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2 آداب دست دادن

آداب دست دادن

دانستن آداب دست دادن و نحوه صحیح دست دادن در بیشتر ارتباطات روزمره 

و یا کاری ما بسیار ضروری است.

اینکه چگونه با دیگران دست بدهیم تا حس خوب و با اعتمادبه نفس بودن به 

طرف مقابل ما منتقل شود بسیار مهم است.

اولین  برای  هنگامی که  با شخصی  که  باشد  آمده  پیش  هم  شما  برای  احتماال 

بار آشنا می شوید دست داده اید، اما آن دست دادن به قدری برای شما بد و 

چندش آور بوده که حتی بعد از گذشت سال ها هنوز آن را فراموش نکرده اید.

اما برخالف همین مورد احتماال با افرادی دست داده اید که به شما حس خوبی 

در هنگام دست دادن منتقل کردند. حس هایی مثل حس:

دوستی ◄

اعتماد ◄

اطمینان ◄

استوار بودن ◄

◄  )قدرت )به معنی تکبر و خودبزرگ بینی نیست، به معنی خوبش هست

و خیلی حس های دیگه. ◄
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حاال در این مقاله می خواهیم باید ها و نباید های آداب دست دادن را با هم بررسی 

اعتمادبه نفس  با  با دیگران دست می دهیم خیلی حرفه ای و  تا زمانی که  کنیم 

جلوه کنیم و از طرفی هم بتوانیم حس های خوبی را به طرف مقابلمان منتقل 

کنیم.

درچهزمانهاییبایددستبدهیم؟

به طورکلی زمانی که ابتدا در جمعی وارد می شویم و یا شخصی را مالقات می کنیم 

می بایست دست بدهیم.

به عبارت دیگر دست دادن حالت فیزیکی سالم و احوالپرسی است.

اگر شخصی دستش را به طرف ما برای دست دادن و سالم و احوالپرسی دراز 

می کند ولی ما دست ندهیم به این معنی است که آن شخص را نادیده گرفته ایم 

و تمایل نداریم با آن شخص ارتباط برقرار کنیم.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: نحوه احوالپرسی
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شاید به صورت لفظی جواب سالمش را بدهیم اما اگر آن شخص دستش را برای 

دست دادن دراز کرد و ما متقابال دست ندهیم واقعا باعث رنجش و برخوردن 

به آن طرف می شود.

این کار نشانه ای از ترد شدن است و ترد شدن هم بسیار درد آور است.

پس ما به طورمعمول زمانی که در ابتدا با شخص یا اشخاصی مالقات می کنیم و 

یا اینکه می خواهیم با شخص یا اشخاصی آشنا شویم دست می دهیم.
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ولی موقعیت های دیگری هم که ما می بایست دست بدهیم این ها هستند:

در زمان مالقات یا خداحافظی با اشخاص ◄

در زمان وارد شدن به محل کار یا منزل ◄

در زمان احوالپرسی و سالم کردن ◄

در زمان معرفی شدن به دیگران ◄

در زمان بستن یک قرارداد و توافق دو طرفه ◄

درچهزمانهایینبایددستبدهیم؟

همان طور که دست دادن در یکسری زمان ها باید و بهتر است انجام شود، دست 

دادن در یکسری موقعیت های دیگر نباید و یا بهتر است که انجام نشود.

آداب معاشرت یعنی باید ها و نباید های رفتاری، بنابراین پیشنهاد می کنم که برای 

بهتر و حرفه ای تر شدن رفتارتان با دیگران از این آداب استفاده کنید.

http://amirmostafa.com/


6 آداب دست دادن

موقعیت هایی که نباید یا بهتر است که با دیگران دست ندهیم این ها هستند:

در زمان هایی که دستمان خیس است ◄

در زمان هایی که دستمان پر از وسایل است ◄

در زمان هایی که دستمان دستکش است ◄

و  مالقات  هنگام  دیگران  با  که  است  بهتر  یا  و  نباید  موقعیت ها  این  در  پس 

احوالپرسی یا معرفی شدن دست ندهیم.

حاال راهکار ما برای این زمان ها چه می تواند باشد؟

درزمانهاییکهدستمانخیساست

در زمان هایی که دستمان خیس است نباید و یا بهتر است که با دیگران دست 

خیس  دستان  با  دادن  دست  از  افراد  از  خیلی  که  است  این  دلیلش  ندهیم. 

چندششان می شود و برایشان آزاردهنده است.

در عوض می توانیم سرمان را به نشانه دست دادن و احترام تکان دهیم و از طرف 

مقابل عذرخواهی کنیم و بگوییم:

ببخشید دستم خیس هست و نمی توانم دست بدهم.
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و در این حالت هم می توانیم دستمان را جمع کنیم و کمی به سمت عقب ببریم 

تا طرف مقابل متوجه شود که نمی توانیم به دلیل احترام و آداب دست دادن این 

کار را انجام دهیم.

یا حتی می توانیم در زمان هایی که دستمان خیس است به جای دست دادن، 

هم  به  آسیا  شرقی  کشورهای  مردمان  گذاشتن  احترام  شکل  به  را  دستمان 

بچسبانیم و این کار هم نشانه عذرخواهی کردن است و هم نشانه این است که 

نمی توانیم با طرف مقابل دست بدهیم.

درزمانهاییکهدستمانپرازوسایلاست

خب واضح است که وقتی دستمان پر است نمی توانیم با دیگران دست بدهیم، 

و قرار هم نیست که برای این کار تمام وسایلمان را به زمین بگذاریم تا بخواهیم 

با دیگران دست بدهیم.

در این زمان فقط کافی است سرمان را به نشانه احترام به افراد تکان دهیم.

و فقط همین مورد کفایت می کند.
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اصال هم نیازی به عذرخواهی کردن در این مورد نیست، چون دیگران متوجه 

می شوند که شما امکان دست دادن را با آن ها ندارید.

درزمانهاییکهدستماندستکشاست

که  ارتش  هوایی  نیروی  پادگان  در  زمستانی  سرد  روز  یک  در  که  می آید  یادم 

به عنوان گروهبان خدمت سربازی ام را می گذارندم با یکی از مافوق های بسیار 

مودب، تحصیل کرده و باکالسم در محوطه پادگان روبرو شدم.
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در آن روزها من سن، تجربه و سواد کمتری نسبت به االن داشتم.

آن لحظه که با ایشان روبرو شدم و قصد سالم و احوالپرسی داشتم دستکش فرم 

دستم بود و با همان دستکش به ایشان دست دادم.

بعدازاینکه دست دادم به من به صورت دوستانه اشاره کرد که وقتی می خواهی 

با کسی دست بدهی و دستکش در دستانت است و طرف مقابل دستکش ندارد 

بهتر است که دستکشت را در بیاوری.

این نکته از همان روز به یاد من ماند و در سال های بعد که قصد داشتم با دیگران 

دست بدهم و دستکش به دست داشتم، دستکشم را از دستانم خارج می کردم و 

اقدام به دست دادن می کردم.

البته زمانی که هر دو طرف دستکش به دست دارند نیازی به در آوردن دستکش 

نیست.

کم کم که سنم بیشتر شد، تجربیاتم بیشتر شد، مذاکرات تجاری بیشتری را با 

افراد حرفه ای و زیادی انجام دادم و عالوه بر این مطالعاتم در این زمینه بیشتر 

شد متوجه شدم که این رفتار در هنگام دست دادن کامال صحیح است.
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آدابونحوهصحیحدستدادن

در این قسمت آداب و نحوه صحیح دست دادن را با هم بررسی می کنیم.

ما در زمانی که می خواهیم با افراد دیگر دست بدهیم بهتر است که این موارد را 

رعایت کنیم:

ارتباط چشمی موثری برقرار کنیم

بهتر است وقتی می خواهیم با شخصی آشنا و یا از سمت کسی معرفی شویم 

و یا می خواهیم احوالپرسی کنیم، ارتباط چشمی خوبی با طرف مقابلمان داشته 

باشیم.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه ارتباط چشمی موثری برقرار کنیم

اگر با شخص مقابل در هنگام دست دادن ارتباط چشمی برقرار نکنیم دقیقا مثل 

این است که آن شخص دستش را برای دست دادن دراز کرده است و ما به آن 

شخص دست نداده ایم.

پس ارتباط چشمی می تواند یک نکته کلیدی در این مورد باشد.
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کمیلبخندبزنیم

بهتر است که در زمان دست دادن و به شخص مقابل کمی لبخند بزنیم تا حس 

دوستی و اطمینان را از ما بگیرد.

دقت کنید که بیان کردم فقط کمی لبخند بزنید.

چون قرار نیست مخصوصا در مالقات حرفه ای و کاری نیشمان تا بناگوشمان باز 

باشد و در هنگام آشنایی با شخصی نشان دهیم که ذوق مرگ شده ایم. )البته دور 

از جان شما( )با این عبارات خواستم طوری بیان کنم که در ذهن شما بماند.(
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یا دیدن طرف  از آشنایی  این باشد که  لبخند که نشان دهنده  پس فقط کمی 

مقابلمان خوشحال شدیم و حس خوبی را به طرف مقابلمان بدهیم کافی است.

مدتزماندستدادن

احتماال برای شما هم پیش آمده باشد که با یک دوست قدیمی و صمیمی بعد 

از مدت ها روبرو شده اید.

با هم دست می دهید و تا ده دقیقه دستتان همانطور بهم وصل است.

دلیلش این است که تصور می کنیم اگر اول ما بخواهیم دست طرف مقابلمان را 

ول کنیم نشانه بی احترامی و عدم دوست نداشتن طرف مقابل را بیان می کنیم 

و به خاطر همین هیچ کدام از طرفین دست هم دیگر را رها نمی کنند و احتمال 

دارد تا انتهای صحبت ها و خداحافظی دست در دست هم به صحبت خود ادامه 

دهند. به طورمعمول مدت زمان دست دادن بین 3 تا 4 ثانیه است.

اما اگر با چنین موردی مواجه شدید اصال نگران نباشید، فقط کافی شما کمی 

دستتان را شل کنید تا طرف مقابلتان متوجه شود که زمان رها کردن دست شما 

فرا رسیده است.
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میزانفشارآوردندرهنگامدستدادن

معموال شل دست دادن برای آقایان نشانه ضعف و عدم اعتمادبه نفس است.

بنابراین مخصوصا در مالقات حرفه ای و کاری می بایست خیلی با اعتمادبه نفس 

و با فشار مناسبی به طرف مقابل دست بدهیم.

حدودا در دهه هفتاد و هشتاد یکسری از افراد هنگام دست دادن، دست طرف 

مقابل را با تمام قدرت فشار می دادند و انگار که قصد داشتند زور و قدرتشان را 

به رخ طرف مقابل نشان دهند.

این کار بسیار زشت و زننده ای است.

اما خداروشکر چند سالی است که این کار را حداقل از سمت دوستان و اطرافیان 

نزدیکم نمی بینم.

را در یک حد  این است که در هنگام دست دادن فشار دستتان  پیشنهاد من 

متعادل قرار دهید و تا حدی هم از فشار دست طرف مقابلتان پیروی کنید.

فشار  که  باشد  حواسمان  باید  نیز  بچه ها  و  خانم ها  به  دادن  دست  هنگام  در 

دستمان زیاد نباشد.
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محلقرارگیریدستهادرهنگامدستدادن

اگر دقت کرده باشید یکسری از افراد هنگام دست دادن با سرانگشتشان اقدام 

به دست دادن می کنند.

)چیزی که از سمت خیلی از افراد برداشت می شود این است که( انگار ما کثیف 

هستیم و چندشش میشود به ما دست بدهد.

بهترین نوع دست دادن این است که قوس انگشت شصت ما به قوس انگشت 

شصت طرف مقابل تالقی پیدا کند.

میزانتکانمناسب

و در انتهای این مقاله این نکته را خدمتتان بیان می کنم که میزان تکان دادن 

دستانتان نباید خیلی کم و یا خیلی زیاد باشد.

جوری نباشد که هنگام دست دادن با طرف مقابل کل هیکل طرف مقابلمان را 

بلرزانیم.

در کل اینکه مثل ترامپ )رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا( دست ندهیم.
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جمعبندی

به  اگر  که  است  روزمره ای  معاشرت های  آداب  از  یکی  جزو  دادن  دست  آداب 

را رعایت نکنیم احتمال دارد که روی  نباید های آن  باید ها و  آن دقت نکنیم و 

شخصیت ما تاثیرات منفی بگذارد و دیگران تمایلی به ارتباط با ما نداشته باشند.

نکات ریز زیادی در نحوه صحیح دست دادن وجود دارد که به مهم ترین آن ها 

پرداختیم.

برایتان بهترین ها را آرزو دارم

دوستتان دارم – امیر مصطفی

http://amirmostafa.com/


http://amirmostafa.com/fanebayan
http://amirmostafa.com/fanebayan/


http://AmirMostafa.com
mailto:info%40amirmostafa.com?subject=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://twitter.com/amirmostafacom
https://plus.google.com/+amirmostafacom
https://www.facebook.com/AmirMostafaCom
https://www.youtube.com/channel/UCNUQwXJEpbBuNMGRuA7zPeA
http://instagram.com/amirmostafacom
https://telegram.me/amirmostafacom
https://www.aparat.com/amirmostafa.com
https://www.linkedin.com/in/amirmostafacom/


http://amirmostafa.com/

	پنج مرحله ساده برای برنامهریزی زندگی رویایی 

