جنوبی فاصله ایستادو  سانتیمتر 15تا  11فاصله ایستادن دو نفر از همدیگر حدوداً بین 

 .باشدسانتیمتر می 121تا  91ویژه ژاپن فاصله ایستادن دو نفر از هم بین هدر کشورهای آسیای شرقی ب .سانتیمتر است

 بلند صحبت کردن(Talking loudly) 

و مطابق با زمان و  بایستی آرام و نرم کند. صدای شماسعی کنید با صدای بلند صحبت نکنید. این نوع صحبت کردن شما را غیر قابل تحمل می
و نیم  2در ضمن حداکثر بُرد صدای ما در محیطهای جهانگردی  .منطقش کوتاه است،  شود هر کسی که صدایش بلند استگفته می .باشد کانم

 .کندمتر است. بیشتر از آن آلودگی صوتی ایجاد می

  همزمان )توامان( صحبت کردن(Talking at the same time and too much) 

که کسی در حال صحبت کردن است، شایسته نیست که صحبت او را قطع کنیم. بگذارید کالمش پایان پذیرد و آنگاه گفتگوی شما با هنگامی
رها و حتی سفانه در همایشها، سمیناأمعان هستند. همه ما شاهدیم که متشود بهترین سخنوران بهترین مستوضوح بیشتری انجام پذیرد. گفته می

 .کالسهای درس همزمان صحبت کردن تا چه اندازه ای علی رغم ناشایست بودنش وجود دارد
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االکالم قلّ و  خیر»ید:فرما.از دید مذهبی امام علی)ع(میپرحرفی یکی از معضالت اجتماعی است.این عادت زشت از چند دیدگاه مذموم است
 ،از دید ملی .گوید: سخن مثل داروست کمش مفید، زیادش مضر استچنین می. هم«ل باشدزیباترین سخن آنست که اندك و مستد» یعنی ؛ «دلّ

 ویژه در در صنعت گردشگری گفته میشودهو از دید بین الملل ب «ندك تو جهان شود پُرا گزیده گوی چون دُر * تا زوگوی کم»نظامی گوید: 

KISS  یعنی Keep It Simple and Short :  

  بادهان باز جویدن غذا و بادهان پرصحبت کردن(Speaking with mouth full and chewing with mouth open) 

هرگز با دهان پر )حتی اگر فوریت ارائه مطلب ضرورت داشته باشد( صحبت نکنید. غذای خود را به آرامی بجوید، قورتش دهید و به کسی 
-توانستم در آن لحظه پاسخ شما را بدهم ولی وجهه من ایجاب نمیبه این مضمون که می که داوطلب صحبت با شما بوده، فیلسوفانه لبخند بزنید

 .کرد که در آن لحظه و با دهان پر پاسخ شما را بدهم

غذا همچنین با دهان باز غذا را مجوید. منظره غذای نیم جویده جذابیتی ندارد. شما اگر با فرد مهمی در این صنعت سرمیز غذا باشید و هنگام 
گردان توره آداب غذا خوردن با نماینده خوردن خرده غذایی از دهان شما بیرون بپرد، او با شما قرارداد توریستی نخواهد بست. یعنی شما ک

 .دانید با سفیران من که توریستهای اعزامی خواهند بود، چه کار خواهید کردمهمی مثل من را نمی

     دست روی شانه گذاشتن(Hands on shoulder) 

های اداری تنها دست کشید، در مراسم رسمی و مناسبتبه غیر از مواردی که دوستان قدیمی هستید و به هنگام دیدار همدیگر را به آغوش می
 .غرضانه باشدبی شایسته نیست هرچند که  دست گذاشتن روی شانه و یا تماس با هر بخش دیگر بدن فرد مقابل. شودمجاز تلقی می ،دادن

  شناسیعدم وقت(Not punctuality) 

 ای برخوردار است. در برگزاری یك گشت )تور( چنانچه دقایقیشناسی و مدیریت زمان در صنعت گردشگری از اهمیت و اولویت ویژهوقت
فرهنگ وقت اید که زمان برای شما فاقد اهمیت است و کنندگان آن گشت آموختهخیر بیندازید، به شرکتأچند شروع برنامه سفرتان را به ت

آوری به موقع اعضای گشت در طول برنامه برای شما غیر ممکن خواهد بود و نتیجتاً جمع د.ایناشناسی را از ابتدای امر به آنها نشان داده
،  Transportation   ،Transporter  ،Tour شود که واژگانی مانندآوری میدیا .توفیق شما را در اجرای برنامه میسر نخواهد ساخت

Tourist  ،Tourism  ،Travel  ،Traveler  ،Traffic  ،Transit و هر واژه ای که در آن حرکت وجود دارد T   آغازین حرف خود را از
 .اندبه عاریت گرفته Time واژه

شود که کید میتااصل اول وقت شناسی: میزبان و یا دعوت کنندگان بایستی قبل از مهمانان و دعوت شده در هر مراسمی حضور داشته باشند. 
ای اعم از مراسم افتتاحیه همایش، سمینار و ... دیرتر از مهمانان و یا دعوت شده کننده برای هر نشستی و یا جلسهچنانچه میزبان و یا دعوت
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می نمی تواند داشته ها حضور پیدا کند آن میزبان در هر مقامی که باشد نسبت به مهمانان منتظر اهانت کرده و از این نظر شخصیت قابل احترا
 باشد. 

 مهارت های الزم برای شروع دوستی:

 توجه به وضعیت ظاهری •

 سالم همراه با تبسم •

 استفاده از پرسشهای ساده و تعارفات متداول •

 توجه به عالقه مندی های طرف مقابل •

 تمجید از شخص مقابل در حد متعارف •

  یلی و ...ارائه اطالعات در مورد خودتان از قبیل : نام ، رشته تحص •

 :مهارت های الزم برای ادامه دوستی

 استقالل درونی •

 قاطعیت ) بیان احساس خویش، درك احساس دیگران، ظرافت در رفتار ( •

 همدلی •

 حمایت گری •

 تساوی •

 مثبت گرائی •

 خود فاش سازی یا گشودگی ) راز تو اسیر توست ،گر فاش گردد تو اسیر آنی •

 مهارت های سازگاری با دیگران •

 ضروری دیگر از قبیل : تواضع، ادب، گفتار مهرانگیز، محبت، احساس مهم و محترم بودن، احساس مفید بودن مهارت های •

 میکند؟ سالم کی به کی  آداب سالم کردن:

 فوق ما به دست زیر                                                                            بزرگتر به کوچکتر                            

 حاضرین به وارد تازه                                                                                  میزبان به میهمان                             
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 (خود کار محل مسئولین یا مسن افراد با دبرخور در مگر هستند مستثنی قاعده این از ها خانم برخاستن، جای از با همزمان)  ایستاده به نشسته

 عمومی خودروهای در کردن سالم در راننده شدن پیشقدم                                                      کردن سالم در مقابل طرف نام گفتن                           

 کی به کی دست می دهد؟           آداب دست دادن:

 بزرگتر به کوچکتر                                                                            مافوق به زیر دست                             

 مقابلپرهیز از طوالنی شدن زمان دست دادن                                              اجتناب از فشار دادن دست طرف            

 کی به کی معرفی می شود؟               آداب معرفی:

  کوچکتر به بزرگتر: ابتدا نام بزرگتر و سپس نام کوچکتر ذکر می شود.  مثال: آقای حسینی)بزرگتر( اجازه
 می فرمائید آقای محمدی ) کوچکتر( را به شما معرفی کنم؟

  .در صورت نیاز ، آقایان نزد خانم ها می رونددر معرفی یك خانم به آقا ابتدا نام خانم برده می شود  

  چنانچه خانمی  به هنگام معرفی نشسته باشد از جای خود برنمی خیزد مگر در برابر خانم سالمندتر یا شخصیت
 اجتماعی باالتر

  مالقات در میهمانی، میزبان به معرفی میهمانان می پردازد در غیر اینصورت افرادی که برای بار اول همدیگر را
با « از مالقات شما خوشحالم» یا « خوشوقتم» هنگام معرفی ذکر کلماتی مانند  می کنند خود را معرفی می نمایند.

 مناسب است لبخند

 ابتدا نام تازه وارد برده می شود سپس نام بقیه گروه برده می شود 

  نام شخصی را فراموش کردید با معرفی با لبخند و به صورت صحیح، واضح  و آهسته صورت می گیرد و چنانچه
اگر درمعرفی شمااشتباهی رخ داد، مؤدبانه تذکر داده و اصالح  ذکر پوزش ،مجدداً نام صحیح او را بپرسید.

 نمائید.

  هنگام معرفی آقایان به خانمها، آقایان جلوی پای خانمها بلند می شوند و چنانچه کاله بر سر داشته باشند ، آن را از
 سر برمی دارند.

  در زمان معرفی و سالم کردن در صورتی که کاله برسر داشته باشند، چنانچه ازنظر سن، مقام و شغل آقایان
 اگر فرد مقابل  یکسان باشند، فقط با دست لبه کاله را گرفته و کمی آن را باال برده، سپس به سر می گذارند.

 است. سالمندتر بر سرگذاشتن با فرد تر باشد،هردوکاله را از سر برداشته ولی حق تقدم در کاله مسن

 شوند زیرا برای اکثریت شناخته شده هستندهای مهم معرفی نمیمعموالً شخصیت 

  روابط نزدیك وصمیمانهدر معرفی، نام کوچك برده نمی شود مگر در صورت داشتن 
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  و غریبه بکار نمی برد و در معرفی به شخص ناشناس « آقا» یك خانم در معرفی همسر خود به دوستانش  کلمه
 «همسرم» گوید : فقط می

 آداب مکالمه با تلفن :

 لمهمدت تماس و مکا                                                                                  زمان صحیح تماس     

 پرهیز از به کاربردن کلمات آقا یا خانم برای بیان اسم خود                                اطمینان از درست بودن تماس و سپس معرفی خود   

                                                        اهعذرخواهی در صورت تماس اشتب                                                            مکالمه با بلندی و تن صدای مناسب   
                                       تشکر از راهنمائی انجام شده در انتهای مکالمه                               درخواست معرفی تماس گیرنده به صورت محترمانه

 ه مخاطبی که غایب استاطمینان به تماس گیرنده جهت انتقال پیامش ب  

 خارج شدن از اتاقی که فردی در آن درحال مکالمه تلفنی است یا مشغول به کار دیگری شدن  

 :آداب راه رفتن 

 حرکت از سمت راست                                                         راه رفتن با حرکات موزون و استوار  

 توجه به عالئم راهنمائی                                           آقایان در کنار ایشانخانم ها در سمت دیوار و  

 آداب میهمانی رفتن و میزبان بودن: 

 عدم اشاره  به قیمت بعضی از غذاها              توسط میزبان        عدم تعریف از غذاهای تهیه شده

 اجتناب از خیلی پر کردن لیوانهای نوشابه                                                    عدم اصرار در خوردن غذا و نوشابه  

 استفاده از خدمتکار مرد برای پذیرایی در مهمانی های رسمی           •
 استفاده از گلهایی با شاخه های کوتاه و گلدان های کوچك برای تزئین میز نهار خوری  •
 اگر در بین مهمانان پزشك وجود داشت از او برای درمان بیماریهایتان کمك و نسخه نخواهید.  •
 عدم استفاده از لباس های گرانقیمت و زیور آالت گرانبها در صورتی که میزبان وضع مالی مناسبی نداشته باشد  •

 هستیداجتناب از خمیازه کشیدن، خارش یا شانه کردن موی سر هنگامی که سر میز غذا  •

 بلند شدن و جابه جا کردن صندلی به جای عقب کشیدن آن با بدن  •

 اختصاص زمان مناسب برای میهمانی و دعوت از میهمانان توسط شخص میزبان •

 دقیقه تأخیر در شرایط اضطراری( 15حضور به موقع در میهمانی ) حداکثر  •

 کسب اجازه از میزبان جهت میهمانانی که دعوت نشده اند •

 قا و خانم میزبان در ساعت مقرر در محل ورودی سالن جهت خوش آمدگوئی به میهماناناستقرار آ •
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 قرار دادن وسائل اضافی ) چتر، پالتو ، مانتو ، کاله و ...( در محل تعیین شده ، قبل از ورود به سالن •

 گیری قرار گرفتن در جمع حاضرین و پرهیز از گوشه •

 چه کسانی به میهمانی دعوت می شوند؟

 اشخاصی که قبالً با یکدیگر درگیری نداشته اند          افرادی که یکدیگر را تحمل می کنند              

  پرهیز از دعوت افرادی که از لحاظ عقیدتی مخالف یکدیگرند         اجتناب از دعوت زن و شوهری که متارکه کرده اند             

 سرویس دهی در میهمانی های رسمی:

 چنگال در سمت چپ بشقاب                       در داخل بشقابدستمال 

 نام میهمان بر روی کارت نوشته شده ، در باالی بشقاب                                                                     کارد و قاشق در سمت راست بشقاب

  نگال و کاردها بستگی به تعداد غذاها داردتعداد قاشق، چ    گیالس ) لیوان ( در جلو و سمت راست

 آداب غذا خوردن:

 هنگامی که غذا به صورت کرس(course) هرچند استفاده نشده باشد(سرو می شود، پس از هر غذا، قاشق، چنگال و کارد از سر میز خارج می شود ( 

  جا نمی شود( زیرا کلیه وسایل الزم پیش بینی و در میهمانی های رسمی هیچ یك از اقالم روی میز به دیگری داده نمی شود) جابه
 در دسترس همه گذاشته شده است.

 در میهمانی رسمی(درج مشخصات میهمان ها بر روی کارت کوچك و قرار دادن آن بر روی میز ناهار خوری(  

 پرهیز از روی هم قرار دادن یا کنار زدن وسایل روی میز به منظور ایجاد فضای بیشتر برای خود 

 (از میهمان نزدیك بخواهید که آن را به شما بدهدای برداشتن وسایل دور از دسترس )ناب از خم شدن و دست دراز کردن براجت 

 هایی که در طرفین بشقاب چیده شده اند استفاده خارج به داخل از چنگال ها، کاردها و قاشق 

    امشابه سایر میهمانان در صورت عدم آگاهی از مقررات میز غذاقدام 

    غذا قبل از میزبان سرو پرهیز از شروع به 

   )اجتناب از تمیز کردن قاشق، چنگال یا کاردی که کثیف به نظر می رسد با دستمال ) تعویض به وسیله پیشخدمت 

   قرار دادن صندلی در جای خود بعد از بلند شدن از سر میز غذا 

   به صورتی که لبه تیز آن به طرف داخل بشقاب قرار گیرد.) نه روی میز استفاده در حاشیه سمت راست بشقاب قرار دادن کارد بال
 و نه طوری که لبه آن روی بشقاب و دسته آن روی میز باشد(

 .قرار دادن چنگال بال استفاده در قسمت باال ، سمت چپ بشقاب قرار گیرد طوری که نوك چنگال به طرف پائین باشد  

 ردن غذا ) پرهیز از بردن آن به سمت دهان یا خوردن غذا با آن(استفاده از کارد جهت بریدن و قطعه ک 

 سرو غذا از سمت چپ و سرو نوشیدنی از سمت راست در میهمانی های رسمی 

  سرو غذا به صورت کرس(course) )در میهمانی رسمی ) کشیدن غذا در بشقاب و قرار دادن در جلوی میهمان 
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 بعضی از غذاها در میهمانی های خصوصی با تعداد حداکثر شش نفر استفاده از چراغ الکلی برای گرم نگهداشتن 

 تزئین سفره با چند شاخه گل و دیگر تزئینات در خانه 

 پرهیز از عجله کردن در خوردن غذا 

  پرهیز از سیگار کشیدن 

 قرار دادن سر به پهلو و خم شدن و استفاده از دستمال در مقابل دهان هنگام سرفه یا عطسه کردن 

 ز مصاحبت میهمانانی که در طرفین شما بودند پس از اتمام غذاتشکر ا 

 هدایت لقمه به سمت دهان به جای هدایت دهان به سمت لقمه 

 اجتناب از خم شدن روی میز ناهارخوری 

 )اندازه لقمه متناسب با اندازه دهان ) پرهیز از گاز زدن لقمه 

 مطابق میل نبودن یا داغ بودن غذا ( خارج نمودن لقمه از داخل دهان جایز نیست ) حتی در صورت 

 ... بسته بودن دهان هنگام غذا خوردن و اجتناب از ملچ ملچ کردن، با دهان پر صحبت کردن و 

 ) پرهیز از لیسیدن انگشتان ) پاك کردن انگشتان با دستمال 

 عدم  استفاده از خالل دندان در حضور دیگران 

 تمیز کردن کارد و سپس برداشتن کره با آن 

 رار دادن قاشق در سمت راست نعلبکی بعد از برهم زدن چای یا قهوه ) پرهیز از قرار دادن آن روی میز(ق 

 غذا کردن فوت از پرهیز 

  اجتناب از خوردن مرغ با دست 

 از صحبت کردن با دهان پر + خودداریپرهیز از صحبت با میهمانی که غذا در دهان دارد 

 م هنگام غذا خوردناستفاده از موسیقی مالیم و بدون کال 

 نشستن خانمها در سمت راست آقایان در رستوران 

 اجتناب از قرار دادن آرنج بر روی میز در هنگام غذا خوردن 

 بازگرداندن صندلی در سر جای خود بعد از اتمام غذا و ترك میز غذا 

  طرح موضوعات خسته کننده ، سیاسی و بحث برانگیز و پرهیز ازاخم کردن یا های اشتها برانگیززدن و صحبتلبخند 

 دستمال سفره:

  به استثناء اشخاص قرار دادن دستمال سفره به صورت آزاد بر روی زانوها و  پرهیز از آویختن آن به گردن یا کمر شلوار (
 سالخورده که لرزش دست دارند و کودکان(

 پرهیز از تا کردن دستمال سفره( ب پس از خاتمه غذاقرار دادن دستمال سفره به صورت مرتب در سمت چپ بشقا ( 

 )استفاده از دستمال سفره برای پاك کردن دست و دهان ) نه بینی 

 در صورت استفاده از دستمال کاغذی ، آن را مچاله کرده و در  داخل بشقاب بگذارید  

 موارد استفاده از دستمال سفره:
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 برای عطسه و سرفه کردن و ....                         جلوگیری از کثیف شدن لباس                      ها تمیز کردن دست              پاك کردن دهان

 سوپ:

 خوریسرو سوپ در فنجان)در صورت رقیق بودن( ، بشقاب یا سوپ 

 برد( خوری را کامالً در دهان) نباید قاشق سوپحرکت قاشق به طرف مرکز ظرف ، ورود قاشق از پهلو در دهان 

 اجتناب از خرد کردن بیسکوئیت بر روی سوپ + عدم تولید صدا هنگام هم زدن یا خوردن سوپ 
 قرار دادن قاشق در بشقاب زیر سوپ خوری + سمت راست + گودی قاشق به سمت باال 

 نوشیدنی:

 لیوان با استفاده از  شصت و دو انگشت دست راستبرداشتن   *     نوشیدن بدون  صدا*        نوشیدن به دفعات(اجتناب از یك جرعه سر کشیدن)

 های اتفاقی آماده باشیم.در میهمانی های رسمی لیوان به شیوه مذکور از میزبان گرفته شده، بالفاصله آن را به دست چپ داده تا برای دست دادن

 یوان    *    پاك کردن رژ لب تمیز کردن دهان قبل ا ز نوشیدن به منظور جلوگیری از باقی نماندندذرات غذا در لبه ل

 نان:

 تقسیم نان به قطعات دلخواه با استفاده از انگشتان دست  •

 قرار دادن نان در بشقاب و مالیدن کره بر روی آن ) پرهیز از گرفتن نان در دست و مالیدن کره بر روی آن( •

 استفاده از چاقو برای مالیدن کره بر روی نان ، بیسکوئیت ، کیك و...  •

 ده از چنگال برای جابه جائی سبزیجات و سایر غذاها استفا •

 ساالد :

 قرار دادن ساالد مقابل هر میهمان ) در صورتی که ساالد  به صورت  یك پرس غذا سرو می شود( و در نهایت بردن ظرف ساالد. •

 ی شوددر صورتی که ساالد همراه غذا سرو شود، ظرف ساالد هر نفر در سمت چپ جلوی بشقاب غذا گذاشته م •

 خوردن ساالد با چنگال  •

 تقسیم کاهو با استفاده از چاقو و چنگال به قطعات کوچك تر و میل کردن با چنگال )زمانی که کاهوی ساالد خرد نشده باشد ( •

 پایان میهمانی :

 بلند شدن میزبان +  بلند شدن آقایان + کمك به خانم های سمت راست جهت بلند شدن از پشت میز غذاخوری 

  از میزبان + خداخافظی مختصر قبل از خروج  + بدرقه میهمانان توسط میزبان تا درب خروجی سالنتشکر 

  در صورتی که میهمانی برای شخص خاصی برگزار شده باشد ابتدا باید منتظر ماند تا شخص موردنظر میهمانی را ترك کند سپس
 سایر میهمانان خداحافظی می کنند.
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  متقابالً میزبان را به میهمانی دعوت کند می بایست او را به تئاتر، رستوران، کنسرت یا سینما دعوت در صورتی که میهمان نتواند
 کند یا یادداشت تشکر ، گل یا یك هدیه برایش ارسال نماید

  ، روز بعد از میهمانی 3یا  2تشکر تلفنی یا ارسال کارت 

 آداب هدیه دادن :

  متناسب با سلیقه فردهدیه 

 ر حضور هدیه دهنده ) در صورتی که همه میهمانان هدیه آورده اند(  + تشکر از ایشانبازکردن هدیه د 

 )در صورت بردن هدیه برای بچه ها می بایست هدیه به تعداد آنها تهیه شود ) ترجیحاً هدیه نه پول 

 معاشرت هاکم شدن                       برابر است با                      بردن هدایای گران قیمت 

 رفتار با سالخوردگان و نابینایان: 

 رعایت ادب و احترام 

 گاهی سن ، ناتوانی و نقص عضو سبب ایجاد حق می شود ، لذا باید این حق رعایت شود 

 احترام و توجه به عقاید و نظرات آنها + گوش دادن به داستان های تکراری آنها + پرهیز از بی حوصلگی 

  از کمك کردن ) از منت گذاشتن بر سر آنها خودداری شود(کسب اجازه از ایشان قبل 

 پرهیز از سیگار کشیدن ، سوت زدن و ... در حضور ایشان 

 کمك کردن در نشستن، برخاستن ، برداشتن اشیاء ، عبور از خیابان، سوار شدن به اتوبوس  

 آداب نشستن در خودروی عمومی و مسافرت های درون شهری:

 رزرو نمودن خودرو •

 رعایت ادب ، نزاکت و نظافت  هنگام سوار شدن و در طول سفر  •

 پرداخت وجه پس از رسیدن به مقصد +  پرهیز از مچاله کردن اسکناس +  تشکر از راننده  •

 رعایت نکات ایمنی هنگام پیاده شدن ) پیاده شدن در محل های مجاز +  دست کسی بین در نباشد و ... ( •

 مسافرت با اتومبیل :

 کات ایمنی هنگام رانندگی رعایت ن 

 .ابتدا مرد از خودرو پیاده شده ، درب خودرو را برای پیاده شدن خانم باز نگاه می دارد 

 اجتناب از باز نمودن شیشه خودرو بدون کسب اجازه از دیگر سرنشینان خودرو + پرهیز از سیگار کشیدن 

  سرنشینان + پرهیز از ایجاد آلودگی صوتیاستفاده از سیستم صوتی یا تصویری خودرو با هماهنگی با دیگر 

 )رعایت اعتدال در رفتار و گفتار با راننده و دیگر سرنشینان )اجتناب از پرحرفی و درخواست های مکرر از راننده 

 خودداری از حمل بار زیادی )جادادن بار  را بر عهده راننده بگذارید( + پرهیز از انتقاد به راننده 
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  که باعث کثیف شدن صندلی اتومبیل می شود.پرهیز از خوراکی هائی 

 پس از رسیدن به مقصد ، از زحمات ، مهارت و احتیاط راننده تشکر نمائید. 

 مسافرت با اتوبوس :

 رعایت ادب ، نزاکت و نظافت  هنگام سوار و پیاده شدن و در طول سفر •

 رعایت اعتدال در رفتار و گفتار با راننده و دیگر مسافران •

 معطل کردن دیگران در ایستگاهها به بهانه خرید و ....اجتناب از  •

 اجتناب از باز نمودن شیشه خودرو بدون کسب اجازه از دیگر سرنشینان خودرو + پرهیز از سیگار کشیدن •

 استفاده از سیستم صوتی یا تصویری خودرو با هماهنگی با دیگر سرنشینان + پرهیز از ایجاد آلودگی صوتی •

 اپیما :مسافرت با ترن و هو

  رعایت ادب ، نزاکت و نظافت  + خوش روئی 

 کمك کردن به خانم ها در سوار و پیاده شدن و جابه جائی وسایل 

 اجتناب از باز نمودن شیشه ترن بدون کسب اجازه از دیگر مسافران + پرهیز از سیگار کشیدن 

  + پرهیز از ایجاد آلودگی صوتیاستفاده از سیستم صوتی یا تصویری ترن با هماهنگی با دیگر سرنشینان 

 عذر خواهی نمودن در صورت عبور کردن از مقابل دیگر مسافران و سعی بر عدم تداوم این حرکت 

  ... پرهیز از طرح مسائل سیاسی ، مذهبی ، شوخی های خودمانی و 

  (مطالعه نکردن روزنامه یا کتاب در دست همسفران) درخواست مؤدبانه آن پس از اتمام مطالعه وی 

 رعایت ادب توسط بچه ها و عذرخواهی بابت آزار و اذیت بچه ها + اجتناب از تنبیه فرزندان در حضور مسافران 

  خودداری از خیره شدن به دیگر مسافران 

 ویال و  منازل استیجاری :، آداب گذراندن تعطیالت در هتل 

 رزرو نمودن محل اقامت 

 نه از مدیر هتل برای جابه جائی در اولین فرصت ممکندر صورت نامناسب بودن اتاق  ، درخواست مؤدبا 

 رعایت ادب ، نزاکت و  نظافت  + پرهیز از ایجاد آلودگی صوتی 

 ) ... رعایت مقررات هتل ) استفاده از خدمات هتل ، ساعات سرو غذا ، تخلیه اتاق و 

 رعایت ادب و مقررات توسط بچه ها 

 در صورت بروز خسارت ، آن را جبران نمائید( دقت در نگهداری از ظروف ، وسائل ، تزئینات و ( ... 

 تشکر و قدردانی از زحمات و الطاف دست اندر کاران مجموعه و ابراز خوشوقتی خود از اقامت در آن محل 
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 برخورد ها و روابط در اماکن عمومی :

 عدم اعتماد بدون شناخت نسبت به افراد 

 پرهیز از تجسس در اسرار زندگی دیگران 

  مؤدبانه جهت تنها بودن نسبت به افرادی که باعث ناراحتی شما هستندبرخورد 

 رعایت ادب ، نزاکت و  نظافت  + پرهیز از ایجاد آلودگی صوتی 

 نکاتی درباره جلب تفاهم و دوستی با مردم:

 ایجاد دوستی دو طرفه با مردم و توجه به آنها •

 ودن ، خوش بیان بودنگشاده روئی ، مهربانی ، خیرخواهی ،  با صفا و با محبت ب •

 خود را جای دیگران قرار دادن و پرهیز از داشتن توقعات بی جا •

 احترام به سلیقه و احساسات و نظرات دیگران •

 اجتناب از زیر پا گذاشتن عزت نفس دیگران و پرهیز از سرزنش و مالمت آنها •

 وقت شناس بودن •

 توجه و اهمیت دادن به ظاهر خود •

 :روابط روزانه در محل کار 

 )سالم همراه با تبسم به همکاران ) سالم آقای ... ( + دست دادن ) در صورت آشنائی قبلی 

  الف ( رئیس خطاب به کارمندان خود ،  ب ( بین دو همکار مرد و زن« :  تو » موارد عدم استفاده از کلمه 

 پرهیز از سؤاالت خصوصی + اجتناب از افشای اسرار خصوصی خود و دیگران 

  پرهیز از به زبان آوردن کلمات ناشایست در باره رؤسا ، همکاران و محیط کار خود 

 عدم استفاده از لوازم و وسایل اداری یا شخصی همکاران بدون کسب اجازه 

  رعایت ادب و احترام نسبت به دیگران + حفظ خونسردی 

 چگونه یك کار مند خوب باشیم: 

  اداره ) همانند خرید ، تأمین ملزومات و ...(پیشنهاد انجام کار هنگام خروج از 

  پرهیز از پول قرض گرفتن در محل کار خود + اجتناب از آدامس جویدن + ورود و خروج به موقع 

 عدم استفاده طوالنی مدت از تلفن محل کار + اجتناب از ایجاد  آلودگی صوتی در محیط کار 

  مراقبت از ملزومات اداری و گیاهان اتاق محل کارمرتب کردن میز کار خود +  رعایت نظافت محیط کار + 

 اجتناب از خوردن غذا در پشت میز کار + پرهیز از قرار دادن پا بر روی میز کار 

  پرهیز از شایعه پراکنی + حفظ اسرار دیگران + حفظ حریم دیگران 

 یت ادب و احترامرفتار و گفتار صادقانه ) بدون تعصب و غرض ورزی ( + خوش خلقی + خوش قولی + رعا  
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 چگونه رئیس خوبی باشیم :

 ) ایجاد انواع ارتباط با کارمندان + رعایت ادب و احترام + رفتار و گفتار صادقانه ) بدون تعصب و غرض ورزی 

  ارجاع امور اداری ) نه امور شخصی (، کارکنان خدمتکار نیستند + آگاهی از وضعیت پرسنل+ رعایت حال زیردستان 

 انتقاد مثبت و سازنده در خلوت + تشویق در حضور دیگران + مهم جلوه دادن کار زیردستان  شنونده ی خوب  + 

  همراه با دالیل آن + پذیرش انتقادات و پیشنهادات  « خواهش » و « پیشنهاد » بکارگیری اصطالحات 

  فراموش نشود(جز در موارد ضروری کارکنان را در غیرساعات اداری نگاه نداشتن ) اظهار تأسف و تشکر 

  حضور ) هرچند کوتاه( در مجالسی که برای کارمندان تشکیل شده است 

  شرکت رئیس یا نماینده ایشان در مجالس شادی یا سوگواری کارکنان و ابراز پیام تبریك یا تسلیت 

  تودیع یا معارفه کارکنان 

 خصوصیات مثبت مدیر:

 روشن و با سیاست •

 مصمم  ولی انعطاف پذیر •

 دیسیپلینجدی و با  •

 بدون پیش زمینه و پیش داوری •

 عادل و قابل اعتماد  •

 صبور  •

 دارای قدرت بیان و توانائی برقراری ارتباط •

 دارای حس همدردی •

 بی نیاز از تسهیالت •

 خصوصیات منفی مدیر :

 فکر بسته 

 مجادله کردن 

 بی نظمی 

 عدم انعطاف در عقیده 

  تنبلی 

  ساده لوح بودن 

  (نیازمندی به شهرت ) عقده های روانی و شخصیتی 

 خجالتی بودن 

 عدم توانائی  در کار و برقراری ارتباط 
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 عجول بودن 

 غیر حرفه ای عمل کردن 

 روشهای  معاشرت حضرت محمد )ص(:

 پیش قدم در سالم کردن 

 چهره متبسم ، خوش رو + خوش خوئی 

 احترام به جمع و بزرگان 

 مهربانی نسبت به کودکان 

 عیادت از دوستان و بیماران 

 نشستن در جای خالی در محافل و مجالس 

 کمتر سخن گفتن 

 قطع نکردن سخن دیگران 

 خودداری از سرزنش و مالمت افراد 

 خوب گوش فرا دادن به  سخنان مردم 

 صبوری و تحمل سوء رفتار دشمنان 

 : در آخر کالم دو توصیه

 گرفاش گردد ، تو اسیر آنی راز تو ، اسیر توست                          

  ******* 

 اندازه نگهدار که اندازه نکوست           هم الیق دشمن است و هم الیق دوست
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