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2 اتیکت چیست؟

اتیکت چیست؟

در یا و کار رفتارصحیحدرمحل و آداب بهمعنی )etiquette( اتیکت

اجتماعاست.

حتماتااالنبااشخاصیبرخوردداشتیدکهعالرغمنداشتنوضعیتمالی

خیلیعالییازندگیدرروستاهایدوردست،انسانهایفوقالعادهدوست

داشتنیوباکالسیهستند.

زمانیکهبااینافرادصحبتمیکنیم،شخصیتومنشباالییرودرآنها

میبینیمکهمارومجذوبخودشونمیکنندوازطرفیهمرفتارومنش

اینافرادباعثمیشهکهمابصورتناخودآگاهحدوحدودخودمونروبا

اینافرادهنگاممعاشرترعایتمیکنیم.

اینافرادتظاهربهباکالسبودنوداشتناتیکتنمیکنند،آنهاباپولیا

مدکدانشگاهیخودشانراباکالسنشاننمیدهند،آنهابابروزآدابو

رفتارهایصحیحبهافرادیجذاب،دوستداشتنیوباکالستبدیلشده

اند.

امادقیقًادرنقطهمقابلاینافراد،اشخاصیهستندکهباتوجهبهوضعیت

مالیوموقعیتاجتماعیشونتظاهربهباکالسبودنوداشتناتیکت
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3 اتیکت چیست؟

میکنندوبرایدیگراننقشبازیمیکنند،البتهچهرهاینافرادفقطدر

کوتاهمدت،زیرنقابپنهانخواهدماندآنهمتازمانیکهطرفمقابل

باشخصیتواقعیاینافرادآشناشوند.

البتهمنظورایننیستکههرشخصیکهپولدارهستخودشرادرزیر

نقابیپنهانکردهوبالعکس،بلکهاینمواردبرمیگردهبهبروزرفتارهای

صحیحوبرقراریارتباطموثر.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: داشتن مهارت 

ارتباط موثر با دیگران

دراینمقالهقصددارمنکاتیرابرایتبدیلشدنبهیکفردبااتیکت

رفتاریمناسبدرمحلکارواجتماعراباشمابهاشتراکبگذارم.

شایدبعضیازایننکاتبهقدریریزوسادهبهنظربرسندکهبهخودمون

بگیمبیخیال،حاالاگهانجامشندمچیمیشه،اصالنکاتمهمینیستند

که،اگرهمانجامشندمهیچچینمیشه.بلهدقیقًااگرانجامشونندیم

هیچینمیشه.
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4 اتیکت چیست؟

کوچک خیلی رفتارهای بروز با اتیکت دارای افراد که اینه واقعیت اما

تبدیلبهافرادجذابودوستداشتنیشدهاندواگرماهمآنهارارعایت

کنیمقطعابهفردیبااتیکترفتاریشناختهخواهیمشد.

البتهقرارنیستدراینمقالهبگمکه،سیخراهبریدیاعصاقورتداده

صحبتکنید،دراینمقالهیکسریازآدابورفتارهایسادهاماحرفهای

روآموزشخواهیددیدکهدرمحلکارتانویادراجتماعشماروتبدیلبه

یکفردفوقالعادهجذابوبااتیکتیابهقولیباکالسمیکنه.

برای داشتن اتیکت چطور خودمان را معرفی کنیم؟

بهترهکهبرایمعرفیخودمونبهافرادجدید،خودمونروکاملمعرفی

کنیم.

مثاًلبگیم،منامیرمصطفیهستم،کارشناسفروششرکت….

از بعد تا بدیم قرار دسترس در همیشه رو ویزیتمون کارت کنیم سعی

معرفیخودمون،اطالعاتیمثلشمارهتماس،آدرسایمیلوموارددیگه

روهمدراختیارطرفمقابلمونقراربدیموشایداونطرفبعدازچند

ساعتاسموفامیلماروفراموشکنه،اماوقتیکهکارتویزیتمارو
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5 اتیکت چیست؟

داشتهباشهایناحتمالخیلیپایینمیآد.

درمالقاتهایکاریضروریهکهماکارتویزیتخودمونرودردسترس

داشتهباشیمواینموضوعبهظاهرکوچیکباعثمیشهکهاتیکتیا

کالسکاریماحفظبشه.

برای داشتن اتیکت چگونه نزد افراد بنشینیم؟

ازقدیمگفتنکهپامونرونبایدجلویبزرگتردرازکنیم،همینموضوع

کوچیکهمباعثمیشهاتیکتکاریورفتاریمادربینافرادشکلبگیره.

البتهاالندیگهدربیشترخونههامبلوراحتیهست،درشرکتهاهم

میزوصندلیوجودداره،بنابراینامکاناینکهپاهامونرودرازکنیماصاًل

پیشنمیاد.

امانشستنرویمبلوصندلیهمآدابواتیکتخاصخودشروداره

کهبایدرعایتکنیم.

مهمنیستکهطرفمقابلماچهکسیاست،رییسماناست،

پدربزرگماناست،دوستماناستیاازماکوچکتراست،هیچفرقینمی

کنه،اگرمیخایمیکفردبااتیکتکاریورفتاریباشیمبهترهکهصافو

درسترویصندلیبنشینیم.
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6 اتیکت چیست؟

اینحالت نکنیم، آویزونصندلی رو لمندهیموخودمون رویصندلی

برایفردمقابلبسیارزشتوزنندهبهنظرمیرسد،وماروهمیکآدم

بینزاکتوبیادبنشانمیدهد.
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7 اتیکت چیست؟

پاهامونروبصورتضربدریرویهمنیاندازیم،چراکهاینموضوعهم

درمقولهزبانبدنبهنشانهبیاحترامیبهشخصمقابلوبیاهمیت

شموردنایشاناست،ازطرفیهماینکارازنظرسالمتیتوصیهشده

استکهانجامنشودچراکهاینکارمسیرشریانخونرادرپاهامسدود

خواهدکردوبهآنفشارواردمیکند.

بنابراینمهمنیستکهطرفمقابلمانچهکسیاستوچهمقامیدارد،

مابرایحفظشخصیِتخودمون،آدابنشستنبررویمبلوصندلیرا

رعایتمیکنیم.

میز کار افراد دارای اتیکت کاری چطور است؟

افرادیکهکالسکاریخودوشونروحفظمیکنندهمیشهودرهرشرایط

میتونیماینکالسکاریرودراطرافایناشخاصببینیم.میزاینافراد

همیشهمرتبومنظماست،کارهایشبررویهمتلنبارنشدهاستو

همچنینوسایلشخصیمثلموبایلشخصیاشبررویمیزنیستو

صفحهشخصیفیسبوکشهمدردسکتاپکامپیوترشرکتبازنیست.

هنگامصرفغذایانوشیندنیچهکسیپولآنراپرداختکند؟

اگرماطرفمقابلرودعوتبهصرفغذاویانوشیدنیکردیم،بنابراینما
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8 اتیکت چیست؟

همبایدپولآنراحسابکنیموهیچتوقعیهمازطرفمقابلنداشته

باشیم.

سعیکنیمقبلازرفتنمونهزینهروپرداختکنیمتازمانیکههردوبه

تو و تاطرفمقابلمونمعذببشه نکنیم بهجیب بیرونمیریمدست

تعارفبیوفتیم.

چطور وارد دفتر یکی از همکاران شویم؟

بهترهقبلازاینکهبخواهیمپیشیکیازهمکارانمونبریمباهاشتماس

بگیریموببینیماوضاعشچطوراست،اگرسرشخلوتبودازشاجازه

بگیریمویکزمانیرومشخصکنیمکهبهاتاقشبریموچنددقیقهرو

باهمبگذرونیم.

افرادیکهکالسکاریندارند،بدونتوجهبهموقعیتطرفمقابلکهآیا

سرششلوغاستیانه،آیااالنحوصلهداردیانهوبدوناجازهوارداتاق

کاریافرادمیشوندوخودشونرومثلیکخاکاندازمیاندازندوسط

شلوغیکاریهمکارشوتوقعهمدارهکهدراینشرایطبهشتوجهکنن.

سالمعلیرضاخوبی،چهخبر،مناونورکارمتمومشدگفتمبیامبهتسر
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9 اتیکت چیست؟

بزنمباهمباشیم)اماعلیرضاسرشخیلیشلوغهوروشنمیشهبگهکه

مناالنسرمشلوغهوبزاریکوقِتدیگه(

اگرمابابیتوجهیبهطرفمقابلمونواحترامنذاشتنبهوقتشوارد

اتاقشبشیمووقتشروبگیریمشایداینبیاحترامیبابیاحترامیغیر

مستقیمیازسمتعلیرضاپاسخدادهشه.

مثاًلماداریمحرفمیزنیموسرشداخِلکارهاشهستوهیچتوجهی

بهماوصحبتهاموننمیکنهوبهقولیبهمابیاحترامیخاموشمی

کنه.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه رفتار با 

همکاران در محیط کار

به و کنیم حفظ رو خودمون کاری کالس همیشه کنیم سعی بنابراین

شخصیتمقابلهماحترامبذاریمتااحتراممتقابلببینیم.
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10 اتیکت چیست؟

دخالت نکردن در مواردی که به ما مربوط نمیشه

افرادیکهاتیکتکاریواتیکترفتاریخودشونروحفظمیکنند،به

هیچعنوانخودشونرودربحثهاوصحبتهاییکهبهشونمربوط

نیستدخالتنمیدند،مثاًلدونفردارندصحبتمیکنندوایشونهم

یکنظریدارند،اماخودشرومثلیکقاشقنشستهنمیاندازهوسط

حرفایندونفر.

نیاوردن مشکالت شخصی در محل کار یکی از بارزترین خصوصیات 

افراد با اتیکت

افرادیکهدارایاتیکتکارییاکالسکاریهستندبههیچعنوانمشکالت

شخصیشونرودرمحلکارواردنمیکنندوهمینطوربالعکس،اینافراد

مشکالتمحلکارشونروهمبهداخلمنزلنمیاردند،مشکالتبیرون

برایبیرونهومشکالتخونههمبرایخونه.

هیچدلیلیندارهکهمادرمحلکارمونبخاطرمشکالتیکهدرخونهداریم

ازکارمونبزنیم،دپرسباشیموهیچکسروتحویلنگیریم.

یکشخصبااتیکتوکالسکاریحرفهایتماسهایتلفنیشخصی

اشرا…
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11 اتیکت چیست؟

اینروزهاموبایلکموبیشقسمتیازوجودهماشدهوبهعبارتیموبایل

تکهایجدانشدنیازماشدهکههرجامیریمباخودمونمیبریم،در

بیشترمواقعهمکهدرمحلکارمونهستیمموبایلرویمیزماناست

وهرچنددقیقهیکبارآنراچکمیکنیمکهببینیمآیاپیامیبرایما

آمدهاستیاخیر.

انگارکهاینموضوعیکعادتشده،بصورتاتوماتیکهرچنددقیقهیک

باربهسراغموبایلمونمیریم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه با 

تلفن مکالمه خوبی داشته باشیم

افرادیکهدارایکالسکاریهستند،تلفنهایشخصیشونروخارج

ازساعتکاریمیزنندودرزمانکارهمهمشباموبایلشونورنمیرند.

وقتشناسبودنیکیازخصوصیاتافرادبااتیکتیاکالسکاری

بهنظرمن“وقتندارم”یعنیمنعرضهندارموقتمروباکارهامهماهنگ

کنم.
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12 اتیکت چیست؟

یا“ترافیکبود”یعنیمنلیاقتندارموقتمروباترافیکتنظیمکنموسر

موقعبهقرارمبرسم.

اینروزهاکجایشهرهایبزرگهستکهترافیکنباشه؟

افرادیکهاتیکتکارییاکالسکاریدارندهمیشهوبدوناستثناء)البته

قرارشون ازموعدمقررسر ندارهواسههمهپیشمیآد(قبل ۱%مشکلی

حاضرهستند.

برایخودمخیلیپیشاومدهکهمثالباشخصیسرساعت۱۵:۰۰قرار

داشتم،طرفسرساعت۱۵:۰۰بهمناساماسداده،آقایمصطفیمن

یکساعتدیرترمیرسمسرقرار��

فقطمننمیدونمآیاشماسرساعت۱۵:۰۰فهمیدیکهیکساعتدیرتر

میرسی؟

دراینجورمواقعهرچقدرزودتربهطرفمقابلخبربدیمکهاحتمالداره

دیرترسرقراربرسیمبهتره،اینجوریاونطرفهمتکلیفشرومیدونهو

شایدتویاونفرصتبهکارهایدیگهاشبرسه.
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13 اتیکت چیست؟

دارای  یا  اتیکت  با  افراد  های  آیتم  از  یکی  پوشیدن  لباس  طرز 

کالس کاری

برایمعاشرتهایحرفهایخیلیمهمهکهطرزلباسپوشیدِنمابهچه

صورتباشه.

منظورمایننیستکهلباسهایمارکتداربپوشیموکلیخرجکنیم.
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14 اتیکت چیست؟

برایداشتناتیکتکاری،برایمقالقاتکردنباافرادبهترهکهظاهرکاماًل

رسمیداشتهباشیم،مثالباشلوارجینوتیشرتنباشیم.

افرادیکهبهظاهرخودشوناهمیتمیدن،قبلازاینکهبرایخودشون

احترامقائلباشندبرایفردمقابلاحترامقائلشدند.

 اتیکت در سفرهای کاری و یا مهانی های شرکتی

افرادیکهاتیکتکاریدارنددرسفرهایکاریویامهمانیهایشرکتی،

ازخودشوندرنمیانوازخودبیخودنمیشند.

از یکی بودم، شده دعوت شرکتی مهمانی یک به پیش سال چند مثاًل

همکارانمجلویرییسومدیرانردهباالانقدرمسخرهبازیدرآوردکه

از ازدستششاکیبودندوبهشچپچپنگاهمیکردند،یکی همه

مدیرانمکهآلمانیبودبهمگفت:“ببینفالنیتوشرکتانقدربیحالو

حوصلهاستکهدستشبهکارنمیرهاماحاالببینچهانرژیدارهوچی

کارمیکنه!!!”

از  یکی  مدیران  یا  و  مشتریان  با  تنش  هنگام  در  بودن  صبور 

خصوصیات افراد حرفه ای و با اتیکت کاری
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ممکنهدرزمانکارمشکالتیپیشبیاد،اماشخصیکهدارایاتیکتو

کالسکاریاستازکورهدرنمیره،اگریکمشتریناراضیداریمصبورانه

بهحرفهاشگوشبدیمومشکلشروحلکنیم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه فعاالنه 

گوش دهیم

ممکنهکهدرحینکار،رییسازماعصبانیبشه،دراینشرایطهمبهتره

کهزودواکنشنشونندیموکمیصبورباشیموازکورهدرنریم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: برخورد با 

مشکالت در محل کار

ادب در صحبت یکی از خصوصیت های افراد با اتیکت

افرادیکهدرصحبتهاشونادبرورعایتمیکنند،درصحبتهای

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86/
https://amirmostafa.com/%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86/
https://amirmostafa.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%83%d8%a7%d8%b1/
https://amirmostafa.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%83%d8%a7%d8%b1/


16 اتیکت چیست؟

افرادیکهاتیکتدارندمیشهبهمواردزیراشارهکرد.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه جذاب 

صحبت کنیم

اینافراددرصحبتهاشونادبرورعایتمیکنند.◄

شوخیهاینابهجاانجامنمیدهند.◄

احترامطرفمقابلرودرهنگامصحبتکردندارند.◄

مسائلقومیقبیلهای،مذهبیونژادپرستانهرادرصحبتهای◄

خودشونبازگونمیکنند.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://amirmostafa.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


17 اتیکت چیست؟

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.

http://amirmostafa.com/
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