چطًرکسةيکارخًدرادرشثکٍَایاجتماعیتٍیکتروذتثذیلکىیم؟ 

تا پیؾزفت تىِٛٛٙصی ایٙتز٘ت ،ؽثىٞٝای اختٕاػی ٕٟٔاٖ خٛا٘ذ٘ ٚ ٜاخٛا٘ذ ٜایٗ رٚسٞای ٞز ٌٛؽی تّفٗ ٕٞزاٜ
اعت .ایٗ ؽثىٞٝا چٙاٖ در س٘ذٌی رٚسٔزٔ ٜزدْ ریؾ ٝدٚا٘ذ ٜاعت و ٝتیؾتز ٔاللاتٞا در ایٙدا رلٓ ٔیخٛرد ٚ
خشئی خذایی ٘اپذیز در س٘ذٌی ٔزدْ ؽذ ٜاعت.
افزاد سیادی در ؽثىٞٝای اختٕاػی ت ٝفؼاِیت ٔیپزداس٘ذ .اػٓ اس ؽخقیتٞای عیاعی ،عیٕٙاییٚ ،رسؽی،
التقادی ،افزاد ػادی ٔ ٚؼِٕٛی ٞ . ... ٚز وذاْ اس ایٗ اؽخاؿ ٞذف خافی را د٘ثاَ ٔیوٙٙذ .اؽخاؿ ٚرسؽی ٚ
عیٕٙایی تزای ٔحثٛتیت تیؾتز ،افزاد عیاعی تزای لذرت تیؾتز  ٚافزاد ػادی تزای تٟتز دیذ ٜؽذٖ.
در ایٗ تیٗ  ٓٞاؽخافی ٚخٛد دار٘ذ و ٝوغة  ٚوار خٛدؽاٖ را ت ٝػٛٙاٖ یه تز٘ذ در ؽثىٞٝای اختٕاػی تٝ
ٔزدْ در ٞز ودای د٘یا ٔؼزفی ٔیوٙٙذٔ .زدْ خٛا٘ ٜاخٛا ٜدر ؽثىٞٝای اختٕاػی حضٛر دار٘ذ أا تزای ایٙىٝ
وغة  ٚوار خٛد را ت ٝیه تز٘ذ ؽاخـ تثذیُ وٙٙذ تایذ حضٛر خٛد را پز رً٘تز اس ٕٞیؾ ٝوٙٙذ.
تیٓ "واف٘ ٝیاس" در ایٗ ٔماِ ٝلقذ دارد رٚػٞایی را ارائ ٝدٞذ و ٓٞ ٝحضٛری پز رً٘تز در ؽثىٞٝای اختٕاػی
داؽت ٝتاؽیذ  ٓٞ ٚوغة  ٚوار خٛد را عزیغتز ت ٝیه تز٘ذ تثذیُ وٙیذ.
تاماَمراٌتاشیذ ....
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در ایزاٖ ٔ ٓٞثُ دیٍز وؾٛرٞا ؽثىٞٝای اختٕاػی سیادی فؼاِیت ٔیوٙٙذ .تزخی اس ایٗ ؽثىٞٝا داخّی  ٚتزخی
دیٍز تیٗ إِّّی اعت .أا ٞز ٘ٛع ؽثىٝی اختٕاػی تزای تز٘ذ ؽذٖ وغة  ٚوار ؽٕا ٔٙاعة ٘یغت.
لثُ اس ٞز چیشی تایذ تذا٘یذ وذاْ ؽثى ٝاس ٔ ٕٝٞحثٛبتز اعت .در ایزاٖ ایٙغتاٌزاْ اس ٔ ٕٝٞحثٛبتز اعت  ٚتا
حضٛری پز رً٘ ت ٝراحتی ٔیتٛا٘یذ وغة  ٚوارتاٖ را ت ٝیه تز٘ذ خاؿ تثذیُ وٙیذ.
ایٙغتاٌزاْ یه اپّیىیؾٗ لذرتٕٙذ  ٚدر ػیٗ حاَ ٔحثٛب در تٕأی ؽثىٞٝای اختٕاػی اعت وٞ ٝز ؽخـ
ػاْ  ٚخاؿ  ٚتٕاْ وغة  ٚوارٞا در ایٗ اپّیىیؾٗ فؼاِیت ٔیوٙٙذ.
لثُ اس ٔؾخـ وزدٖ ٘ٛع ؽثىٝی اختٕاػی خٛد اتتذا تاسار ٞذف خٛد را ؽٙاعایی وٙیذ .تثیٙیذ ٔخاعثیٗ ؽٕا
تیؾتز در وذاْ ؽثىٝی اختٕاػی فؼاِیت ٔیوٙٙذ  ٚت٘ ٝغثت ٔخاعثیٗ ،ؽثىٝی خٛد را ا٘تخاب وٙیذ.
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 .2ازَماناتتذایکارتاقذرتشريعتٍفعالیتکىیذ

اٌز ٔیخٛاٞیذ وغة  ٚوار خٛد را ت ٝیه تز٘ذ تثذیُ وٙیذ تایذ فؼاِیت در ؽثىٞٝای اختٕاػی را اس ٕٞاٖ اتتذا
تا لذرت تٕاْ ؽزٚع وٙیذ.
تأخیز در پغت ٌذاؽتٗ ،تز٘ذی ًٙوغة  ٚوار ؽٕا را  ٓٞت ٝتأخیز خٛاٞذ ا٘ذاخت .عؼی وٙیذ ت ٝفٛرت رٚسا٘ٝ
فؼاِیت خٛد را ادأ ٝدٞیذ  ٚتا ٔخاعثیٗ خٛد در ارتثاط تاؽیذ.
ایٗ ٘ىت ٝرا ت ٝخاعز داؽت ٝتاؽیذ و ٝتز٘ذی ٚ ًٙتز٘ذ عاسی در ؽثىٞٝای اختٕاػی وار یه رٚس  ٚد ٚرٚس یا یه
ٔا ٚ ٜدٔ ٚا٘ ٜیغت .ایٗ وار أىاٖ دارد حذالُ یه عاَ سٔاٖ تثزد .پظ عؼی وٙیذ در ایٗ وار ػدّ٘ ٝىٙیذ  ٚتا
خای ٕٔىٗ حٛفّ ٝت ٝخزج دٞیذ.
تٛلغ ٘ذاؽت ٝتاؽیذ و ٝأزٚس پیح خٛد را تغاسیذ  ٚفزدا ٞشاراٖ الیه  ٚوأٙت ت ٝپیح ؽٕا عزاسیز ؽٛد .ایٗ وار
سٔا٘ی ادأ ٝخٛاٞذ داؽت وٞ ٝز رٚس پغت تٍذاریذ  ٚحضٛری ٔذا ْٚداؽت ٝتاؽیذ.

3

عایت تثّیغاتی

Kafeniaz.com

میتًاویذ تا رکر مىثع ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتشر وماییذ.
شما 

لَایصًتییاتصًیریاستفادٌکىیذ
 .3ازفای 

اٌز ٔیخٛاٞیذ وغة  ٚوارتاٖ ٘غثت ت ٝدیٍزاٖ ٔتفاٚت تاؽذ ٔیتٛا٘یذ تا تٛخ ٝت ٝػاللٝی ٔزدْ خّ ٛتزٚیذ .ایٗ
رٚسٞا ػاللٝی ٔزدْ ت ٝفایُٞای فٛتی یا تقٛیزی فٛق اِؼاد ٜسیاد اعت .تا خایی و ٝتیؾتز خغتدٞٛا تز اعاط
ٕٞیٗ فایُٞا اعت.
پظ عؼی وٙیذ تا خایی ؤٕ ٝىٗ اعت یه فایُ فٛتی یا تقٛیزی یه دلیمٝای تأثیزٌذار اس وغة  ٚوارتاٖ را
تٟی ٝوٙیذ  ٚدر اختیار ٔخاعثیٗ خٛد لزار دٞیذ .اٌز ایٗ فایُٞا تا فذا  ٚتقٛیز خٛدتاٖ تاؽذ دٔ ٚشیت تزای
ؽٕا تٕٞ ٝزا ٜخٛاٞذ داؽت:

مسیتايل:

وغة  ٚوارتاٖ خیّی سٚدتز ت ٝیه تز٘ذ تثذیُ ٔیؽٛد.

مسیتديم:

ؽخـ ؽٕا  ٓٞتا تٛخ ٝت ٝفذا  ٚتقٛیزتاٖ ت ٝیه تز٘ذ تثذیُ خٛاٞیذ ؽذ.
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 .4جًاتگًیمشتریانراضیيواراضیدر

ؽثىٞٝای اختٕاػی ٔىا٘ی ؽذ ٜتزای تزلزاری ارتثاط تا ٔؾتزیاٖ .تاسخٛردٞایی و ٝدر ایٗ ٘ٛع ؽثىٞٝا ٚخٛد
دارد ٔ ٓٞثثت اعت ٙٔ ٓٞ ٚفی .تزخی ٔؾتزیاٖ راضی ٞغتٙذ  ٚتزخی دیٍز ٘اراضی.
ایٗ ٘ٛع ٔؾتزیاٖ ت ٝخای ایٙى ٝت ٝعایت ؽٕا ٚارد ؽ٘ٛذ راحتتزیٗ را ٜرا ا٘تخاب ٔیوٙٙذ ٚ ٚارد ففحٝی ؽٕا
در ؽثىٝی اختٕاػی ٔیؽ٘ٛذ  ٚرضایت یا ٘ارضایتی خٛد را اس ٘ٛع خذٔات ٔ ٚحقٛالتتاٖ تٌٛ ٝػ ؽٕا
ٔیرعا٘ٙذ.
تز٘ذ ؽذٖ ٔحقٛالت  ٚخذٔاتتاٖ در ؽثىٞٝای اختٕاػی تٛ٘ ٝػی ارتثاعی ٔغتمیٓ تا رضایت ٘ ٚارضایتی
ٔؾتزیا٘تاٖ دارد .تزلزاری ارتثاعی فٕیٕا٘ ٝحتی تا ٔؾتزیاٖ ٘اراضی تٟتزیٗ خذٔتی اعت ؤ ٝیتٛا٘یذ در حك
آٟ٘ا ا٘داْ دٞیذ .در ایٗ تیٗ ٔؾتزیاٖ ٘اراضی ت ٝیه ٔؾتزی راضی ٚ ٚفادار تثذیُ ٔیؽٛد  ٚتا یه تاساریاتی
دٞاٖ ت ٝدٞاٖ اس ٘ٛع ٔثثت آٖ ،وغة  ٚوار ؽٕا را ت ٝیه تز٘ذ تثذیُ ٔیوٙٙذ.
پظ عؼی وٙیذ ارتثاعی خٛب ٘ ٚشدیه تا ٔخاعثیٗ  ٚوارتزاٖ خٛدتاٖ تزلزار وٙیذ .آٖٞا عزٔای ٝؽٕا در وغة
 ٚوارتاٖ ٞغتٙذ.
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 .5در

تز٘ذ ؽذٖ در ؽثىٞٝای اختٕاػی واری ٔؾىُ أا ٕٔىٗ اعت .ایٙى ٝتخٛاٞیذ ٔؾتزیاٖ راضی خٛد را راضیتز ٚ
ٔؾتزیاٖ ٘اراضی را راضی ٍ٘ ٝدارد ٔمذاری ٔؾىُ اعت.
در ایٗ ٔزحّ ٝتزای ایٙى ٝتتٛا٘یذ سٚدتز اس حذ ٔؼٕ َٛت ٝیه تز٘ذ تثذیُ ؽٛیذ یه راٚ ٜخٛد داردٔ .یتٛا٘یذ اس
ٔؾتزیٞای راضی خٛد یه فیّٓ یه دلیمٝای تٟی ٝوٙیذ .در ایٗ فیّٓ ٔؾتزیتاٖ در ٔٛرد ٔحقٛالت  ٚخذٔات
ؽٕا تا ِحٙی ٔثثت فحثت ٔیوٙذ ٕٞ ٚیٗ فیّٓ را در ؽثىٞٝای اختٕاػی ت ٝاؽتزان تٍذاریذ.
تؼذ اس اؽتزان ٌذاری تایغتی ٔٙتظز تاسخٛرد ٔؾتزیاٖ خٛد تاؽیذ .عؼی وٙیذ تٕاْ تاسخٛردٞای ٔثثت ٙٔ ٚفی
در ٔٛرد ایٗ فیّٓ را پاعخٍ ٛتاؽیذ .تا ایٗ رٚػ تا یه ٔمذار سٔاٖ وٕتز ت ٝراحتی ت ٝیه تز٘ذ ؽٙاخت ٝؽذٜ
تثذیُ خٛاٞیذ ؽذ.
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ت ٝفٛرت ٔذا ْٚدرتارٚ ٜیضٌیٞای یه ٔحق َٛفحثت وزدٖ اثزات خثزاٖ ٘اپذیزی ت ٝتز٘ذ ؽٕا ٚارد خٛاٞذ
وزد .تا خایی و ٝأىاٖ تاسٌؾت ت ٝرٚاَ ػادی ٕٔىٗ اعت عخت تاؽذ.
دراوجامایهکارديعیةتسرگيجًددارد :

عیةايل:
ٞز ٔحقِٛی ٞز چمذر ٚیضٌی داؽت ٝتاؽذ تاالخز ٜیه ػیة و ٝدارد .ایٗ ٕ٘یؽٛد و ٝیه ٔحق َٛفمظ ٚیضٌی
داؽت ٝتاؽذ .ایٗ وار اس دیذ ٔزدْ فمظ تشرٌٕٙایی اعتٕٞ .یٗ  ٚتظ.

عیةديم:
فحثت تیؼ اس در ٔٛرد یه ٔحق َٛؽٙیذٖ ٔزدْ را خغتٔ ٝیوٙذ  ٚأىاٖ دارد اس تز٘ذ ؽٕا سد ٜؽ٘ٛذ.
را ٜحُ ایٗ ٔٛضٛع ایٗ اعت و ٝت ٝخای فحثت وزدٖ در ٔٛرد ٚیضٌیٞای ٔحقِٛتاٖ عؼی وٙیذ در ٔٛرد
ػاللٝی ٔزدْ فحثت وٙیذ.
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ت ٝعٛر ٔثاَ اٌز ٔحق ٚ َٛخذٔاتتاٖ در ٔٛرد اؽتزان ٌذاری خذٔات ایٙتز٘تی اعت ت ٝخای ایٙىٔ ٝذاْ در ایٗ
ٔٛرد فحثت وٙیذ ٔیتٛا٘یذ در ٔٛرد ٔٛفمیت در وغة  ٚوار یا در ٔٛرد ؽثىٞٝای اختٕاػی یا ٞز چیشی وٝ
ػاللٝی ٔزدْ اعت فحثت وٙیذ.
اِثت ٝعؼی وٙیذ در تؼضی ٔٛالغ در ٔٛرد ٚیضٌیٞای ٔحقِٛتاٖ فحثت وٙیذ .چ ٖٛایٗ ٔحق َٛؽٕا اعت وٝ
تایذ تز٘ذ ؽٛد ٘ ٝفحثت وزدٖ در ٔٛاردی و ٝارتثاعی ت ٝتز٘ذتاٖ ٘ذارد .أا ػاللٝی ٔزدْ  ٟٓٔ ٓٞاعت .ایٗ
ٔٛرد را فزأٛػ ٘ىٙیذ.

 .7تاتروامٍپیشتريیذ

تز٘ذ ؽذٖ ت ٝخقٛؿ در ؽثىٞٝای اختٕاػی ت ٝیه تز٘أ ٝخاؿ ٘یاس دارد .تذٞ ٖٚذف  ٚتذ ٖٚتز٘أٔ ٝؾخـ
را ٜت ٝخایی ٘خٛاٞیذ تزد .تزای ته ته پغتٞایی ؤ ٝیٌذاریذ تایذ تز٘أٞ ٚ ٝذف خافی داؽت ٝتاؽیذ.
اٌز پغتی ٌذاؽتیذ وٛٔ ٝرد ػاللٔ ٝخاعثیٙتاٖ ٘یغت  ٚالیه  ٚوأٙت سیادی دریافت ٘ىزدیذ تزای دفؼات تؼذ
ایٗ ٔٛرد را اس تز٘أٝی واریتاٖ حذف وٙیذ.
تا خای ٕٔىٗ رٚی ٞز ػىظ ،فایُ فٛتی  ٚیا ٞز فیّٕی ِ ٌٛٛیا حتی االٔىاٖ ٘اْ تز٘ذتاٖ را ثثت وٙیذ .ایٗ وار
ت ٝتز٘ذ عاسی وغة  ٚوارتاٖ وٕه تشرٌی خٛاٞذ وزد.
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سخهآخر 
اعتفاد ٜاس ؽثىٞٝای اختٕاػی تزای تز٘ذ عاسی واری فحیح أا ٔمذاری سٔاٖ تز اعت .تایذ در ایٗ راٞ ٜذف
ٌذاری وٙیذ  ٚرٚی ٞز واری و ٝا٘داْ ٔیدٞیذ تز٘أ ٝریشی داؽت ٝتاؽیذ.
ؽثىٞٝای اختٕاػی تا تٛخ ٝت ٝایٙىٔ ٝغتمیٓ تا ٔخاعثیٗ در ارتثاط اعت عٕٟی تشري در تز٘ذ عاسی ٞز وغة
 ٚواری تز ػٟذ ٜدارد.
اعتفاد ٜاس ایٗ ؽثىٞٝا ٔمذاری اس ٚلت ؽٕا را خٛاٞذ ٌزفت أا ارسؽؼ را دارد .اٌز ایٗ وار را ؽزٚع ٘ىزدٜایذ اس
ٕٞیٗ االٖ ففحٝی ؽخقی خٛدتاٖ را تغاسیذ  ٚؽزٚع ت ٝوار وٙیذ.

مارادرشثکٍَایاجتماعیدوثالکىیذ
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