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 مرکس مشاوره ، آموزش و

 توان افسایی 

 خانه های قرآنی استان اصفهان 



 هْفقاصْل ّ فٌْى هذاکزٍ 
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تعاريف ّ هفاُين هذاكزٍ 
(NEGOTIATION) 

  مذاكزٌ جزيبوي است كٍ بب بكبربزدن آن ويبسَبيمبن را ارضبء
 .مي كىيم

 ايست بزاي بزقزاري ارتببط سبسمبن يبفتٍ جُت ويل ٍ مذاكزٌ يسيل
 بٍ تًافق ميبن اضخبظ حقيقي ي حقًقي

4 



 اًْاع هذاكزٍ  

انواع مذاکزه 
 

مذاکزه رسمي( الف 
 
 تعييه اَذاف مذاكزٌ -1
 جمع آير اعالعبت ي اسىبد -2
 ضىبسبيي ي ارتببط بب سبسمبن َبي تأميه كىىذٌ َذف -3
 ضىبسبيي خصًصيبت ضخصيتي ي سبسمبوي عزف مذاكزٌ -4
 ارسيببي وقبط ضعف ي قًت خًد ي عزف -5
 تعييه دستًر جلسٍ ي محل مذاكزٌ -6
 تعييه حذيد اختيبرات ي تزكيب اعضبء گزيٌ مذاكزٌ -7
 تعييه ريش مذاكزٌ -8
 (تبييه خًاستٍ، ارتببط مؤثز، كبربزد اصًل پيطزفتٍ مذاكزٌ)رييبريئي ي گفت ي ضىًد  -9

 پذيزش ي تًافق -10
 امضبء   -11
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 اًْاع هذاكزٍ

صورتجلسه يا قزارداد 

چىذيه  -َيئتي -رعبيت كليٍ تطزيفبت –داراي ببر مبلي ي قبوًوي )
 (در صًرت تًافق مىجز بٍ قزارداد -جلسٍ بزگشار مي ضًد

مذاکزه غيزرسمي( ب 
 
 
ويژگي هاي مذاکزه کننده 
 ًَش ي استعذاد، -1
وقغٍ وظزات ي ياكىص َبي عزف را )تًاوبيي تجشيٍ ي تحليل  -2  

 ، (تفكيك ي ربظ دَذ
 ديىذاري، -3
 مب ل اوذيطي،   -4 
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 :اداهَ ّیژگی ُا

قبع و زٍقلي،  -5  

زيعهي و رازداري،  -6  

اؾتماد بوفػ،  -7  

صكائو هينٍاصاللي،  -8  

ؽالمت رواهي،  -9  

بيان و هگارش، -10  

.صالليت -11    
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 تذاتيز هقذهاتي ّ هؤثز هذاكزٍ

الطامات لبو از ذلؼي مظاهعى 

1-  تؿيين اًطاؼ مظاهعى 

2- وري اظالؾات و اؽواد
 
 ذمؽ ا

3- مين هووطى ًطؼ
 
 ـواؽايػػي و ارتباط با ؽازمان ًاي تا

4- ـواؽايػػي صكٍقيات ـضكيتي و ؽازماهي ظعؼ مظاهعى 

5- ارزيابي هكاط ضؿف و لٍت صٍد و ظعؼ 
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 تذاتيز هقذهاتي ّ هؤثز هذاكزٍ

6- تؿيين دؽتٍر ذلؼي و مسو مظاهعى 

7- تؿيين زطود اصتيارات و تعهيب اؾضاء گعوى مظاهعى 

8- تؿيين روش مظاهعى 

9- رامؾ
 
 اؽتعازت و ا

10- توؼيم چم ليؼت 
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 تعييي رّش هذاكزٍ

 تطابيع مكطماتي و مؤجع مظاهعى
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 ردیف ماليم خشن منطقي و پيشرفته

 1 .طرف مذاكره دوست است .طرف بعنوان دشمن است .طرفين در جستجوي راه حل مناسب هستند

 2 .هدف توافق است .هدف پيروزي و رسيدن به خواسته است .هدف رسيدن به راه حل عادالنه و عاقالنه است

براي حفظ  دوسظتو و ادامظه رابطظه اجتمظاعو امتيظاز  .اشخاص از موضوع مذاكره جدا هستند

 .مو خواهد

 3 .براي حف  دوستو امتياز مو دهد

نسبت به موضوع مذاكره سرسخت ولظو نسظبت بظه طظرف 

 .با نرم خوئو برخورد مو كند

 4 .انعطاف بحرج مو دهد .سرسختو و اصرار بر مواضع مو كند

" اعتمظظاد"مهظظم دسظظت يظظافتن بظظه توافظظق عادالنظظه اسظظت مسظظئ ه 

 .مهم نيست

 5 .به طرف اعتماد مو كند .اعتماد نمو كند

 6 .تغيير موضوع مو دهد .اصرار و لجاجت بخرج مو دهد .بجاي مقاومت در مقابل طرف به خواسته ها توجه مو كند

 7 .تعارف مو كند .تهديد مو كند .به خواسته و نقطه ن رات طرف توجه دارد

 توافق بو اندازه به براي نيل به  .فقط فكرش رسيدن به پيروزي به هر وسي ه است .بنفع طرفين راه حل منصفانه را جستجو مو كند

 .طرف از خودگذشتگو انجام مو دهدنفع 
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لصظظظل رسظظظيدن بظظظه خواسظظظته خظظظويش اسظظظت اگظظظر جظظظه  .اصل عقل و منطق بر جريان مذاكره حاكم است

 .نامشروع باشد

 9 .اصل توافق است

معقول ومنطقو سظخن بگوييظدب بجظاي زور و فشظار حظق و 

 .انصاف مو شود

 10 .تس يم فشار مو شود .توليد فشار و حم ه مو نمايد

جدا از خواسته طرفين براساس عمل و انصظاف بظه نتيجظه 

 .فكر مو كند

خواسته و پيشنهاد طظرف مقابظل را رعايظت  .نطر خود را به هر وسي ه به كرسو مو نشاند

 .مو كند
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َ ُاي هذاكزٍ  تِيَ ليست اُن سهيٌ

 بعاي ايوني پيٍؽتگي معالب را زفغ هماييط و هنػتي اي فعامٍش هؿٍد تعذيسًا
هعا بكعار زيع مطهؼع داـتي باـيط

 
 .فٌعؽتي از زميوي ًاي مظاهعى تٌيي و ا

راذؽ بي چي چيغي مي صٍاًم مظاهعى هوم؟ 

تا زمان ـعوع مظاهعى چكطر ولت داريط؟ 

وردى ام؟
 
ٍع مظاهعى اظالؾات الزم را بطؽت ا يا در مٍرد مٍض

 
 ا

يا از تمام مٍارد صٍاؽتي ـطى ظعؼ مظاهعى معلؽ ًؼتم؟
 
 ا

 يا از هؼع ـضكيتي و ؽابكي ـغلي
 
با چي ـضكي و اـضاقي مظاهعى مي هوم ا

هان دارم؟
 
 اظالؾاتي از ا

صٍاؽتي اقلي من چيؼت؟ 

يا دؽتٍر ذلؼي را مؿضف همٍدى ام؟
 
 ا

ن تٍافق هوم چيؼت؟
 
 بٌتعين و بطتعين زالتي هي مي تٍان روي ا

در چي زماهي و مناهي مظاهعى قٍرت مي گيعد؟ 

از چي روـي بعاي مظاهعى اؽتفادى هوم؟ 

اولين پيؿوٌادم چيؼت؟ 

 جيع بگظارهط، هطام ًا ًؼتوط؟ ـما بايط
 
ؾٍامو بيعوهي هي مي تٍاهوط روي مظاهعات تا

دربارى اين ؾٍامو اظالؾاتي داـتي باـيط، ـعايط هوٍهي بازار، لٍاهين و مكعرات 
اي رليب، همبٍد يا مازاد هيعوي هار و وؽايو، مؼائو ؽياؽي  ن، هاًر

 
معبٍط بي ا

 .ذامؿي
هعا پوٌان مي هويط؟

 
يا ـما با مسطوديت زماهي رو بي ور ًؼتيط، چگٍهي ا

 
 ا

چي اؽتطالليٌايػػي بعاي پؿتيباهي از پيؿوٌادم بنار صٍاًم بعد؟ 

ٍگيعي هوم؟  چگٍهي بايط از ؾكباهيت صٍيؾ ذل

هكاط ضؿف من هطام اؽت؟ 

هكاط ضؿف و لٍت ظعؼ در چيؼت؟ 

بعاي از بين بعدن هكاط ضؿف صٍيؾ چي بايط هعد؟ 

يا مؿضف ـطى در چي مٍاردي اصتيار دارم و در چي مٍاردي اصتيار هطارم؟
 
 ا

يا ًطؼ صٍيؾ را در مظاهعى تكؼيم بوطي و الٍيت بوطي همٍدى ام
 
 .ا

 يا در قٍرت هياز بي اظالؾات ذطيط با مٍضؽ گيعي هاقسير ظعؼ مكابو ذلؼي را
 
ا

 تدطيط هوم؟

اگع ظعؼ مكابو متٍؽو بي هيعهگ و تعفوط ـط چي ؾنػ الؿملي هؿان دًم؟ 

در قٍرت مٍضؽ گيعي ظعؼ مظاهعى از چي تنويني اؽتفادى هوم؟ 

 يوط هي قست ًاي ظعؼ مكابو را اول بؿوٍم دوم هنات مٌم
 
يا صٍدم را بي اين فعا

 
ا

را يادداـت بعداري هوم ؽٍم فنع هوم و ؽپػ تكميم گيعي و پاؽش دًم ؾادت و 
 دوام؟

 مٍاردي هي ازتمااًل باؾث تضاد و بعصٍرد با موافؽ ظعؼ مضاظب مي ـٍد
 مي ـواؽم؟

چي امتيازاتي زاضعم بطًم تست چي ـعايعي و در مكابو چي اهتؼاراتي دارم؟ 
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 عْاهل هؤثز در رًّذ هذاكزٍ

هسٍى ـعوع مظاهعى 

بعلعاري ارتباط مؤجع 

تبيين صٍاؽتي و پيؿوٌاد 

هوتعل ازؼاؽات 

هاربعد اقٍل پيؿعفتي مظاهعى 

ـواصت تعفوطًا 

 ـيٍى مٌار مظاهعى هووطى ؽلعي گػػػػع 
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ًسثت استفادٍ ها اس ُز يك اس 
 هِارت ُاي ارتثاطي

9% 16% 30% 45% 

درصد زمان استفاده از هر 

 مهارت

 تبا دل هؼع

 صحبت كردن  خواندن  نوشتن
گوش 

 كردن 
 مهارت

از كودكستان تا آخر 

 دبيرستان و دانشگاه 

از كودكستان تا 

سوم راهنمايي و 

 آموزش مخصوص

 اولين سه سال

 زندگي و آموزش

 مخصوص

 ؟
 محل و مدت آموزش 

 هر مهارت
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شٌاخت ّيژگي ُاي شخصي طزف 
 هذاكزٍ

 

 اگع چي ؽاصتار ذًوي اهؼان پيچيطى اؽت اما اگع تفاوت ًاي اؽاؽي ـضكيت اهؼان ًا
هٌا ارتباط مٍجع بعلعار کعد، 

 
را با روش ًاي معمئن و دليق بؿواؽيم بعازتي مي تٍان با ا

 .مؼلمًا موؾ و ؾٍاظف و افکار ًع اهؼان در رفتار و کعدار او متدلی می گعدد

(پو مات)  معیکایػػی معدم را بي ًوگام مظاکعى بي چٌار دؽتي تكؼیم
 
رواهؿواس  ا

لظا بعای مٍفكیت در مظاکعى ـواصت صكٍقیات رفتاری و فکع این گعوًا و لعار .میکوط
هان ضعوریؼت 

 
ٍج ارتباظی ا  :گعفتن در ظٍل م
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شٌاخت ّيژگي ُاي شخصي طزف 
 هذاكزٍ

 :گعوى ـوٍهطى1.

 (صٍد را با معدم تعبیق می دًوط)افعادی معدم گعا ًؼتوط2.

وردن هتایخ بیؿتع از یک روش وذٍد دارد3.
 
 اؾتكاد دارهط بعای بطؽت ا

 در تكمیم گیعی کوط ًؼتوط4.

ا را بي رازتی بي دیگعان واگظار همی کووط5. از این ذٌت می تعؽوط دیگعان بي )ًمچوین کاًر
 (ززمت بیفتوط

دارای روزیي معدمی و بي بعلعای رابعي بي دیگعان اًمیت زیادی همیطًوط و در پاؽش موفی 6.
 .بي دیگعان ؾاذغهط

 هیاز مبعم بي امویت ـغو دارهط بوابعاین زیاد اًو ریؼک هیؼتوط7.

 در تؿعیر مٍضٍؾات و معالب پیؾ لطم ًؼتوط8.

 ؽؿی دارهط ظعؼ مكابو را صٍـسال کووط9.
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شٌاخت ّيژگي ُاي شخصي طزف 
 هذاكزٍ

 :این گعوى اگع دارای ویژگیٌای زیع باـوط بٌتع می تٍاهوط ؾمو کووط
افغایؾ ذؼارت 

ا  کاؽتن تمعکغاز روابط و افغایؾ تمعکغ بي کاًر

بع اؽاس زكایق اػٌار هؼع کووطهي تكٍرات 
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شٌاخت ّيژگي ُاي شخصي طزف 
 هذاكزٍ

هسٍى بع صٍرد با ـوٍهطگان: 
هٌا صٍدماهی و غیع رؽمی باـیط

 
 با ا

رام باـیط
 
هٌا ا

 
 ًوگام قسبت با ا

هٌا را تٌطیط هکویط
 
هٌا ؽضت هگیع و ا

 
 بي ا

هٌا زیاهی بي دیگعان همی رؽاهط
 
هٌا اظمیوان دًیط کي تكمیمات ا

 
 بي ا

هٌارا وادار هکویط کي ؽعیؿًابي ؽٍاالت و اًطاؼ ـما پاؽش دًوط
 
 ا

هٌا تكمیم هگیعیط و گعهي صاللیت صٍد را از دؽت صٍاًوط داد
 
 بعای ا

 هٌا را ذعیسي دار هکویط و دالیو
 
هٌا مضالف ًؼتیط مٍاػب باـیط کي ازؼاؽات ا

 
اگع با هؼع ا

ن ارئي هکویط
 
 ـضكی بعای ا

هٌا را کٍچک هؿماریط
 
 ا
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 گزٍّ هثتکز

هٌا را بي زعکت می راهط1.
 
 افعاد مملٍ از ـٍر و ـٍؽ ًؼتوط و ًیدان ا

ؽاهگیع می باـوط2.
 
 ًوگام مظاکعى بعازتی از مٍضٍؾات ذلؼي دور ـطى و ا

 ؾاللي موط ًؼتوط در میان معدم قسبت کووط و مٍرد تسؼین لعار گیعهط3.

 افعاد صٍش بین و صالؽ بٍدى و در متكاؾط کعدن دیگعان تٍاهایػػی بؼیار دارهط4.

هان در 5.
 
هان لظت بضؾ اؽت و بعازتی و بؼعؾت ؾاللي ا

 
ظعح ایطى ًای ذطیط بعای ا
 اذعای ایطى از بین می رود

هٌا الٍیت گعا ًؼتوط6.
 
 ا

ٍخ ظبؽ ًؼتوط7.  ـ
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 ًحٍْ تزخْرد

هان را در مظاکعى تؿضیف دًیط
 
ا و ازتیاذات ا  هیاًز

هٌارا تعغیب کویط
 
 بعای ارایي هكعي هؼعات ا

 دربارى کلیات قسبت کویط 

هٌا را ارئي دًیط
 
مادى ای داـتي باـیط تا ا

 
 هؼعیات ا

هٌا را تاییط کویط
 
رزوًا و هؼعیات ا

 
 ًوگام قسبت ؽؿی کویط امیطًا ، ا

هٌا را مٌم می پوطارهط هكو لٍلٌایػػی بعای تاییط صٍد ارائي دًیط
 
 از افعادی کي ا

 هٌا لاهٍن وضؽ هکویط
 
 بعای ا

 هٌا ؽعد و بی ازؼاس هباـیط
 
 با ا

هٌا صٍد را در مٍرد هؼعیات صٍد تؿكب هؿان هطًیط
 
 ًوگام گػفتگٍ با ا
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 گزٍّ عول گزا

 افعادی ذؼٍر رلابت ذٍ و تٍاها ًؼتوط و بي هتایخ می اهطیؿوط1.

ای هامؿكٍل اکعاى دارهط2.  مؼئٍلیت پظیع و از لبٍل کاًر

ای بغرگ کي ازتمال صعع دارهط 3. در زو مؿکالت تٍاها و بي اهدام کاًر
 دؽت میغهوط

افعادی مبتکع و ؽلعي ذٍ، کم اؾتكاد بي دیگعان ، صؿن ،زیادى گٍ و 4.
 ـوٍدى گان صٍبی هیؼتوط

بي ولت اًمیت بؼغایػػی می دًوط و توٌاچیغی کي می صٍاًوط اظالؾات 5.
 اؽت
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 گزٍّ عول گزا

 اگع این گعوى دارای ویژگیٌای ذیو باـوط بٌتع ؾمو می کووط

 :هسٍى بعصٍرد با این گعوى
 ًوگام مظاکعى ؽؿی کویط دارای اظالؾات دلیق و غوی باـیط•

هان را تلف هکویط •
 
 ًوگام گػفتگٍ بؼعؾت بي ؽعاقو معلب بعویط و ولت ا

از تؿعیر ذغییات صؼتي می ـٍهط و در تكمیم گیعی ؽعیؽ مبوی بع زكایق و موعق الطام •
 می کووط

هٌا بی هؼم و بی بعهامي هباـوط•
 
 ًوگام قسبت با ا

 فكط ؽٍاالت مٌم را مععح کویط•

هٌا اذازى بطًیط صٍدـان تكمیم بگیعهط•
 
 چوطین راى زو متفاوت ارئي کویط اما بي ا

هٌا را با ارذاع در مٍرد اًطاؼ و هتایخ متكاؾط کویط•
 
 ا
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 گزٍّ هتفکز

 تكٍر می کووط صیلی ؾالو ًؼتوط•

هان بي ذغئیات ؾاللي موط می باـوط•
 
 ا

 بي دهبال کاملتعین راى زو بٍدى لظا درتكمیم گیعی کوط می باـوط•

 این گعوى مؼایو را پیؾ از زط مٍرد تدغیي و تسلیو لعار می دًوط•

 صیلی کم ریؼک می کووط•

افعادی ًؼتوط اًو تفکع،مؿٍرت ،تٍذي بي ذغئیات مسافؼي کار، والؽ گعا، •
 اًو تسلیو و ارزیابی مؼایو 

 افعادی ًؼتوط دارای اوقاؼ زیادى گٍیػػی ،دودلی ،ؽضت گیعوذطی•
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 گزٍّ هتفکز

 اگع دارای ویژگی ًای ذیو باـوطبٌتع ؾمو می کووط
ن

 
 ؽعؾت در تكمیم گیعی،کم تٍذٌی بي ذغئیات،ریؼک پظیعی زیاد،مٍاذٌي بي مضالفت ًا هي اذتواب از ا

دربعصٍرد با این افعاد کي بایط: 
هٌا بگٍییط اهطیؿیطى ایط

 
هچي می صٍاًیط بي ا

 
 .هؿان دًیط بي ًمي ذٍاهب ا

هان معزلي بي معزلي پیؾ رویط
 
 .بعای متكاؾط کعدن ا

مار اؽتفادى کویط
 
 .بعای هؿان دادن اؽتطالل صٍیؾ از هكؿي و ا

هعا ارائي کویط
 
 .بعای ًعیک از معازو اذعایػػی بعهامي داـتي باـیط و ا

 هٌا فعقت دًیط تا بطاهوط کي ـما لابو اؾتماد ًؼتیط
 
هٌا دلیق و والؽ بین باـیط بي ا

 
 .ًوگام تبادل هؼع با ا

ازؾكایط دیگعان بؿوٍان مطرک ودلیو اؽتفادى هکویط. 
هٌا بی هؼم وبی بعهامي هباـیط

 
 .ًوگام گػفتگٍ با ا

هٌا صٍدماهی رفتار هکویط بلکي ؽؿی کویط رؽمی باـیط و با قطای بلوط قسبت هکویط
 
 .با ا
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ٌُگام هذاکزٍ تا ژاپٌی ُا چَ رفتاری 
 . اس خْد ًشاى دُيذ

 
 اؽتضطام

   اؽتفادى کویط(( مؿعؼ))بعای تماؽٌای اولیي از یک. 
 هعا می ـواؽط بي او ازتعام می گظارد

 
 .همایوطى ای را بکارگیعیطکي ظعؼ مكابو ـما ا

 معمئن ـٍیط کي همایوطى یا مؿاور ـما بي زبان ژاپوی مؼلط اؽت. 
 تعغیب

  زاد باـیط وبي ظٍر مؼتكیم ارتباط بعلعار کویط و مٍضٍؾات را
 
درتؿامو اذتماؾی رازت و ا

 .ابالغ هماییط
  ن را

 
درصٍاؽت اولیي را در زط صیلی باال مععح کویط ،تا بتٍاهیط بؿطَا امتیازاتی رابطًیطوا

 .تؿطیو کویط
 مطؾمو کویط تابتٍاهیط کار رابي اهدام بعؽاهیط

 
 .بعٍر کارا
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 ؽازگاری 
(رفتار درون گعا،کارتٌای هام، ًطیي ًا)بعصی از تؿعیفات ژاپوی را رؾایت کویط 
بعصی هفٍذ بع تكمیم گیعی ًمتایان، پیؿاپیؾ اظالؾات زیادی را کؼب کویط. 
ًؼتي تع پیؾ رویط

 
 ذطول زمان بوطی مؿمٍل صٍد را کوط کویط و ا

گاًاهي قٍرت دًیط
 
 .تؿبیع و تفاؽیع ا

یوط مظاکعى ، مسکم تع و لاظؿاهي تع پیؾ رویط
 
 .بؿطًادر فعا

 (هفٍذ)یکطیگع را پظیعفتن 
وری اظالؾات پیؾ رویط

 
 .بع اؽاس مطل ذمؽ ا

صلق و صٍی ظعؼ مكابو را بؿواؽیط. 
 تعتیب دًیط« گعوى»بعای  مظاکعات رؽمی یک تیم. 
بي زبان ژاپوی قسبت کویط . 
هٌا بي تؿٌطات ؾمو کویط

 
 .روابط ـضكی ایداد کویط،و در لالب ا
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 . ىنگام مذاکزه با ژاپنی ىا چو رفتاری اس خود نشان دىید
 



 جوع تٌذی

 
 در مٍرد تک تک ًمتایان و هیغ ـعایط و اوضاع و ازٍال مٍذٍد کار کویط و اظالؾات کافی

 کؼب همایط
هٌا را ارئي دًیط

 
ای مواؽب ا  .ًٍـیار و تیغ ًٍش باـیط و بعای افعاد مضتلف ، رفتاًر

ایػػی کي مٍرد ؾاللي ًع دو ـما ًؼتوط،دؾٍت کویط محاًل با .)از ًمتای صٍد بعای اهدام کاًر
 (ًم بي بازی گلف بعویط

 ایػػی اؽت بي وؽیلي مظاکعى کووط در ( هي فٌعؽت کامو)ایوٌا همٍهي ًایػػی ٌا و رفتاًر از هگـع
 .اؽتعاتژی مظاکعى اؽتفادى می گعدد

  
 

Sourse: Stephen  E.weiss ,Negotiating   with  
Romans-  part   1, Sloan  Management Review 

(winter 1994): 58. 
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در خالل جلسات هذاکزٍ در ژاپي چگًَْ 
 .رفتار کٌيذ

 یوط مظاکعى پیؾ می
 
صیلی زود بي ذغئیات هپعدازیط ژاپوی ًا ممکن اؽت ازؼاس کووط کي ذغئیات بي مٍازاتی کي فعا

 .رود،مععح صٍاًوط ـط

ژاپوی ًا ازؼاس می کووط هؼع یا مسكٍل ـما .ؽؿی هکویط بعای الكای ایطى ًای صٍد از رویکعد تٌاذمی اؽتفادى کویط
هکي ؾعار بگٍیط.)بایط صٍدش قسبت کوط

 
ن اؽت کي صٍد ببٍیط هي ا

 
 .روش مالیم تعی را اهتضاب کویط( مؿک ا

این کار از هؼع اغلب ژاپوی ًا بی ادبی و گؼتاصی للمطاد می گعدد.ولتی کؼی ؽضن می گٍیط زعؼ او را لعؽ هکویط. 

 یا ًع کؼی می تٍاهط بعای
 
هٌا را قطا کویط،یا ا

 
یا می تٍاهیط با هام کٍچکؿان ا

 
هٌا بپعؽیط  ا

 
ؽؿی کویط رؽمی باـیط ، از ا

ورد
 
 .در چوین ذٍی بي ژاپوی ًا هٍؾی ازؼاس ؾطم اقالت دؽت  میطًط.رازتی بیؿتع کت صٍد را در ا

مكاالت موتؿع ـطى در این زمیوي . ًمیؿي تا زط ممکن اظالؾات زیادی در مٍرد ظعزٌا و مٍؽؼي صٍد ًمعاى بیاوریط
 .بؼیار مفیط صٍاًط بٍد

این امع بعای .بفعؽتیط(دو یا ؽي هفع)بعای اهدام مظاکعات یک گعوى .بٌتع اؽت بي توٌایػػی با ژاپوی ًامظاکعى قٍرت هگیعد
 معمئن ـٍیط کي افعاد مواؽبی کي می تٍاهوط اتضاذ تكمیم همایوط را فعؽتادى ایط.ژپوی ًا هؿاهي قطالت اؽت
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در خالل جلسات هذاکزٍ در ژاپي چگًَْ 
 .رفتار کٌيذ

وی در مٍردکلیي هکاتی کي در ذلؼات مععح ـطى اهط هضٍاًیط کي فٍرًا تكمیم گیعی ـٍد چٍن اغلب تكمیمات بایطدر گعوى  اتضاذ  ـٍهط، تیم ژاپ
 .بعای بعرؽی یاداـت ًا و مٍضٍؾات مٍرد بسث بي زمان هیاز دارد

ورهط، هارازت هؿٍیط
 
ای ؽیاؽی ـمااظالؾاتی بي دؽت ا هوط تا در مٍرد مظًب یا باوًر

 
زیعا ظعح این پعؽؿٌا ،در ژاپن بؼیار . اگع ژاپوی ًا در پػی ا

هٌا ؾاللي موطهط در مٍرد ـما و ـعکػتتان ًع چي بیؿتع بطاهوط
 
هٌا ایداد اظمیوان می کوط.متطاول اؽت ، چٍن ا

 
 .این امع در ا

ن
 
ن اقعار هٍرزیط بي مٍضٍؾات دیگع بپعدازیط  وولتی تیم دیگع ولت کافی بعای فکع کعدن روی ا

 
 اگع روی هکػتي ای زؼاس می ـٍیط ، صیلی بع ا

ٍع اصتكاص داد مدطدًا بعگعدیط  .مٍض

 ن تٍافق ـطى را معور کویط و ؽؿی کویط بي روـی ؽازهطى و اقٍلی پیؾ بعویط
 
 .هکاتی کي در ظی ذلؼي بع روی ا

گاى ؽازد.با متعذم صٍد رابعي صٍب داـتي باـیط
 
 وی ممکن اؽت بتٍاهط ـما را از پیؿعفت کار یا ـایط تؿارضات ازتمالی لابو پیؿگیعی ا

هی قسبت کویط
 
ًؼتي و با تا

 
گاًی صٍد از پعوژى از اؾطاد در ًم و بع ًم اؽتفادى هکیوط.ا

 
ژاپوی ًا بؿطًا می تٍاهوط اؾطاد و ارلام را .بعای هؿان دادن ا

 .بي تفكیو بعرؽی کووط

مادگی داـتي باـیط و با قمیمیت و ًمکاری بي تٍضیر و تؿعیر این مٍارد بپعدازیط
 
 .بعای مٍاذٌي با ؽٍءتفاًم ًا ا

ن زمیوي . در ابتطای دؽتٍر ذلؼي ، هكاط دـٍار را هگوداهیط
 
ابتطا بعای ایداد یک زمیوي مؿتعک کار کویط اما اهؿعاؼ الزم را بي صعج دًیط زیعا ا

 ممکن اؽت لبو از امضای لعار داد تغییع کوط 

ای تعغیب ـطى بعای مظاکعى بافعاهؼٍی ًا  رفتاًر
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در خالل جلسات هذاکزٍ در ژاپي چگًَْ 
 .رفتار کٌيذ

 در مٍردکلیي هکاتی کي در ذلؼات مععح ـطى اهط هضٍاًیط کي فٍرًا تكمیم گیعی ـٍد چٍن اغلب تكمیمات بایطدر گعوى  اتضاذ  ـٍهط، تیم
 .ژاپوی بعای بعرؽی یاداـت ًا و مٍضٍؾات مٍرد بسث بي زمان هیاز دارد

ورهط، هارازت هؿٍیط
 
ای ؽیاؽی ـمااظالؾاتی بي دؽت ا هوط تا در مٍرد مظًب یا باوًر

 
زیعا ظعح این پعؽؿٌا ،در ژاپن . اگع ژاپوی ًا در پػی ا

هٌا ؾاللي موطهط در مٍرد ـما و ـعکػتتان ًع چي بیؿتع بطاهوط
 
هٌا ایداد اظمیوان می کوط.بؼیار متطاول اؽت ، چٍن ا

 
 .این امع در ا

 ن اقعار هٍرزیط بي مٍضٍؾات دیگع بپعدازیط  وولتی تیم دیگع ولت کافی بعای فکع کعدن
 
اگع روی هکػتي ای زؼاس می ـٍیط ، صیلی بع ا
ٍع اصتكاص داد مدطدًا بعگعدیط ن مٍض

 
 .روی ا

 ن تٍافق ـطى را معور کویط و ؽؿی کویط بي روـی ؽازهطى و اقٍلی پیؾ بعویط
 
 .هکاتی کي در ظی ذلؼي بع روی ا

گاى ؽازد.با متعذم صٍد رابعي صٍب داـتي باـیط
 
 وی ممکن اؽت بتٍاهط ـما را از پیؿعفت کار یا ـایط تؿارضات ازتمالی لابو پیؿگیعی ا

هی قسبت کویط
 
ًؼتي و با تا

 
گاًی صٍد از پعوژى از اؾطاد در ًم و بع ًم اؽتفادى هکیوط.ا

 
ژاپوی ًا بؿطًا می تٍاهوط اؾطاد و .بعای هؿان دادن ا

 .ارلام را بي تفكیو بعرؽی کووط

مادگی داـتي باـیط و با قمیمیت و ًمکاری بي تٍضیر و تؿعیر این مٍارد بپعدازیط
 
 .بعای مٍاذٌي با ؽٍءتفاًم ًا ا

ن . در ابتطای دؽتٍر ذلؼي ، هكاط دـٍار را هگوداهیط
 
ابتطا بعای ایداد یک زمیوي مؿتعک کار کویط اما اهؿعاؼ الزم را بي صعج دًیط زیعا ا

 زمیوي ممکن اؽت لبو از امضای لعار داد تغییع کوط 
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رفتارُای تزغية شذٍ تزای هذاکزٍ 
 تافزاًسْی ُا

 اؽتضطام 

همایوطى ای بکار گیعد کي با مسافو بازرگاهی و دولتی ارتباط صٍبی داـتي باـط. 

 اظمیوان زاقو کویط کي همایوطى یا مؿاورتان بي زبان فعاهؼٍی مؼلط اؽت 

 تعغیب

زاد و باز ؾمو کویط و بي ظٍر مؼتكیمی ارتباط بعلعار کعدى و مٍضٍؾات را ابالغ هماییط
 
 درتؿامو اذتماؾی بي قٍرت ا

ن را تؿطیو کویط
 
 .در ارائي پیؿوٌاد اولیي دؽت باال بگیعیط و بؿطًاا

 مط ؾمو کویط تا بتٍاهیط کار را بي اهدام بعؽاهیط
 
 .بي ظٍر کارا

 ؽازگاری 

    (ازٍال پعؽی و صطا زافؼی، ؽضوعاهی رؽمی)از تؿعیفات فعاهؼٍی ًا تبؿیت کویط 

گاًی داریط
 
وگ فعاهؼي ا  .هؿان دًیط کي از مسیط بازرگاهی و فًع

ٌا و رفتار صٍد هٍؾی ؽازگاری هؿان دًیط  .بین اًطاؼ والؿی و مكعر و بین هگـع

از دیطگاًٌای صٍد بي ظٍر مسکم دفاع کویط 
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رفتارُای تزغية شذٍ تزای هذاکزٍ 
 تافزاًسْی ُا

 (هفٍذ)پظیعفتن یکطیگع 
مظاکعى را بي ؾوٍان بسحی کي متضمن اؽتطالل ممؿكٍل اؽت بي پیؾ ببعیط 
 گاى باـیط، و با مٍضٍؾات مسیعی وؽیؽ تع

 
ٍع مظاکعى بي صٍبی ا ـوا ـٍیط(التكادی، ؽیاؽی، اذتماؾی)از مٍض

 
 ا

(موعكی و درؽت)ؽضوان ؽازهطى و متكاؾط کووطى و در ؾین زال صاللاهي مععح کویط 
بي زبان فعاهؼٍی قسبت کویط 
بي ًمتای صٍد بي ؾوٍان یک فعد ؾاللي هؿان دًیط اما مكیط بي ؽلؼلي معاتب اذتماؾی و ؽازماهی بالی بماهیط 

 ذمؽ بوطی
وریط

 
 در مٍرد تک تک ًمتایان و هیغ دربارى ـعایط و اوضاع و ازٍال مٍذٍد کار کویط و اظالؾات کافی را بطؽت ا

 هٌا را ارائي دًیط)ًٍـیار و تیغ ًٍش باـیط
 
ای مواؽب ا  (بعای افعاد مضتلف، رفتاًر

 ایػػی کي مٍرد ؾاللي ًع دو ـما اؽت دؾٍت کویط محو غظا صٍردن در رؽتٍران ، بازی )از ًمتایان صٍد بعای اهدام کاًر
 (تویػ

 ایػػی اؽت کي بي وؽیلي مظاکعى کووطى در ًع اؽتعاتژی مظاکعى ( هي فٌعؽت کاملی)ایوٌا همٍهي ًایػػی ٌا و رفتاًر از هگـع
 .اؽتفادى می گعدد
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 آداب ّ رسْم تاسرگاًی در سزاسز جِاى

ن بی ادبی تلكی می ـٍد:  اؽتعالیا
 
اؽتعالیایػػی ًا دوؽت دارهط با .تكعیبًا ًمیؿي اهدام امٍر تداری ًمعاى با هٍـیطن اؽت و تضعی از ا

 .ؾواوین ـان مٍرد صعاب لعار گیعهط

هٌا :  اتعیؾ
 
هٌا بضٍاًوط پٍل هٌار یا ـام را کي ا

 
اتعیؿی ًا دوؽت دارهط بي وؽیلي ؾواوین صٍد ـواصتي ـٍهط و اگع ظعؼ تداری ا

هعا هٍؾی بی ادبی تلكی می کووط
 
هٌا از بسث پیعامٍن ًوع ،مٍؽیكی و ًمین ظٍر اؽکی لظت می بعد. تعتیب دادى اهط زؼاب کوط،ا

 
 .ا

مط ًؼتوط: بلژیک
 
ٍع تداری بپعدازهط و در ماللاتٌا ی بازرگاهی مسافؼي کار و بؼیار کار ا کؼی کي .بلژیکیٌا دوؽت دارهط فٍرًا بي مٍض

بکارگیعد و بعای بلژیکیٌای ًلوطی  madameیا monsieur می صٍاًط بلژیکیٌای فعاهؼٍی زبان را هؿان دًط بایط کلمي
 اؽتفادى کووط  MrیاMrsزبان بایط از 

داب و رؽٍم بازرگاهی متدلی می گعدد: مكع
 
بازرگاهی بي کوطی قٍرت می گیعد و کاغظ بازی بی . در کؿٍر مكع اؽالم زاکم اؽت و ا

 .مكعیان از رد در صٍاؽتٌا و اؽتفادى از هفی مؼتكیم می رهدط. زط و زكع اؽت

معیکایػػی ـان،بؼیار قبٍرهط: ًوط
 
ولتی فعدی .در ًوط تدارت با فعاغت کامو قٍرت می پظیعد ، از این رو ًوطیٌا بع صالؼ ًمتایان ا

ن دؾٍت را بپظیعد و غظا را با دؽت راؽت بي دیگعان رد کوط
 
اهتؼار داـتي باـط کي پعؽؿٌای .را بي ـام دؾٍت کعدهط ، فعد بایط ا
ًوطیٌا از بسث پیعامٍن مٍضٍؾات ؽیاؽی در (.ًوطیٌا این کار را ؾالمت هغاکت و ادب می داهوط.)ـضكی متؿطدی را از وی بپعؽوط

یغ می کووط  .ماللاتٌای تداری صٍد پًع
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ن بی ادبی تلكی می ـٍد:  اؽتعالیا
 
اؽتعالیایػػی ًا دوؽت دارهط با .تكعیبًا ًمیؿي اهدام امٍر تداری ًمعاى با هٍـیطن اؽت و تضعی از ا

 .ؾواوین ـان مٍرد صعاب لعار گیعهط

هٌا :  اتعیؾ
 
هٌا بضٍاًوط پٍل هٌار یا ـام را کي ا

 
اتعیؿی ًا دوؽت دارهط بي وؽیلي ؾواوین صٍد ـواصتي ـٍهط و اگع ظعؼ تداری ا

هعا هٍؾی بی ادبی تلكی می کووط
 
هٌا از بسث پیعامٍن ًوع ،مٍؽیكی و ًمین ظٍر اؽکی لظت می بعد. تعتیب دادى اهط زؼاب کوط،ا

 
 .ا

مط ًؼتوط: بلژیک
 
ٍع تداری بپعدازهط و در ماللاتٌا ی بازرگاهی مسافؼي کار و بؼیار کار ا کؼی کي .بلژیکیٌا دوؽت دارهط فٍرًا بي مٍض

بکارگیعد و بعای بلژیکیٌای ًلوطی  madameیا monsieur می صٍاًط بلژیکیٌای فعاهؼٍی زبان را هؿان دًط بایط کلمي
 اؽتفادى کووط  MrیاMrsزبان بایط از 

داب و رؽٍم بازرگاهی متدلی می گعدد: مكع
 
بازرگاهی بي کوطی قٍرت می گیعد و کاغظ بازی بی . در کؿٍر مكع اؽالم زاکم اؽت و ا

 .مكعیان از رد در صٍاؽتٌا و اؽتفادى از هفی مؼتكیم می رهدط. زط و زكع اؽت

معیکایػػی ـان،بؼیار قبٍرهط: ًوط
 
ولتی فعدی .در ًوط تدارت با فعاغت کامو قٍرت می پظیعد ، از این رو ًوطیٌا بع صالؼ ًمتایان ا

ن دؾٍت را بپظیعد و غظا را با دؽت راؽت بي دیگعان رد کوط
 
اهتؼار داـتي باـط کي پعؽؿٌای .را بي ـام دؾٍت کعدهط ، فعد بایط ا
ًوطیٌا از بسث پیعامٍن مٍضٍؾات ؽیاؽی در (.ًوطیٌا این کار را ؾالمت هغاکت و ادب می داهوط.)ـضكی متؿطدی را از وی بپعؽوط

یغ می کووط  .ماللاتٌای تداری صٍد پًع
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هٌا متفاوت اؽت:  ذمٌٍری ایعلوط
 
وگی از ًع دو ا  .با ایعلوط ـمالی یا بعیتاهیا اـتباى هؿٍد، این کؿٍر از لساظ ؽیاؽی و فًع

معیکاییٌا ، معدان ًوگامی کي زهی وارد یک صاهي می :  ایتالیا
 
ایتالیاییٌا در ًوگام ازٍال پعؽی و صطا زافؼی دؽت می دًوط ، بع صالؼ ا

ن صارج می ـٍد ،همی ایؼتوطو دؽت یک زن را همی بٍؽوط ،
 
ػاًع و ـکو بعای ( بعای صاهطان ؽلعوتی این رؽم مسفٍظ اؽت)ـٍد یا از ا

تدار ایتالیایػػی مظاکعى . ذاذبي و ػعافت یک ًطیي ، کیفیت صطمات یا کاال یا صٍد ـعکت را موؿکػ می کوط. تدار ایتالیای بؼیار مٌم اؽت 
 .کووطى گاًی زیعک ، ـایؼتي و با اؾتماد بي هفػ ًؼتوط و اؽاؽًا بع ـم دروهی صٍد تکیي می کووط تا تٍقیي متضككان

 بیؿتع مالغیایػػی ًا مؼلماهوط ،بوابعاین هي گٍـت صٍک مكعؼ می کووط و هي هٍـابي الکلی می هٍـوط و ذمؿي ـبٌا کي روز تؿعیو :  مالغی
ؽاهی بي ًع میٌماهی و مدمؿی همی پیٍهطهط ، صكٍقًااگع میٌماهی 

 
ن باالیػػی  بعای صٍد لائلوط و بي ا

 
هٌا ـا

 
هٌاؽت ، مٌماهی همی دًوط ، ا

 
ا

ن مدمؽ با یکطیگع زضٍر داـتي باـط
 
 .مضتلط باـط و زهان و معدان در ا

ٍع می پعدازهط و مؿمٍاًل تؿارض یا بسث کمی در چوین مظاکعاتی : ًلوط ًلوطی ًا مظاکعى کووطگاهی رلابت گعهط کي مؼتكیمًابي اقو مٍض
 .وذٍد دارد

تدارت بي کوطی اهدام می ـٍد و ًعگغ از ظعؽ تلفن قٍرت همی گیعد:  هیدعیي. 

هٌا اؽت:  پاکؼتان
 
کؿٍری معد ؽاالر اؽت و زهان . اؾتكاد اؽالمی ؾمو تؿیین کووطى ذر زهطگی پاکؼتاهی ًا و ًمین ظٍر کار و کؼب ا

هٌا از مكعؼ الکو، ؽیگار،و گٍـت صٍک اذتواب می ورزهط یک .ازؼاس هارازتی می کووط و زتی ممکن اؽت از این کار امتواع ورزهط
 
ا

 .فعد هبایط ًع گغ بطون اذازى یک پاکؼتاهی از او ؾکػ بگیعد
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 گٍؽت دـٍار اؽت، زیعا بیؿتع معدم در تؿعیالت بي ؽع می بعهط:  فعاهؼي
 
فعاهؼٍی ًا بي ذای هام اول، از ؾواوین . اهدام امٍر بازرگاهی در ماى ا

هٌا دوؽت دارهط لطرت ذًوی صٍد را هؿان دًوط و ذًن ـما را بي .اؽتفادى می کووط؛در مظاکعات ، دوؽت دارهط دربارى مٍضٍؾات مبازحي کووط
 
ا

میغ کاال ًا و صطمات بي فعاؽٍی ًا بایط با ظعح ویژگیٌای محبت کاالًا و صطمات با بسث موعكی و ؾكالهی پیؾ .چالؾ وا دارهط
 
بعای فعوش مٍفكیت ا

 .بع ؽع میغ مظاکعى از روـٌای پیچیطى و پیؿعفتي بٌعى می گیعهط.رفت

لمان
 
هٌا)بع زؼب اًمیت فعد در ؽازمان :  ا

 
لماهیٌا  بع . دؽت وی را ًوگام ؽالم و ازٍال پعؽی بیؿتع فؿار می دًوط( فعد ظعؼ مظاکعى با ا

 
ا

کیط دارهط،بوطرت از هام کٍچک اؽتفادى می کووط، از هام صاهٍادگی ًمعاى با ؾوٍان اؽتفادى می همایوط،قسبت مضتكع 
 
را اؽتفادى از ؾواوین تا

لماهیٌا مظاکعى کووطگاهی رلابت گعهط و فٍرًا بي اقو معلب می پعدازهط .دوؽت هطارهط و بؼیار ولت ـواؽوط
 
لماهی،مؿمٍاًل پیؿیوي ؾلمی و .ا

 
مطیعان ا

هٌا تٍذي کوط و لظا پعاکوطى گٍیػػی و زعافی ًای ظٍالهی مودع بي ـکؼت 
 
گاًیٌای تضككی ا

 
می مٌوطؽی دارهط و از این رو فعد بایط بي ؽالیق و ا

هٌا چوطان اًمیتی بعای ایداد روابط ـضكی با ـعکای تداری صٍد لائو هیؼتوط.ـٍد
 
هٌا بعای صلٍت صٍد ارزش لائلوط و مٍضٍؾات کاری را بي .ا

 
ا

 .مٍضٍؾات صكٍقی و غیع کاری تؿمیم همی دًوط

 ایداد یک رابعي ـضكی قمیماهي با یٍهاهی ًا زائغ .یٍهاهی ًا در چاهي زهی ظٍالهی و بسث کعدن ًمعاى با داـتن یک فودان لٌٍى مؿٌٍرهط:  یٍهان
مبازث معبٍط بي امٍر بازرگاهی در ًوگام غعوب و در میضاهي مسلی و در اغلب مٍراد با زضٍر ًمؼع ظعؼ  مظاکعى ، قٍرت می گیعد .اًمیت اؽت 

دولت هكؾ مٌمی در تدارت ایفا میکوط کي این امع بطان مؿواؽت کي فعد بایط از .ایداد یک رابعي تداری بع مبوای اؾتماد بؼیار زائغ اًمیت اؽت .
هسٍى (. پیٍهط ًا یضاهٍادگیفپیٍهطًای ؽیاؽیٍ پیٍهطًای تداری )کار وکؼب ،امعی بؼیار ـضكی اؽت .ظعیق دیٍاهم ؽاالری دولتی پیؾ بعود

در یٍها زتی بؿط از این کي لعار داد موؿكط ـط ، هیغ مظاکعات ادامي می یابط و تماس بؿطی .ارتباط افعاد اغلب مٌمتع از کیفیت صطمات و کاال اؽت
 .بي موغلي تکمیو ؽوط لعار داد تلكی می ـٍد 
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 تؿیین یک ولت بعاای هٌار بعای یک زمان صاص بطان مؿوی اؽت کي بعصی مٌماهان ممکن اؽت دى دلیكي زودتع و بعصی : گٍاتماال
 . دلیكي دیع تع بعؽوط  45دیگع 

  فع بایط بعای ایداد یک رابعي قمیماهي با ـعکای تداری پعتغالی صٍد مطت زماهی را اصتكاص دًط :  پعتغال . 

 اگع فعد ؾعبؼتاهی را مدبٍر هماییط بي ذای مظاکعى . تدارت بي کوطی و غیع رؽمی قٍرت میگیعد و معد ؽاالر اؽت : ؾعبؼتان قؿٍدی
ولتی بي موغل یک ؾعب ؽؿٍدئی دؾٍت میؿٍیط ، . با ـضف اقلی با همایوطى ی او بي گػفتگٍ و مؿاملي بوؿیوط ، بي او تًٍین میؿٍد 

ًعگغ با دؽت چپ غظا هضٍریط یا چیغی هوٍیؼیط و ًعگغ از اؽباب و اجاجیي ی موغلؿان تؿعیف . ًعگغ بي صاهم صاهي گو یا ًطیي هطًیط 
ن تؿعیف کویط 

 
 . و تمدیط هکویطولی اگع بي ـما ًطیي دادهط از ا

 فعیكای ذوٍبی
 
فعیكایػػی دوؽت دارهط بي ًم لعاران صٍد در مٍرد مبازث ؽیاؽی بسث کووط و ؾمٍما فٍؽ الؿادى مسافغ : ا

 
تدار ا

 . کارهط 

 یوط : اؽپاهیا
 
هٌار تداری بضؾ . کار اؽپاهیایػػی ًا مطت ًا ظٍل میکؿط و غالبا لعار ماللات رؾایت همیؿٍد و بي مٍلؽ ؽع وؾطى همی ا

بؿط از ػٌع بي درازا میکؿط  5تا  5/2هٌار ًا از ؽاؾت . مٌمی از اهدام امٍر تداری در اؽپاهیا اؽت کي با تؿعیفات زیادی ًمعاى اؽت 
هگاى تا ؽاؾت 

 
این هٌار ًا میتٍاهط بعای ایداد رابعي مٍرد هیاز لبو از اهدام کار تداری اؽتفادى . ـب کار اهدام میؿٍد  9تا  5/8ا

 . ـٍد 
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 ؽالم ازٍال پعؽی ؽوتی تایلوطی : تایلوطwai   هچي یک همازگظار اهدام
 
اؽت ، کي با لعار دادن دو دؽت در کوار یکطیگع در زالتی ـبیي ا

رامی تؿؼیم میکوط ، قٍرت میگیعد 
 
باالتع بعدن . اؽت ( ؽالم )و ًمیوعٍر ( متاؽفم ( ) ؽپاؽگظاری )این زعکت بي مؿوای . میطًط و بي ا

بی ادبی  WAIلكٍر در بعگعداهطن . در ؾین زال ، هٍک اهگؿتان هبایط ًعگغ از ؽعر چؿم باالتع بعود . دؽت دال بع ازتعام بیؿتع اؽت 
ن هؿؼتي اؽت هٍؾی . تلكی میؿٍد و مؿادل امتواع از دؽت دادن در غعب اؽت 

 
در تایلوط ، گظاـتن بازو پؿت یک قوطلی کي فعدی در ا

و هام . هام کٍچک اؽتفادى میؿٍد . تًٍین تلكی میؿٍد و معدان و زهان در مال ؾام از ابعاز ازؼاؽات هؼبت بي یکطیگع اذتواب کووط 
 .صاهٍادگی بعای ضعورت ًای صیلی رؽمی یا در هامي یا هٍـتي ًا بکار بعدى میؿٍد 

 در بعیتاهیا ًعگغ مچ یک پای صٍد را روی زاهٍی پای دیگع هگظاریط  بلکي بایط یک پای صٍد را روی پای دیگع لعار دادى و بوؿیویط :  بعیتاهیا .
یغ هماییط  ـوا پًع

 
. از ؾواوین اؽتفادى کویط مگع اؽتفادى از هام کٍچک پیؿوٌاد ـٍد . از لم دادن و گظاـتن بازو روی ـاهي ًای فعد تازى ا
هٌا رفتار ًای ذاى ظلباهي  و تٌاذمی را . ًطیي دادن در اهگلیػ یک رؽم متطاول هیؼت 

 
اهگلیؼی ًا بؼیار با تعبیت و مستاط ًؼتوط ، ا

در مٍرد مكام یا وضؿیت مالی صٍد الؼ همیغهوط و مظاکعى . از بکار گیعی ـیٍى ًای ؽضت در فعوش هارازت میؿٍهط . تاییط همیکووط 
 . کووطگان صٍبی ًؼتوط و بعٍر کلی اًمیت زیادی بعای چاهي زهی لایو هیؼتوط 

معیکا
 
معیکایػػی ًا غالبا ازؼاس میکووط کي ـیٍى ی مٍـکافاهي اروپایػػی بعای ایداد روابط ـضكی با ـعکا تداری ، روهط کار و کؼب : ا

 
ا

هٌا بع این باورهط کي زمان پٍل اؽت و اروپاییان زمان را تلف میکووط 
 
اول کارو کؼب و چواهچي اقٍال ضعورتی . تداری را کوط میکووط ، ا

 . ایداب میکوط دوؽتی و تفعیر پػ از اهدام کار 
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