
Bankers
Business
BehaviorT

ri
p
le

 
B

اصــول رفــتـار حرفـه ای
در صـنـعـت بـانکــداری 

بــر  جــذاب،  درعین حــال  و  موفــق  انســان های   
ــل  ــاط و تعام ــر در ارتب ــا یکدیگ ــل ب ــرام متقاب ــاس احت اس
بــا  برخــورد  ترجیــح می دهنــد در  افــراد  این گونــه  هســتند. 
کــه رعایــت ادب را نمی کننــد از مقابله به مثــل خــودداری  افــرادی 
ــت  ــرای رعای ــکات الزم ب ــود، ن ــرام خ ــظ احت ــن حف ــد و ضم کنن
کننــد. گوشــزد  خــط قرمز هــا را بــا قاطعیــت بــه ایــن افــراد 
گــذر زمــان و متناســب بــا  در ایــن دفترچــه  راهنمــا بــا توجــه بــه 
نیازهای روز جامعه، ســعی شــده اســت با تصاویری متنوع و زیبا 
نــکات مهمــی را در ارتبــاط بــا پوشــش مناســب و رفتــار حرفــه ای 
کارکنــان بانــک ســامان و به طــور کل ســامانی های محتــرم 
ــم. ــر درآوری ــه رشــته تحری کار و خــارج از آن ب در محــل 

کــادمی ســامــان  کلیه فرآیندهــای طـراحــی و تولــیـد در آ
نویسنده : مهندس آرمان ولیان مدرس و سخنران حوزه ی اصول 
آداب معاشرت و رفـتار حرفه ای در تجـارت بین الــمـلل و مـدرس 



رعـایــت اصــــول آداب مـــعـــــاشـــرت کــه در 
 )Etiquette(زبـــان انگـلیسـی با واژه  اتـیکت
شناخـــته شده است مربـوط به مجـموعـه ای 
کــه افــراد  از قواعــد و ضوابــط رفتــاری اســت 
بــا رعایــت آن هــا شــخصیت حرفــه ای خــود را 
ــه  ــرام ب ــتر احت ــد و بس ــش می گذارن ــه نمای ب
اطرافیــان را نیــز برقــرار می کننــد. واژه اتیکــت 
درواقــع از زبــان فرانســه وارد دیگــر زبان هــا 
شـــده است و آن را بـــا یک واقـــعه  تـاریـخـــی 
)Louis XIV(در عـــصر لـویـی چـهـاردهــم

در قـــــرن هــفــــدهـــــم مــــیلـــادی در کــاخ 
 )Château de Versailles( ورســـــــــــای
در نـزدیـــکی پاریـــس مرتــبـــط می دانـنــــد. بــا 
این  حال در بســــیاری از ســـنـگ نـگــاره هــــای 
ــانه های  ــی توان نـشـ ــز مـ ــشید نی تخــت جمــ
ــوح  کت را به وضــ ــزا ــایت ادب و نـ ــزوم رعــ ل
کــه کنفوســیوس،  کــرد. همان طــور  مشــاهده 
مشــهورترین فیلســوف چینــی نیــز در پانصــد 
ســال قبــل از میــاد مســیح بــه نــکات مهمــی 

در  ایــن مــورد پرداختــه اســت.

و درعین حــال جــذاب،   انســان های موفــق 
بــر اســاس احتــرام متقابــل بــا یکدیگــر در 
و تعامــل هســتند. این گونــه افــراد  ارتبــاط 
ــه  ک ــا افــرادی  ــد در برخــورد ب ترجیــح می دهن
مقابله به مثــل  از  نمی کننــد  را  ادب  رعایــت 
احتــرام  و ضمــن حفــظ  کننــد  خــودداری 
خــود، نــکات الزم بــرای رعایــت خــط قرمز هــا 
ــن افــراد گوشــزد کننــد. ــه ای ــا قاطعیــت ب را ب



»مراقب هورمون های شادی آفرین 
خود باشید.«

مــا می توانیــم بــا احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران و ایجاد 
حــس اعتمادبه نفــس در اطرافیــان و دریــغ نکــردن 
هورمون هــای  میــزان  افزایــش  بــه  آنــان  از  لبخنــد 
شــادی آفرین در مغــز آن هــا و همچنیــن خودمــان 
کمــک کنیــم؛ البتــه تشــکر و قدرشناســی نیــز نقــش 
ــد. ــادی آفرین دارن ــای ش ــزان هورمون ه ــی در می مهم

کــه  وظیفــه  نورون هــای آینــه ای در مغــز همان طــور 
ــران  ــرکات دیگ ــکاس ح ــت انع ــان پیداس از اسم ش
ــه جلــوی  ــه خمیازه کشــیدن، ب اســت. به طــور نمون
ــا  ــی متمایل شــدن، دست به ســینه شــدن، پ صندل
ــد زدن  ــه لبخن ــردن و البت ــن، اخم ک ــا انداخت روی پ

از ایــن نــوع رفتارهــا هســتند.

انســان های موفــق و جــذاب از ایــن پدیــده ُحســن 
اســتفاده را می کننــد و بــا رفتارهــای محترمانــه و 
لبخنــد، باعــث ایجــاد تصویــر در مغــز و درنهایــت 
ــاد  ــه ی ــه ب ــوند. همیش ــل می ش ــرف مقاب ــار ط رفت
ــوند  ــر می ش ــا منتش ــه لبخند  ه ک ــید  ــته باش داش
تـأثیرگـــذار  کــه چهـره هـــای عبــوس  همان طــور 

هســتند.

کــه اولیــن برخــورد تنهــا  ــر ایــن باورنــد  محققــان ب
در کســری از ثانیــه صــورت می گیــرد و تأثیــر مثبــت 
یــا منفــی آن، بــرای ارزیابــی دیگــران از مــا می توانــد 

در بســیاری از مــوارد سرنوشت ســاز باشــد.

 )Love at first sight(عــشــــق در یــک نـگــاه
کــــه در زبــان فــرانســــه بــه آن رعــدوبــــرق نــیــــز 
مــی گــویـنــــد)Coup de foudre(نــیز از ایـــن 
ــب  ــد مراق ــن بای ــت؛ بنابرای ــتثنی نیس ــده مس قاع
حـرکـــت های اعــــضای بدن، تـمــــاس چـشـــمی و 
لبـخـــندمان باشـــیم و سعـی کـــنیم در همه وقت 
و همه جــا آراســتگی ظاهرمــان را در باالتریــن حــد 

ممکــن حفــظ کنیــم.



همان طــور کــه آقـــایان سنـجـــاق )بــج( سـیــــنه 
کـــــت  را بـــــر روی یـــقــــه  ســــمــــت چـــــپ 
گــــل سـیــــنه(  خـــــود )در مـــحـــل شـکـــــاف 
قرار مــی دهــــند، خـانم هـــا نیز بج ســینه را در 
ســمـــت چپ مــقـنـعـــه یا روی یـقـه  سـمـت 
چــــپ مـــانــتــــوی خــود نــصـــب می کـــنند.



ــتفاده  ــزوم اس ــه ل ــق بخش نام طب
از پوشــش یکســان در واحدهــای 
سـتـــادی و شـعـــب، در پـوشـــش 
خانم ها هـمـانـنـــد لبـــاس آقـایـان 
از رنـــگ های سـرمـه ای، مـشـکی یا 
ــی شود.  ــتری اســتفاده مـ کــسـ خا
ــل  ــا حداق ــوی خانم ه ــدی مانت بلن
تـــا ســر زانـــو یـا وســـط ســاق پـا 

اســت.

کــیـفـیـت پـــوشـــش  ازآنجایی کــــه 
ــان  ــم ها هــمــ ــرای خـــانـ ــر بـ ســــ
نـــقش مـــهمی را ایـــفا مـــی کند کــه 
کفـــش و پــوشـــش پـــا در دنــیــــای 
ــن  ــابراین داشتــ ــان دارد، بنــ آقـــایـ
مـقــنــعــــه ای با کـیفـیـت بر ســـر، 
بــدون رنـــگ پــریــدگـــی و چــروک 
نشـانـــه اهمیــت مــا به شخـــصیت 

حـــرفه ای خودمــان اســت.

ــرای حضــور در جلســات  ــا ب خانم ه
ــع در  ــی مـواقــ ــی و بعــضــ رسـمـ
کــــار، از شلـــوار  بــا پـــــارچه   مــــحل 
فــاستـونـی اسـتـفـــاده مـی کـنـنـد. 
نـکتـــه ای که نبـایـد فـرامـوش شـود 
ــوان  ــه بـه هـیــچ عــنـ ک ــت  ــن اسـ ای
نـبـایـد خـط اتــوی شـلوار خـانـم هـا 
در ناحیـــه دم  پـــا شـــکست عـرضی 
ــوار  ــاف شلـ ــاشد. بـرخـ ــه بـ داشتـ
آقـــایان که مـی تـــواند یک شـکسـت 
در خــط اتوی خـــود در ناحـــیه دم  پا 

داشــته باشــد.



رنــگ ســرمه ای جذابیــت بصــری دارد و بهتریــن رنــگ بــرای 
کــرات اســت. رنــگ مشــکی بیان گــر قــدرت اســت  جلســات و مذا
ــگ طوســی  ــر نشــان می دهــد. رن ــدام را الغر ت ــر آن ان و عــاوه ب
ــد. ــت می کن ــام حکای ــی اســت و از اعــداد و ارق ــز رنگــی خنث نی

کــه در زمــان 6 عصــر بــه بعــد  در مراســم ها و جشــن هایی 
بــرای  تیــره  رنگ هــای  از  دارنــد  ادامــه  و  می شــوند  شــروع 

می شــود. اســتفاده  کت وشــلوار 

آقـــایان در سـاعـــت های کـــاری از کـت وشـــلوار هـمـاهـنـگ و در 
یــک طـــیف و رنــگ و بـــافت استفـــاده می کـــنند؛ بنـابرایـــن بــرای 
مثال از پـــوشیدن شلـــوار طـوسی و کت مـشکی بـرعـکس لطفاً 

خــودداری شــود. 

در کــــت هــای دکـــمــه تـــــک ردیـــفـــه 
)Single Breasted Jacket(بــــــه 
ــت را  ــای ک ــتن دکـمه هــ ــنگام نشس هـ
کــه راحــت بنشیـــنیـــم و  بــاز می کـــنیم 
به محــض ایســتادن و چه بســا قبــل از 
دســت دادن یــا راه رفتــن، در ابتــدا شــروع 
کــت می کنیــم. در  بــه بســتن دکمــه 
کت هــای دو دکمــه فقــط دکمــه بــاال 
و در کـــت هــــای ســـه دکــمــه، دکــمـه 
ــای  ــه در کت ه ــم. البت ــط را می بندی وس
ــار  کن ــاال در  ــه ب ــتن دکم ــه دکمه، بس س
دکمــه وســط اختیــاری اســت. درنهایــت 
ــوع کــت، پایین تریــن دکمــه  در هــر دو ن
ــی دهد  ــازه مـــ ــه اج ک ــد  ــاز مــی مــانــ ب
دامــن کــت به راحتــی در جــای خــود قــرار 

بگیــرد. 

کت هــا را بــر اســاس  به طــور معمــول 
چــاک پـشـــت آن هـــا، بــه ســه دســته 
تــقـســـیـــم مـــی کنند. کـت هـــای بــدون 
 )Center Vent(چــــاک، تـــک چـــــاک
و دوچــــــاک)Side Vent(تـــعـــــداد 
ــت  ــا درجــه رســمـیـ ــای کــت ب چــاک هـ
آن هــا ارتـبـــاطی نــدارد؛ ولی کــــت هــــای 
ــاری و  کــ ــات  ــرای جــلســ ــاک بـ دو چــ
ــویت  ــمی از اولـ ــم رس ــرکت در مراس ش

برخوردارنــد. 



کــــــت هـــای دکــــمـــه دوردیـــفـــه  در 
)Double Breasted Jacket(دکـمـه 
بــــاالیی آن بـستـه مـی شـود درحـالـی کــه 
دکمــه پـــایین را می تــوان بــاز نگــه داشــت 
ــرای  ــا ب ــن کت ه ــال ای ــت. درهرح ــا بس ی
کاری مناســب نیســتند. چــرا  جلســات 
کــه در حالــت نشســته هــم بایــد دکمــه 
آن همــــیشه بســــته بـــاشد؛ بنابرایــن، 
ــخنرانی و  ــرای س ــش تر ب ــت ها بیـ کـ ــن  ای

ــوب هســتند. ــاده روی مطل پی

هنــگام  کــه  اســت  آن  بــر  ترجیــح 
ــتر  ــا آس ــه ت ک ــرد  ک ــت  ــت، دق ــردن ک ک تا
کار  آن بــه ســمت بیــرون باشــد. ایــن 
بیرونــی  پارچــه  ســطح  کثیف شــدن  از 
جلــــوگـــیری مـی کنـــد و به این ترتیـــب 
یقــه کــت نیــز در جــای خــود می نشــیند 
و فــــرم خـــود را به راحـتـــی از دســـت 

نمـــی دهد.

کــرد. زبــان بــدن در ایــن شــرایط بیش تــر  کــردن را تــرک  کــه عــادت دســت در جیــب  کــرد  بایــد ســعی 
کــه  کــردن کام یــا فکــر اســت. البتــه واضــح اســت  کــی از تــرس، عــدم اعتمادبه نفــس یــا مخفــی  حا

کــرد. ــا دیگــران صحبــت  ــا دســت در داخــل جیــب، ب ــد ب به هیچ عنــوان نبای

ــت  ــه حال ــد. ب ــرار بگیرن ــا حــدودی روی هــم ق ــا ت ــار هــم ی کن ــد در  دکمه هــای آســتین کــت می توانن
دوم در اصطــاح )Kissing Buttons( گفتــه می شــود. از شــاخصه های »کــت شــخصی دوز و با کیفیــت« 
ــا  کــه نشــان می دهــد دکمه هــا ســری دوزی ی ــاز گذاشــتن پایین تریــن دکمــه آســتین اســت  امــکان ب

کــرد. پــرس نشــده اند و می تــوان آن هــا را از داخــل  مادگــی دکمــه خــارج 

ــا به احتمــال،  ــا همــان دســتمال جیب ی ــرای پوشــت )Pochette( ی ــت فقــط ب ــاالی ک ــی ب ــب بیرون جی
قــرار دادن یــک بلیــت یــا در مواقــع ضــروری کارت ویزیــت طــرف مقابــل اســتفاده می شــود؛ بنابرایــن 

کــرد. از قــرار دادن قلــم و موبایــل در آن بایــد خــودداری 

جـیــب هـــای خـارجـــی کت در طـــرفین، بــیـش تر جـنـــبه تزئینی دارند. داخـــل آن هــــا چـــیـزی نـبـایـد 
قـــرار داد؛ حـــتی دســت های خود را. 

چنانچــه عاقه منــد بــه پوشــیدن ژیلــه )Gilet( یــا همــان جلیقــه )Waistcoat( هســتیم، بهتــر اســت 
ــاز باشــند. همــه دکمه هــای کــت و پایین تریــن دکمــه جلیقــه ب

یادمان باشد قبل از استفاده از کت خریداری شده 2 مورد زیر را با قیچی از آن جدا کنیم:
مــارک روی آسـتیـــن  کـــت: ایــن مــارک نشـان دهـــنده ایــن اســت کــه ایـــن کـــت استـفـــاده نـشـــده . 	

اســـت و احـتـمـــال دارد کـــه طی 	 تا 2 روز آیـــنده آن را به فـروشـــگاه بـرگـــرداند یـــا تـــعویض کـــرد.
کـوک هـای چاک پشـت کـت. 2



کــه دکمــه آن بســته  انــدازه اســتاندارد یقــه را موقعــی 
ــک  ــای قطــر ی ــه پهن ک ــد  ــن می کنن ــب تعیی باشــد به این ترتی
ــا  ــی در آنج ــردن به راحت گ ــه و  ــن یق ــده بی ــت داخل ش انگش

ــا گشــاد اســت. ــن صــورت یقــه تنــگ ی ــر ای ــرد. در غی بگی

کــه دکمه هــا همیشــه بســته بماننــد. ایــن دکمه هــای کوچــک در  در پیراهن هــای به اصطــاح یقــه دکمــه دار )Button Down( شایســته اســت 
برخــی مــوارد  زیــر یقــه پیراهــن مخفــی هســتند.

کار و جلســات بهتــر  اســت ســفید یــا آبــی روشــن باشــد. البتــه چنانچــه از دانــش ترکیــب رنــگ و تناســب  رنــگ پیراهــن بــرای حضــور در محــل 
کاری از رنــگ دلخــواه  خــود اســتفاده کنیــد. گاهــی داریــد؛ می توانیــد خــارج از ســاعات  آن هــا بــا فصــل ســال و رنــگ پوســت  آ

کــه لبــه آســتین پیراهــن از زیــر آســتین کــت، حــدود 	 تــا 2 ســانتی متر نمایــان شــود. به این ترتیــب  کــرد  بــه لحــاظ زیبایــی بصــری بایــد دقــت 
کوتــاه، زیــر کــت  قاب بنــدی زیبایــی بیــن لبــه آســتین پیراهــن و یقــه پیراهــن برقــرار می شــود. تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از پیراهــن آســتین 

کــرد. البتــه خانم هــا از ایــن موضــوع اســتثنا هســتند و می تواننــد حتــی از بلــوز آســتین کوتاه نیــز در زیــر کــت اســتفاده کننــد. اســتفاده 
کــه دکمــه سرآســتین  کــه مــچ آســتین دوبــل دارد. ترجیــح بــر آن اســت   دکمــه سرآســتین )Cufflinks( را تنهــا بــا پیراهنــی اســتفاده می کننــد 
گران بهــا باشــد. اســتفاده از دکمــه سرآســتین بــرای همــکاران  فاقــد برنــد خاصــی باشــد و جنــس آن می توانــد ترکیبــی از ســنگ ها و فلــزات 
کاری مجــاز و بامانــع اســت. جیــب پشــت شــلوار بیش تــر جنبــه تزیینــی دارد و از قــرار  دادن کیــف پــول یــا مــدارک در  بانــک در طــول ســاعات 

کــرد. آن بایــد خــودداری 

کــه ایــن نشــانه پایین بــودن کیفیــت  کنــاری شــلوار مشــخص شــود  بــه هنــگام نشســتن، برخاســتن یــا خــم شــدن نبایســتی آســتر جیب هــای 
شــلوار اســت.



کفش هــا  نــوع  ایــن  پوشــیدن  نیســتند.  کاری  محیط هــای  مناســب  ورنــی  کفش هــای 
ــا  ــد ی ــن می کنن ــه ت ــران ارکســتر ب ــه رهب ک  )Tailcoat or White Tie( ــراک ــاس ف ــا لب همــراه ب
کــه خواســتگاه   )Vienna Opera Ball( در جشــن های فاخــر همچــون مراســم جشــن بــال اپــرا

ــاری اســت. ــن، پایتخــت اتریــش اســت، امــری اجب تاریخــی آن شــهر وی

ــتند  ــت هس ــب وکار و سیاس ــای کس ــش در دنی ــوع کف ــمی ترین ن ــفورد رس کس ــای آ کفش ه
ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــز مورداس ــن ها نی ــه در جش ک

کفـش هـــای نیمه بــروگ رســمیت بیـــش تری نســبت بــه کـفـش هـــای بــروگ دارنــد و هـــر دو 
ــگ  ــوند. رن ــگ می ش ــن، هماهن ــی جی ــه ای و حت ــان، پارچ کت ــلوارهای  ــا ش ــی ب ــدل به خوب م
ــره را  ــوه ای روشــن و تی ــا کت وشــلوارهای قه ــاالی آن را ب ــری ب ــوه ای آن امــکان تطبیق پذی قه

می دهــد.

کــه در تصویــر مشــاهده می کنیــد. راحتــی ایــن کفــش بــه  لوفــر از دیگــر نمونه هایــی اســت 
کاری و خــارج از آن می کنــد، هرچنــد از  همــراه اســتایل خــوب خــود، آن را مناســب فضــای 

فضــای رســمی بســیار فاصلــه دارد.

پـوشیـــدن کـفـش هـــای بــنـــددار، چـــه در 
کاری  ــلسات رســمی و چــه در محیــط  جـ

ــه: ک ــد  ــام باش ــن پی ــل ای ــد حام می توان

»مــن بنــد کفشــم را محکم بســته ام 
ــده ام.« زم ش و آماده ر



“ Zeige mir Deine Schuhe, 
   und ich sage Dir wer Du bist ”

هــرکـی خــــوب راه بـره،   
وزگـارش خـوبه  حـال و ر

 کفـش هایـت را نشـانـم بده
 و من می گویم که تو کیستی

“ Wer gut geht, 
   dem geht es gut ”

کــه خانم هــا در جلســات رســمی یــا در محــل  ترجیــح بــر آن اســت 
کننــد به طوری کــه پاشــنه  کار از کفش هــای جلو بســته اســتفاده 
کفش هــای  آن هــا بیش تــر از 3 تــا 5 ســانتی متر نباشــد. البتــه 
ــمار  ــب به ش ــاب مناس ــک انتخ کاری، ی ــای  ــرای روزه ــز ب ــت نی تخ

می رونــد.
کاری  گزینــه بــرای جلســات  کفــش مشــکی می توانــد بهتریــن 
باشــد و پوشــیدن ایــن رنــگ کفــش در مراســم شــب الزامــی اســت.
کــه پــا قلــب دوم انســان اســت؛ بنابرایــن کفــش، یعنــی  می گوینــد 
ــود  ــد خ ــده دارد، بای ــر عه ــت از آن را ب ــش حفاظ ــه نق ک ــی  پوشش
کــه بتوانــد بــه ایــن وظیفــه بــه نحــو  در وضعیــت مناســبی باشــد 

کنــد. احســن عمــل 



ــا  ــر آن ب ــاوه ب ــد و ع ــی داری ــس مثبت ــر اعتمادبه نف گ ــا ا ــند؛ ام ــکی می پوش ــوراب مش ــط ج ــط و فق ــکی فق ــش مش ــا کف ب
ــان به اصطــاح  ــا قســمتی از لباس  م ــوان جوراب هــای رنگــی طــرح دار پوشــید و آن را ب ــگ آشــنا هســتید می ت ــب رن ــر ترکی هن

ــرد. کــرد و از رنــگ شــاد آن هــا لــذت ب هماهنــگ 

کار، به رنگ مشکی بسنده کنند. خانم های محترم دقت داشته باشند که در مورد انتخاب جوراب در محل 

کــه خانم هــا کفــش خــود را بــا کیــف یــا شــال هماهنــگ می کننــد، آقایــان هــم توجــه ویــژه ای بــرای تناســب رنــگ  همان طــور 
کــرد و بــه یــک  کــردن برنــد شــرکت ها در جلــوی کمربنــد بایــد خــودداری  بیــن کمربنــد و کفــش خــود قائــل هســتند. از حمــل 

کــرد. ســگک ســاده بســنده 

جوراب  بایستی آن قدر بلند باشد که به هنگام قراردادن پاها بر روی یکدیگر در حالت نشسته، پوست پا نمایان نشود.

قالب چوبی کفش نه تنها کفش را در فرمی زیبا نگه می دارد، بلکه رطوبت آن را نیز جذب می کند.



ــی  کارت ــه آن را درون جــای  ک ــن اســت  ــه کارت ویزیــت دیگــران ای ــرای ارزش گذاشــتن ب کنــش ب ــن وا بهتری
مناســب، بســیار ظریــف )از جنــس فلــز مرغــوب، چــرم یــا ترکیــب آن دو( قــرار دهیــد. چنانچــه در دفتــر 
کارتان هـــستید، با قرار دادن کـــارت ویزیت مـاقـات کـننـــده در آلـــبوم کـــارت مـی توانیـــد تـأثـیـــر مـثـبـت و 

مانــدگاری در ذهــن او بســازید.

چنانچــه وقــت خــود را طــا بدانیــد و بخواهیــد ارزش آن را بــه مخاطــب خــود نیــز گوشــزد کنیــد، حتمــاً از 
کــه در عیــن  کاری، بهتــر اســت ســاعت هایی حمــل کنیــم  ســاعت مچــی اســتفاده کنیــد. بــرای جلســات 
ســادگی از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــند. البتــه ســاعت های مچــی بــا بنــد چرمــی در اولویــت قــرار دارنــد. 
انســان های موفــق و جــذاب، ســاعات کاری خــود را بــا پوشــیدن بهتریــن لبــاس و لــوازم جانبــی خودشــان، 

ــد. جشــن می گیرن

ــه  ــما ب ــدی ش ــزان عاقه من ــان، می ــخصیت حرفه ای ت ــورد ش ــه در م ــد، بلک ــا می نویس ــما نه تنه ــم ش قل
کارهــای روزمــره،  کارتــان قائــل هســتید هــم صحبــت می کنــد. بــرای انجــام  کــه بــرای  خودتــان و ارزشــی 
ــا یــک  ــت از یــک خودنویــس، روان نویــس ی ــه ترتیــب اولوی ــر اســت ب ــا خــارج از آن بهت کار ی چــه در محــل 
گــر بــرای تهیــه آن هــا هزینــه زیــادی را متحمــل شــده اید، اســتفاده  خــودکار مرغــوب و بــا  کیفیــت، حتــی ا



دســتکش چرمــی یکــی از مهم تریــن و جذاب تریــن 
لوازم جـــانبی هر فرد به شـــمار مـــی رود که خانــــم ها 
و آقـــــایان در فـــــصول ســــرد و نــمـنــاک، بـا خود 
حمــــل می کــنند. شــــایسته است رنــگ دستـکش 
را با رنگ کــــفش هــمــاهنــــگ کـنیــم، البــته رنگ 
قهــوه ای تیــره مـنـــــاسب کـــفـــش های مـــشکی نیز 
اســت. شایــــسته تر آن اســت کــه دستــــکش بــا رنگ 
ــرت هماهنــگ شــود.  ــاس های اسپــ ــا لبـ قهــوه ای ب
گفتنــی اســت کــه امــروزه بــرای خــــانم ها دســتکش 
ــد  ــه می توانن ک ــتنوعی وجــود دارد  در رنگ هــای مــ
طبــق ســلیقه خودشــان و بــا اندکــی آشــنایی بــا 

ترکیــب رنــگ، از پوشــیدن آن هــا لــذت ببرنــد.

کیــف محافــظ دســته کلید  آقایــان بهتــر اســت از 
ــری  ــر جلوگی ــاوه ب کار ع ــن  ــا ای ــد. ب ــتفاده کنن اس
آســتر  راه رفتــن،  هنــگام  در  ســروصدا  ایجــاد  از 
جیــب لباس شــان نیــز از لبــه تیــز کلیدهــا در امــان 
ــی  ــایل پرحجم ــرار دادن وس ــن، ق ــد. در ضم می مان
کیــف پــول و... در داخــل جیــب،  ماننــد عینــک، 
باعــث ایجــاد برآمدگی هایــی در ســطح آن می شــوند 

ــت. ــایند نیس ــدان خوش ــب چن ــد مخاط ــه از دی ک

کــه فقــط  خانم هــای محتــرم توجــه داشــته باشــند 
وســایل موردنیازشــان را در کیــف  قــرار دهنــد. حســن 
کار، دستر ســی راحت تــر بــه وســایل، تحمــل  ایــن 
ــر اشــیا و جلوگیــری از مشــکات ناشــی از  وزن کم ت

فشــار بــه مفاصــل بــدن آن هــا اســت.

در جلســات، میــز طــرف مقابــل یــا همــان 
میزبــان محــل خوبــی بــرای قــراردادن 
وســایل شــخصی مــا  کیــف یــا دیگــر 
ــازه از  کــســـب اجــ ــا  ــه بـ نیســــت بلـکــ
در  یــا  کنارمــان  روی صندلــی  میزبــان 
ــان  ــای خودم ــاه روی پ کوت ــای  ماقات ه

می دهیــم. قــرار 



ــه حمــل  ــی، وظیف ــاده روی زوج هــا در روزهــای باران ــگام پی هن
ــا ایــن  ــان اســت. آن هــا ب ــر عهــده آقای ــا دســت راســت ب چتــر ب
کــه در ســمت راســت آن هــا  کار همســر یــا همــراه خــود را 
قــرار دارد از بــاران و خیــس شــدن در امــان نگــه می دارنــد. 
ــه  ک ــود  ــه می ش ــاده رو توصی ــد پی ــک مانن ــای باری در گذرگاه ه
کنــار و روبــه رو، بــا باال بــردن  در هنــگام نزدیــک شــدن افــراد از 
یــا متمایل کــردن چتــر بــه ســمت بیــرون عــاوه بــر محافظــت 
از چشــمان خودمــان و نفــر مقابــل احتــرام متقابــل را نیــز بــه 

ــش گذاشــت. معــرض نمای
ــاهده  ــه مش ــد عطردان ــا 5 درص ــدود 3 ت ــا ح ــن 		47 ب ــر ادکل در تصوی
کــه می توانــد مورداســتفاده خانم هــا و آقایــان قــرار بگیــرد.  می شــود 
به منظــور  بیش تــر  اســت  پاییــن  آن  دانــه  عطــر  درصــد  ازآنجایی کــه 
ــار در  ــدین ب ــوان چنـ ــود و می ت ــتفاده می ش ــن اس ــردن روح و ذه تازه ک
کــرد. از ایــن عطــر رایحــه بهارنارنــج بــه مشــام  کار را تکــرار  طــول روز ایــن 
ــمال  ــی ش ــات نواح ــای مرکب ــدم زدن در باغ ه ــرات ق ــه خاط ک ــد  می رس

ــازد. ــدار می س ــن بی ــران را در ذه ای

چـه خوشــاینـد اســت معـاشـرت با افــرادی کـه ســـخـاوتمـنـدانـه بـرای عــطــر 
با کیفیت خـــود هزینـــه می کنند و آن را به کفایت مورداســـتفاده قـــرار می دهـــند. 
در طـی روز کـاری ترجیـحاً از ادوتــویـلـت)Eau de Toilette(و در مـیهـمانی هـا 
از ادوپــرفـــیوم)Eau de Parfum(اسـتفـــاده شـــود. حـــد اقل یک ربـــع قـــبل از 
ــت ســر  ــا همــان ن ــی عطــر ی ــای ابتدای ــا نت ه ــم ت جلســه عطــر را اســتفاده کنی
)Head Note(در دقـــایق اولـــیه نشـــست، مـوجب تـشدید مـیگرن یا سردرد در 

افــراد مقابل مــان نشــود.

شیشــه عطــر را در مقابــل نــور مســتقیم خورشــید و در محــل مرطــوب قــرار 
ــرای نگــه داری شیشــه عطــر و ادکلــن  ــن بدتریــن مــکان ممکــن ب ندهیــد؛ بنابرای

ــد. ــتی باش ــرویس بهداش ــا س ــام ی ــره حم ــد پنج می توان

“Less is More!” 



کــردن بــا دیگــران  بــه هنــگام صحبــت 
عینــک آفتابــی را از چشــم برمی دارنــد 
ــرار  ــاط چشــمی برق ــل ارتب کام ــور  ــا به ط ت
و  شــود. شــوق دیــدار، اعتمادبه نفــس 
ــه  ک ــی هســتند  ــه پیام های ــرام ازجمل احت
بــا ایــن حرکــت به طــرف مقابــل  می دهنــد.

رنــگ  بــا  می تــوان  را  جیــب  دســتمال 
کــت  یــا  پیراهــن  کــراوات،  از  زمینــه ای 
کــه  کــرد. فرامــوش نکنیــم  هماهنــگ 
دســتمال جیــب نبایــد از طــرح و رنــگ 
خــود کــراوات باشــد تــا ایــن ذهنیــت را بــه 
کــه  کــه از اضافــه پارچــه ای  وجــود نیــاورد 
کــراوات اســتفاده شــده،  بــرای دوخــت 

ــت. ــده اس ــه  ش تهی

در  فـقـــط  پـیــلـــه دار  پـیـراهـن هـــای  از 
بــرای  و  می شــود  اســتفاده  جشــن ها 
ــتند. ــب نیس کار مناس ــل  ــور در مح حض

کســیدو  ــا تا اغلــب ایــن نــوع پیراهن هــا ب
یــا فــراک پوشــیده می شــوند و بــه ترتیــب 
پاپیــون مشــکی یــا ســفید آن را همراهــی 

می کنــد.



کاری  درهــا بهتریــن وســیله بــرای ادای احتــرام بــه دیگــران و انتقــال حــال خــوب مــا بــه آن هاســت. هرچنــد در محیط هــای 
ــرای میهمــان  ــان ب ــرای خانم هــا و میزب ــان ب ــر اســت؛ آنجــا هــم آقای ــان نیســت، بااین حــال بهت فرقــی بیــن خانم هــا و آقای

کنــد.  در را بــاز 

چنـانـچـــه در بـــه سـمـــت داخـــل باز شـود، با نـگـه داشتـن آن ابـتـــدا به هـمـراهـمـان فـرصت عـبـور می دهـیـم. در صـورت 
بــاز شـــدن در بــه ســمت خــارج، ابتــدا خودمــان عبــور می کنیــم و ســپس بــا نگــه داشــتن در از شــخص همــراه بــا لبخنــد 

کنــد. کــه عبــور  و تمــاس چشــمی می خواهیــم 
ــاز می شــوند، در را به طــرف خودمــان می کشــیم و آن را نگــه می داریــم  ــه هــر دو طــرف ب ــه ب ک در مــورد درهــای دو لنگــه 

تــا افــراد عبــور کننــد.

شایســـته اســـت کــه پــس از عـــبور از در آن را بــه نفـــر پشــت ســر خــود بســـپاریم و در را رهــا نکنیــم. بــه هنــگام دریافــت در 
از نفــر جلویــی خــود، تمــاس چشــمی و لبخنــد مزیــن بــه واژه »متشــکرم«، نشــانه ادب خانوادگــی و حــال خــوب مــا اســت.

کــرد عمــود بــر زمیــن  بــرای بــاال و پاییــن رفتــن از پله هــا بایــد ســعی 
ایســتاد و بــه جلــو خــم نشــد. فقــط پنجه هــا را روی پله هــا قــرار داده و بــا 
ــه  ــای وارده ب ــه نیروه ــه باعــث تجزی ک ــور نامحســوس  ــو به ط ــردن زان خم ک
بــدن می شــود، فشــار کم تــری بــه ســتون فقــرات وارد آورد. اســتفاده از پلــه 
ــا و چهــار ســر  ــت ماهیچه هــای قلــب، عضــات پشــت ســاق پ باعــث تقوی
ــد  ــک می کن ــدن کم ــر در ب ــون بهت ــردش خ گ ــوزی و  ــه چربی س ــده، ب ران ش
و ورزش خوبــی بــرای مغــز و در نهایــت موجــب شــادابی بیشــتر در ســنین 

کهن ســالی اســت.

ــرار  ــا ق ــاف پشــت ســر خانم ه ــه اخت ــک پل ــا ی ــن ب ــاال رفت ــگام ب ــان هن آقای
ــر قــدم برمی دارنــد. ایــن  می گیرنــد و در موقــع پاییــن آمــدن یــک پلــه جلوت
ــر برهــم خــوردن تعــادل در  ــر اث ــی، ب ــروز خطــرات احتمال ــع ب کار نه تنهــا مان
ــه  ــود، بلک ــنه بلند( می ش ــش پاش ــا کف ــد ی ــاس بلن ــل لب ــه دلی ــا )ب خانم ه
ــه ایــن  ــاز ب کاری، نی ــه آن هاســت. البتــه در فضــای  ــرای احتــرام ب نشــانه ای ب
کــه خانم هــا و آقایــان در دنیــای کســب وکار در یــک  توجهــات نیســت؛ چــرا 

ــف و مقــام هســتند. ردی

ــن  ــه س ک ــور  ــد، همان ط ــت دارن ــا اولوی ــور، خانم ه ــه آسانس ــگام ورود ب هن
و آقایــان برابــر  کــه خانم هــا  کاری  بــاال در اولویــت اســت. در فضاهــای 
هســتند، ایــن؛ تنهــا توجــه و محبــت مــا را بــه مــادران جامعــه می رســاند.

ضمــن برقــراری تمــاس چشــمی بســیار کوتــاه و گــذرا بــا دیگــران، دور تــا دور 
ــی  ــک عذرخواه ــا ی ــد ب ــلوغ باش ــور ش ــه آسانس ــتیم. چنانچ ــن می ایس کابی

مختصــر رو بــه ســمت در آسانســور قــرار می گیریــم.

ــخاصی  ــور، از اش ــه آسانس ــدن ب ــع وارد ش ــذاب موق ــخص و ج ــراد متش اف
کوتــاه، طبقــه  کــه هم زمــان بــا ایشــان داخــل می شــوند، بــا پرسشــی 
موردنظرشــان را ســؤال می کننــد، ابتــدا دکمــه مربــوط بــه آن طبقــات 
کار نهایــت  و ســپس طبقــه خودشــان را فشــار می دهنــد. آن هــا بــا ایــن 

احتــرام، توجــه و محبــت خــود را بــه دیگــران نشــان می دهنــد.



ــدا  ــان ص ــا اسم ش ــراد را ب ــذاب اف ــان های ج انس
می کننــد. اســتفاده از لقــب و عنــوان به تنهایــی، 
ــرد آن  کارب ــی  ــه دارد ول ــه ای فاصل ــار حرف ــا رفت ب
بــا اســم اشــکالی نــدارد ماننــد خانــم دکتــر 

ــد. ــدس خردمن ــای مهن ــردوس، آق ف

البتــه می تــوان به طــور اســتثنا پزشــک معالــج را 
ــا آقــای دکتــر به تنهایــی  ــا عنــوان خانــم دکتــر ی ب

ــرار داد. ــاب ق مورد خط

اســتفاده از اســم مشــتریان بــه هنــگام صحبــت 
کــردن بــا آن هــا نـه تنـــها بسـیـــار حـرفـــه ای و 
پســندیده اســت بلکــه ایــن پیــام را ارســال می کند 
کــه موردقبــول مــا واقــع شــده اند و ایــن ارتـــباط 

ــات. ــه بیــن دو رب بیــن دو انســان اســت و ن

ــان های شــاد و  شـــوخ طـبــــعی مخــتـــص انســ
باهوشــی اســت کــه بــرای ممانعــت از انحــراف بــه 
ســمت لودگــی، خــط قرمزهــا را رعایــت می کنند. 
چنیــن افــرادی اغلــب از عــزت و اعتمادبه نفــس 
باالیــی برخوردارنــد و چــون انگشــت اشــاره را بــه 
ســمت نقص هــا و اشــتباهات خــود می گیرنــد و 
بــدون این کــه کســی را مــورد اهانــت قــرار دهنــد 
ــوند.  ــران می ش ــدن دیگ ــادی و خندی ــب ش موج
تقویــت  را  کوتاه مــدت  حافظــه  شــوخ طبعی، 
می توانــد  مواقــع  از  بســیاری  در  و  می کنــد 
کنــد یــا  کاری تلطیــف  تنش هــا را در جلســات 

محــو ســازد.

ــذاب  ــال ج ــق و درعین ح ــان های موف انس
تعریــف  دیگــران  از  به راحتــی  می تواننــد 
کننــد و بــا ایــن کار نه تنهــا فضایــل اخاقــی 
ــراد اســت  ــه اف ــه خــاص این گون ک خــود را 
ــد بلکــه ایــن  در معــرض نمایــش می گذارن
پیــام را به طــرف مقابــل خــود می دهنــد 

کــه:
مـن بـه مـخاطـبـم احـتـرام مـی گـذارم 	 

و تـوجه دارم. 
زیـبایی را درک می کنم. 	 
از عـزت و اعتمادبه نفس برخوردارم. 	 
در ضمن حسود و مغرور نیستم. 	 

چنانچــه روزی ســه بــار از اطرافیان مــان 
بــا بیــان واقعیت هــا در زمــان مناســب، 
به انــدازه مناســب تعریــف کنیــم، معجــزه 
را  و دیگــران  بهترشــدن حــال خودمــان 

کــرد. ــم  به طــور عینــی تجربــه خواهی

»با یک تعریف خوب
ی.«  دو ماهم را می ساز

 )مارک تواین(



چنـانـچـــه برای نـــفر مـقـابـــل و مـخـاطـــب خـود ارزش 
قـائلیـــد و چــیـــزی بــرای پـنــهان کـــردن از او نـــدارید و 
ــی  ــت و بـاالیـ ــس مـثبـ ــرف دیگــر از اعـتمادبه نـفـ از طـ
ــه چـــشمان او  ــحبت کردن ب ــنگام صـ ــوردارید، هـ بـرخـ
نــگاه کنیــد. مـــی دانید کــه چـــشم، پنـــجره روح اســـت. 
بــا اندکــی توجــه بــه کیـفیـــت تمــاس چشــمی مـــی توان 
تــا حــدودی بــه فـــکر طــرف مـــقابل نیــز نـــزدیک شــد. 
ــانم ها  ــابلیت را به شــدت در خـ ــن قـ ــکامل ای ــدیده تـ پـ

افـــزایش داده اســت.

انســان های فرهمنــد  بارزتریــن مشــخصات  از  یکــی 
ــوب  ــود خ ــان خ ــه مخاطب ــد ب ــه می توانن ک ــت  ــن اس ای
و  گــوش باشــند  و به اصطــاح ســراپا  گــوش دهنــد 
ــر  ــه نف ــایی ب ــور معجزه آس ــد به ط ــب می توانن به این ترتی
ــن  ــه ای ک ــد  مقابل شــان احســاس ارزشــمند بودن بدهن
امــر مســتلزم تمریــن فــراوان طــی ســال های متمــادی 
ــش گذاشــتن  ــه نمای ــک به منظــور ب ــد تکنی اســت. چن

ایــن هنــر:
برقراری تماس چشمی با فرد مقابل. 	 
تاش بـرای عـدم قطع کردن سخن طرف مقابل 	 
ابراز احـســـاس کــامی و غـیرکـامی با گـفتـه های 	 

طــرف مقابل. 
پــرســــیــــدن ســـــؤاالت و اســتــفـاده از عـبــارات 	 

طـــرف مـقـابـــل تـایـیـــدی اســـت بــر تـمـــرکز مـــا بر 
صحـبت هـــای او. 

مـــکث طـــایی کـــوتاه، قـــبل از شــروع صـحـــبت یا 	 
قـــبل از پـاســـخ از طـــرف مـا.

اســتفاده از کلمــات جادویــی »لطفــاً« و »متشــکرم« نشــانه 
ــت  ــر خدم ــل ه ــن در مقاب ــت؛ بنابرای ــی اس ــت خانوادگ تربی
گــر  کنیــم حتــی ا کــه بــه مــا می شــود، تشــکر  کوچکــی 
ــرده باشــد.  ک ــه اش عمــل  ــه وظیف ــط ب ــل فق شــخص مقاب
کــه چــای روزانــه را بــرای  کارمنــد از شــخص خدماتــی  تشــکر 
کــردن روزانــه  کپــی  کــه وظیفــه  کارمنــدی  او مــی آورد یــا 
کاری را داریــد  مــدارک را دارد و چنانچــه درخواســت انجــام 

ــد.  ــوش نکنی ــاً« را فرام واژه »لطف
کارتتان را بدهید،  لطفاً 

لطفاً اینجا را امضا کنید، 
کپی بگیرید.   لطفاً 

متشکرم، متشکرم، متشکرم.

لـبــخـنـد؛ الـفـبـای جـذابیـت است و زبـان خـامـوشـی اسـت 
کــه شــخصیت، کیفیــت زندگــی، عــزت و اعتمادبه نفــس 
کــه لبخنــد  گــو می کنــد. پســندیده آن اســت  انســان ها را باز
کــه رعایــت آن نیــز هنــر  به انــدازه و به جــای خــود باشــد 

اســت.

ً لـطفــا

متشکرم

»هیچ چهره ای نیست که با لبخند زیباتر نشود.« 
)چارلی چاپلین(



در  دســتمال  چنانچــه  کــرد.  عطســه  دســتمال  در  بایــد 
کار عطســه در آرنــج اســت تــا از  دســترس نبــود، بهتریــن 
ســرایت احتمالــی عوامــل بیمــاری زا بــه دیگــران بــر اثــر انتشــار 
کــه می تواننــد تــا شــعاع چندمتــری پخــش  ذرات معلــق 
کــرد. عطســه کردن داخــل یقــه کــت نیــز در  شــوند، جلوگیــری 
ــی  گهان ــه هنــگام عطســه های نا ــا ب صــورت نبــود دســتمال ی
ــوان  ــا ســه نفــر باشــیم، می ت ــدارد. چنانچــه دو ی ممانعتــی ن
بــرای شــخص مقابــل بــا گفتــن واژه »عافیــت« آرزوی صحــت 
ــاال،  ــرات ب ــداد نف ــا تع ــات ب ــا در جلس ــت؛ ام ــامتی داش و س
ــا اختالــی در جلســه بــه  بهتــر اســت آن را نشــنیده گرفــت ت

ــد. وجــود نیای

و  کار  محــل  در  آدامــس  جویــدن  کــه  می شــود  کیــد  تأ
ممنــوع  ارباب رجــوع  و  مشــتری  حضــور  در  به خصــوص 
ــه  ــه ب ــخص بلک ــود ش ــه خ ــه وجه ــا ب کار نه تنه ــن  ــت. ای اس
ــد. ــه می زن ــدت لطم ــه ای او به ش ــار حرف ــول رفت ــت اص رعای

بــا  مســتقیمی  ارتبــاط  افــراد  صــدای  شــدت  و  قــدرت 
اعتمادبه نفــــس آن هـــا دارد. صـــدای اشـــخاص از مـهم تــرین 
کرات، حـــضور  ابزارهـــای آن هــا در محــل کار، بر ســـر مـــیز مـــذا
در جلـــسات و به هـــنگام مــکالـــمات تـلفـنـــی اســت. ســعی 
کنــیـــد کـلـمــــات را بـــا صــــدای رســــا و واضــــح ادا کــنـیـــد 
تا بـدیـــن تـــرتیب، اعـتـمــادبـه نفـس خـــود و از طـــرف دیـگـر 
احـســـاس ارزشمنـــد بودن را به مـخـاطـب خود الـقـا کـنـیـد. 
البتــه بــا صــدای بلند صـحـــبت کــردن دو همــکار در محل کار 

به هیچ عنــوان مــورد تائیــد نیســت. 

“Its not what you say, 
       but how you say it.”

ــت  ــه حال ــن ب ــازند؛ بنابرای ــا را می س ــرکات م ــا ح ــات م ــه احساس ک ــور  ــازند، همان ط ــا را می س ــات م ــا احساس ــرکات م ح
کافــی داشــته باشــید. ســعی  نشســتن و همچنیــن بــه طــرز قــرار گرفتــن دســت ها بــر روی میــز در حالــت نشســته دقــت 
کــه ایــن حرکــت از رشــته افــکار منفــی در مــا نشــات می گیــرد  کنیــد، عــادت دست به ســینه شــدن را از خودتــان دور کنیــد 
)جــدا از بحــث ســرما(. مراقــب حــاالت بدنــی خــود بــه هنــگام ایســتادن نیــز باشــید. حالــت قــرار گرفتــن ســر و شــکم و 

ــا نقــش داشــته باشــد.  ــا کاهــش اعتمادبه نفــس م ــش ی ــد به طــور معجزه آســایی در افزای قفســه ســینه می توان

“Motion makes Emotion”



نـــوشـــیــدنــی هــا در ســـمــت راســت، نــان و 
دستـمال سـفـــره به هـــمراه بـشقـــاب نان و کره 

در ســمت چـــپ قـــرار می گیرند.

مـــحل قـرارگـرفـــتن ابزار مـخـصـوص دسـر باالی 
بشــقاب غذاخــوری اســت. 

کـارد و قــاشـق در سـمـت راسـت و چــنــگال در 
ســمت چــپ بشــقاب اســت. هنــگام صــرف غــذا 
ــزار یاد شــده بــه همــان ترتیــب در دســت  هــم اب

ــد.  ــرار می گیرن ق

کارد  کــردن بایــد  ســر میــز  غــذا، هنــگام صحبــت 
و چنــگال را روی بشــقاب قــرار داد و نبایــد بــا 
در دســت داشــتن آن هــا بــه ســمت نفــر مقابــل 
کــرد. از ســوی دیگــر ایــن عمــل باعــث  اشــاره 
ــردن  ک ــت  ــه صحب ــر ب ــش خاط ــا آرام ــود ب می ش
بــا مخـاطـــبان خــود پرداخـــت و در خــوردن غـــذا 

ــه نکــرد.  نیــز عجل

بــه هنــگام صــرف غــذا بایــد تنهــا از مــچ دســت 
ــیم و از  ــاس باش ــذا در تم ــز غ ــا می ــن ب ــه پایی ب
کنیــم.  خــودداری  میــز  روی  آرنــج  دادن  قــرار 
کــه روی  ایــن نکتــه باعــث می شــود  رعایــت 
میــز خــم نشــویم و حالــت و فــرم صحیــح بــدن 

ــود.  ــظ ش حف

ــذا  ــز غ ــان می ــوه چیدم نح
بــرای خــوردن نــان ابتــدا بایــد آن را بــا دســت بــه و آداب مربوطــه

کــرد و ســپس آن را  تکه هــای کوچک تــر قســمت 
ــده  ــدن باقی مان گاز زدن و برگردان ــرد. از  ک صــرف 

کــرد.  نــان از دهــان بایــد خــودداری 

چنانچــه امــکان اســتفاده از میــز بوفــه به عنــوان 
ســلف ســرویس وجــود داشــته باشــد، می تــوان 
کــه بــرای  بــا ســه بــار مراجعــه بــه آن، از مــواردی 
شــده اند  دیــده  تــدارک  میهمــان  از  پذیرایــی 
غــذای  ســاالدها،  و  ســوپ ها  انــواع  )ماننــد 

کــرد.  اصلــی، دســر و...( انتخــاب و صــرف 

کــردن غذاهــای مختلــف، آن هــم  از مخلــوط 
کاهــش مراجعــه بــه میــز بوفــه  فقــط بــرای 
ــرف  ــاب و ص ــدال در انتخ ــم. اعت ــودداری کنی خ

کــرد. غــذا را نبایــد فرامــوش 

»گر شبی در خانه جانانه میهمانت کنند
گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانه باش« 



قـاشـــق ســوپ خـوری بــرای صـــرف ســوپ هـایـی 
مـورداسـتـــفاده قـــرار می گیرد کـــه فـــقط عـصاره 
گــوشــــت هـستـنـــد و مــخـلـفــاتـــی نــدارنــــد. 
ایـــن قاشــق ها را کــه دارای مقطعــی گــرد هســتند 
و نـسـبـــت بـــه قـاشـق هـــای مـعـمـولـــی گـــودی 
بـیـــش تـری دارنــد، بــه طــور کـامـــل وارد دهـــان 
نـمـــی کنند بلـــکه سوپ را از لـبه آن به آهـستـگی 

و بــدون صــدا وارد دهــان می کـنـــند. 

جنــس دستمال ســفره اســـتاندارد از جنس پارچه 
ــراردادن  ــرای ق ــگ ســفید اســت و از آن ب ــه رن و ب
روی پاهــا و پاک کــردن چربــی غــذا از لب هــا قبــل 

ــود.  ــتفاده می ش ــیدنی ها اس ــرف نوش از ص

این دسـتـمـــال مـنـاســـب پـاک کـــردن لـکـه هـــای 
ایـــجـاد شـــده از غــذا بــر روی لــبــاس یـا عـرق 
پــیــشــانـــی نــیــســــت. بــرای ایــــن مــنـظــور از 

دسـتـمـال کـاغـــذی اسـتـفـــاده مـی شود. 

اســـتفاده  غـــذا  مـــیز  ســـر  خـــال دنـــدان،  از 
ــوی دهــان را  ــا دســت جل ــر ب گ نمی شــود. حتــی ا

بپوشــانند.

هســته زیتــون و امثــال آن را نــه بــا دســت بلکــه 
ــار بشــقاب  کن ــه  ــا قاشــق از دهــان ب ــگال ی ــا چن ب

ــد. ــل می کنن منتق

چنانچــه مــو یــا هــر جســم خارجــی دیگــری 
داخــل غــذا پیــدا شــد، به طــور نامحســوس آن 
را جــدا کنیــد به طوری کــه اشــتهای دیگــر افــراد 
بــر هــم نخــورد. چنانچــه در رســتوران ایــن اتفــاق 
ــان را  ــاً آرام میزب کام ــورت  ــوان به ص ــد می ت بیافت

ــاخت. ــع س ــر مطل ــن ام از ای

نــوشــیـدنـی را بـایــد بــه آرامــی هــم  زد. 
چنانچــه مــوادی از قبیــل شــیر یــا خامــه 
ــد ســعی  ــه قاشــق چســبیده باشــد، بای ب
کــرد تــا فقــط بــا ایجــاد تمــاس مایــم بــه 
کــرد.  لبــه فنجــان آن هــا را از قاشــق جــدا 
ــد تمــام  ــگام نوشــیدن از فنجــان، بای هن
انگشــتان دســت را بــه یکدیگــر چســباند 
کــردن انگشــت کوچــک در هــوا  و از رهــا 

کــرد. پرهیــز 

به جــــای قــــراردادن پـــســمــانــــد چـــای 
کـیــســه ای در نــعــلبـکی زیــر فــنــجـان 
یا دســتـمال کـاغـــذی، آن را در یک پـیـاله 
ــه  ک ــا پیش دســتی کوچکــی  مخصــوص ی
بــه همیــن منظــور در اختیــار اســت، قــرار 

دهیــد. 

ــرف  ــورد صـ ــی در م نکات
چــــای و قـــهوه



ی نکات مهم جلسات کار

ــرای برگــزاری یــک جلســه  ایجــاد محیــط مناســب ب
ــیژن و  کس ــازه، ا ــوای ت ــن ه ــتلزم تأمی ــه ای مس حرف

کافــی اســت.  نــور 

با قــرار دادن قــلم و کـاغذ روی مـیز بـرای مـیهمان 
خــود، نـه تـنـــها بــه او احتــرام گـــذاشته اید، بلکــه این 
پـیـام را مـی رسـانـیـد کـه در ایـن مـکـان هـمـه  چیز 

مـکتوب و قـابـل پـیـگـیـری است. 

ــه او در  ــه ن ک ــد  ــر بگیری ــتن در نظ ــرای نشس ــی را ب ــود مکان ــب خ ــرای مخاط ب
معــرض بــاد مســتقیم دســتگاه تهویــه مطبــوع قــرار بگیــرد و نــه این کــه 
خودتــان از نــور محــروم شــوید. بــا توجــه بــا این کــه خانم هــا و آقایــان در دنیــای 
کســب وکار در مقــام یکســانی هســتند، بــا ایــن اوصــاف می دانیــم کــه توجــه بــه 
گــروه یــا جامعــه  کــه حــال خــوب یــک  مــادران جامعــه در اولویــت اســت. چــرا 

ــره  خــورده اســت.  گ ــه حــال خــوب خانم هــای آن جامعــه  ب

تلفــن همــراه خــود را بایــد در حالــت خامــوش یــا بی صــدا قــرار داد. درصورتی کــه 
ــل  ــتید، آن را از قب ــروری هس ــای ض ــت تلفن ه ــر دریاف ــه منتظ ــول جلس در ط
ــتید از  ــی هس ــات تلفن ــه مکالم ــخ گویی ب ــه پاس ــور ب ــر مجب گ ــد و ا ــام کنی اع
ــب  ــد. به این ترتی ــازه کنی ــب اج ــد و از او کس ــی کنی ــان عذرخواه ــرف مقابل ت ط
کــه مبــادی آداب  نه تنهــا بــه او احتــرام گذاشــته اید بلکــه نشــان می دهیــد 

ــد.  ــالم برخورداری ــی س ــتید و از اعتمادبه نفس هس

ــی  ــا اندک ــد ب ــت می کنی ــه دریاف ــدای جلس ــه در ابت ک ــی  کارت ویزیت ــه  ــاً ب حتم
تأمــل نــگاه کنیــد و آن را تــا انتهــای جلســه روی میــز و جلــوی خــود قــرار دهیــد 
ــرای  ــید )ب ــته باش ــی داش ــی اجمال ــه آن نگاه ــد ب ــروری بتوانی ــع ض ــا در مواق ت

ــد.( ــوش می کنی ــب را فرام ــم مخاط ــه اس ک ــی  ــال در مواقع مث

حالــت و وضعیــت بــدن در طــول جلســه نه تنهــا بیانگــر احتــرام و عاقه منــدی 
کــی از ســامت فیزیــک بــدن  نســبت بــه موضــوع موردبحــث اســت، بلکــه حا

نیــز اســت. 

ــا  ــزوم ب ــرد و در صــورت ل ــراد را قطــع نک ــت اف ــه صحب ک ــر آن اســت  ــح ب ترجی
ــرد.  ک اشــاره دســت کســب اجــازه 

ســعی کنیــد بــا مقدمــه ای ذهــن افــراد را آمــاده جلســه کنیــد و در پایان جلســه 
ــری و اعــام  ــار دیگــر به طــور شــفاهی نتیجه گی ــک ب ــار صــورت جلســه ، ی کن در 

وظایــف کنیــد. 



12 راز سامانی های موفق و جذاب 

	- خودشـان هـستنـد و نـقـش بـازی نمـی کـنـند. 
2- هنگام صحبت کردن با مخاطب، تماس چشمی برقرار می کنند. 

3- شنونده خوبی هستند و کام مخاطب خودشان را تا حد امکان قطع نمی کنند. 
4- به اطرافیان و مشتریان خود توجه کامل دارند. 

5- همیشه در اوج آراستگی هستند، هرچند ظاهری متظاهر ندارند. 
کی از اعتمادبه نفس و حال خوب آن هاست.  6- در مواقعی لبخند بر لب دارند که حا

7- در حد معقول شوخ طبع هستند. 
8- مراقب حرکات دست ها و پاهای خود هستند و آن ها را تحت کنترل خودشان دارند. 

9- می توانند دیگران را تحسین کنند و چنانچه نکته قابل توجه مثبتی در دیگران دیدند، از آن ها تعریف می کنند. 
0	- نظم از شاخص های بارز در ظاهر و رفتار آن هاست. 

		- قدرشناس هستند. 
2	- به رعایت اصول آداب معاشرت و اتیکت اهمیت ویژه ای می دهند. 



لبــاس  داریــد  کــه  شــغلی  »بــرای 
ــه در  ــغلی ک ــرای ش ــه ب ــید، بلک نپوش
بــه آن برســید،  آینــده می خواهیــد 

بپوشــید.«  لبــاس 
)جورجیو آرمانی(

»ســعی نکنیــد صرفــاً انســان موفقــی 
شــوید، ســعی کنیــد ترجیحــاً انســان 

زشــمندی باشــید.«  ار
)آلبرت اینشتین(


