بررسی َضعیت دستمسد زوان شاغل َ طرح دَرکاری ۲ -
میسگرد کاوُن مدافعان حقُق کار با شرکت میىُ مرتاضی لىگرَدیٌ ،الً صفرزادي ،واٌید
کشاَرز َ الٍام ٌُمیه فر

کبًْى هذافؼبى زمْق کبسگش:
اؽتغبل صًبى دس فْستی هی تْاًذ ثَ افضایؼ اعتمالل التقبدی آًِب یبسی
سعبًذ ،کَ تست ؽشایطی ػبدالًَ ّ اًغبًی ثبؽذ .دعتوضد هغبّی دس لجبل
کبس هغبّی ،یکی اص اّلیي پیؼؽشه ُبی تبهیي ایي ؽشایو ػبدالًَ ّ
اًغبًی اعت .اهب هتبعفبًَ هیبًگیي عطر دعتوضد صًبى ًغجت ثَ هشداى دس
ُوَ کؾْسُب پبییي تش اعت .دس ایشاى ًیض ،ثب ّخْد ایٌکَ دس لبًْى کبس ثَ
ثشاثشی دعتوضد صى ّ هشد اؽبسٍ ؽذٍ اعت ،اهب ثَ دالیل هختلف ،دعتوضد
صًبى ثَ هشاتت پبئیي تش اص هشداى اعت .ػالٍّ ثش ػْاهل اختوبػی هْثش
ثش ّمؼیت اؽتغبل صًبى ،هشذ ُب ّ ثشًبهَ ُبی عیبعی ًیض تبثیش ثَ
خٌغیتی ثبصاس کبس داسًذ .هشذ "دّسکبسی" -ثب اّلْیت صًبى -اص خولَ هشذ ُبیی اعت کَ اخیشاً تْعو
عضایی ثش عبختبس
ِ
دّلت ثَ اخشا دسآهذٍ ّ هْخت ًگشاًی ثغیبسی اص کبسؽٌبعبى ّ فؼبالى زْصٍ هغبئل صًبى ؽذٍ اعت .دس ُویي استجبه ،دس
هیضگشدی ثب زنْس هشمیَ هشتبمی لٌگشّدی ،اص هبدساى فلر ّ فؼبل هلی هزُجی؛ ُبلَ ففشصادٍ ،اص کبًْى هذافؼبى
زمْق کب سگش؛ ًبُیذ کؾبّسص ،هذافغ زمْق صًبى؛ ّ الِبم ُْهیي فش ،پژُّؾگش هغبئل اختوبػی؛ ػلل ّ پیبهذُبی تفبّت
دعتوضد صًبى ّ هشداى دس ثبصاس کبس ّ ُوچٌیي تبثیشات هشذ دّسکبسی ثش صًذگی صًبى ،هْسد ثسث ّ ثشسعی لشاس گشفت.
هؾشّذ گفتگُْبی اًدبم ؽذٍ دس ایي هیضگشد ،دس دّ لغوت تٌظین ؽذٍ اعت .پیؾتش ،هجبزث لغوت ًخغت دس ّثالگ کبًْى
هذافؼبى زمْق کبسگش هٌتؾش گشدیذ .ایٌک ،هطبلت لغوت دّم کَ هتوشکض ثش ػْاسك هشذ دّسکبسی اعت اسائَ هی ؽْد:
کبٍّ هظفشی :خت ،تب ایٌدب ثیؾتش دسثبسٍ ّمؼیت ػوْهی دعتوضد صًبى دس ایشاى ّ ػلل ّ پیبهذُبی تجؼیل دعتوضدی اص
ًظش خٌغیتی فسجت ؽذ زبال ثَ هْس خبؿ ًظش ؽوب دسثبسٍ اُذاف ّ هٌبفغ هشازبى ٍ پشّژٍ دّسکبس کشدى صًبى چیغت؟
ُبلَ ففشصادٍ :اثتذا ثَ ایي ًکتَ اؽبسٍ کٌن کَ هب ًویتْاًین هشذ دّسکبسی سا ثَ تٌِبیی ّ ثَ فْست اًتضاػی هْسد ثسث
لشاس دُین ّ سًّذ کلی عشهبیَ داسی سا دس عبل ُبی اخیش دس ًظش ًذاؽتَ ثبؽین .ثَ ػمیذٍ هي هشذ «دّسکبسی» دس ساعتبی
کْچک عبصی ّ تکَ تکَ کشدى ًیشّی کبس اختوبػی اعت .دّسکبسی ُن یک تشفٌذ ثشای کبُؼ دعتوضدُبعت .اّلیي لؾشی
کَ ثشًبهَ داسًذ تب ؽبهل هشذ دّسکبسی ثؾًْذ کبسهٌذاى سعوی ُغتٌذ .پظ دّلت هیخْاُذ خْدػ سا اص ؽش پشداخت
کبسهضدی» هؼٌب پیذا هی کٌذ .یؼٌی ثَ
هضایبیی هبًٌذ هشخقی ،زك ًِبس ّ غیشٍ سُب کٌذ .دس ّالغ ،دّسکبسی ثَ ًْػی ثب « ِ
تذسیح دیگش زمْق ثبثت هبُیبًَ اص ثیي هی سّد ّ ًیشّی کبس ثش هجٌبی هیضاى کبسی کَ اًدبم هی دُذ ،دعتوضد دسیبفت
خْاُذ کشدُ .وبًطْس کَ گفتین ایي تشفٌذ یکی اص سّػ ُبی کبُؼ دعتوضد اعت .یؼٌی هوکي اعت دس اثتذا هذػی ؽًْذ کَ
دعتوضد ّ هضایب تغییش ًوی کٌذ اهب دّسکبسی ثَ هشّس ثَ ایي عوت خْاُذ سفت کَ هضایب ززف ؽْد ّ دعتوضدُب ُن کبُؼ
پیذا کٌذّ .لتی کبسهٌذی زمْق هبُیبًَ دسیبفت هی کٌذ دس ّالغ ثشای چِبس تؼطیلی خوؼَ کَ خض کبسػ هسغْة هی ؽْد
دعتوضد دسیبفت هی کٌذ .تؼطیالت سعوی ُن ُویي هْس ،ػیذی ّ پبداػ ّ غیشٍُ .وچٌیي ثبثت  ٣۰سّص ثشای زمْق ثگیش
زك ثیوَ پشداخت هی ؽْد .دس هشزلَ اّل ،کبسکٌبًی کَ ّاسد هشذ دّسکبسی هی ؽًْذ زمْق ّ هضایبی لجلی خْد سا
دسیبفت هی کٌٌذ ،اهب دس اداهَ هشذ ّلتی کَ زمْق هبُیبًَ ثَ کبسهضدی تجذیل ؽْد ػوالً دعتوضدُب کبُؼ خْاُذ یبفت.
دّسکبسی یب کبس دس خبًَ عبل ُب اعت کَ داسد اًدبم هی ؽْد ثَ هْس خبؿ دس التقبد غیشسعوی .زبال ثخؼ سعوی ّ
دّلتی ًیض ثب فشاگیشی اص ثخؼ صیشصهیٌی هی خْاُذ ُویي کبس سا ثشای کبُؼ ُضیٌَ ُبیؼ اًدبم دُذ .خبلت اعت کَ یکی
اص ساُکبسُبیی کَ ثشای سفغ ثیکبسی صًبى تْعو هؾبّساى ّصاست کبس اسائَ ؽذٍ ،افضایؼ تْلیذات خبًگی اعت .ایي هْس

اعتذالل هی کٌٌذ کَ هثالً دس چیي  ٣۴دسفذ تْلیذ ثَ فْست خبًگی اًدبم هی ؽْد ثٌبثشایي هب ُن اگش ثَ ایي عوت ثشّین
ثیکبسی صًبى سا هی تْاًین کبُؼ دُین.
هیٌْ هشتبمی لٌگشّدی :دس هْسد دّسکبسی هي ثبص ُن اؽبسٍ هی کٌن کَ ّلتی دّلت ثضسگتشیي کبسفشهب ثبؽذ ،هی تْاًین
ثذثیي ثبؽین ثَ ایٌکَ زتوب ً غشك ّ هشمی دس ایي هشذ هْخْد اعتّ .لی افْالً دّسکبسی ثشای صًبى دس ثغیبسی اص
کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ کبسکشد داسد هثالً هی تْاًذ فنبُبیی سا ثشای اؽتغبل صًبى فشاُن کٌذُ ،وچٌیي هی تْاًذ ثبػث
گغتشػ دعتشعی صًبى ثَ فشفت ُبی هتٌْع ؽغلی ثؾْدُ .وچٌیي هی تْاًذ صًبى سا اص خؾًْت هْخْد دس هسیو کبس دّس
ًگَ داسد .دس ّالغ ثشخی صًبى کَ ثَ دالیل فشٌُگی ًوی تْاًٌذ صیبد دس هسیو اختوبػی ثبؽٌذ ثَ تذسیح هی تْاًٌذ دس ثشخی
فؼبلیت ُب هؾبسکت داؽتَ ثبؽٌذ.
اهب دّسکبسی پیؼ ًیبص ّ پبیَ اّلیَ اػ هجتٌی اعت ثش دّلت الکتشًّیک ّ دهْکشاتیک .یؼٌی تب ّلتی دّلتی دهْکشات ًجبؽذ،
ًوی تْاى ثَ آیٌذٍ ّ اُذاف چٌیي هشزی خْػثیي ثْد .ؽشه اّلیَ هْفمیت چٌیي هشذ ُبیی ایي اعت کَ اػتوبد هتمبثل ثیي
دّلت ّ هشدم ثشلشاس ثبؽذ .اهب دس ایشاى دس چِبس عطر اػتوبد هخذّػ اعت .دّلت ثَ هلت اػتوبد ًذاسد ،هلت ثَ دّلت
اػتوبد ًذاسد ،دّلت ثَ دّلت اػتوبد ًذاسد ّ هلت ُن ثَ هلت ثی اػتوبد اعت .دس چٌیي ّمؼیت ثی اػتوبدی گغتشدٍ ،اعبعب ً
هشذ دّسکبسی هؼلْم ًیغت ثب چَ ُذفی اسائَ ؽذٍ اعت؟ هگش ایٌکَ ُوبى هْس کَ خبًن ففشصادٍ گفت یک تشفٌذی ثبؽذ
ثشای ثَ زبؽیَ ساًذى صًبى اص ػشفَ اختوبػی .اگش چٌیي لقذی دس ثیي ثبؽذ اى ّلت هؼبیجؼ خیلی ثیؾتش اص هسبعٌؼ
خْاُذ ثْد.
اص هشفی دس خبهؼَ ای کَ ًگشػ ػوْهی ثَ «کبس» ّ زتی کلوبتی کَ ثب پغًْذ یب پیؾًْذ کبس ثبؽذ ،تسمیشآهیض اعت ّ اص
صیش کبس دس سفتي یک ًْع صسًگی هسغْة هی ؽْد ،دس خبهؼَ ای کَ اکثشیت هبلت هْلؼیت ُبی اکبصیْى اًذ ّ دس خبهؼَ
ای کَ فشٌُگ کبس دس آى چٌبى پظ سفتَ کَ ثش اعبط آهبسُبی خِبًی دس ستجَ عْم تٌجلی دس خِبى لشاس گشفتَ اعت ّ دس
فشٌُگ غلطی کَ دس دّساى ًْ سّاج پیذا کشدٍ کَ کبس کشدى سا اسصؽوٌذ ًوی داًذ ،هثالً هبدس ثَ فشصًذػ هی گْیذ :اگش
دسط ًخْاًی «ػولَ» هی ؽْی .دس فشٌُگی کَ اًگبس دسط خْاًذى ثَ لقذ کبس ًکشدى فْست هی گیشد ّ فشٌُگ یمَ
عفیذی هجتٌی ثش پؾت هیض ًؾیٌی دس آى سّاج پیذا هی کٌذّ ،لتی دس کٌبس التقبد تک پبیَ ّ غیش هْلذ ثب ّیژگی دالل ففتی
ّ هشذ ُبی صّد ثبصدٍ لشاس ثگیشد ،دّسکبسی اػن اص ایٌکَ صًبًَ ّ یب هشداًَ ثبؽذ دسدی اص دسدُبی هضهي ایي هلت ّ ثَ
خقْؿ صًبى ایشاًی سا دّا ًخْاُذ کشد.
دسثبسٍ صیشعبخت ُبی تکٌْلْژیک ُن کَ اص پیؼًیبصُبی افلی دّسکبسی اعت خبی ثسث ثغیبس اعتّ .لتی عشػت
ایٌتشًت دس ایشاى ثَ ػوذ پبییي ًگَ داؽتَ هی ؽْد ّ ؽجکَ فیلتشیٌگ گغتشدٍ ػوالً ایٌتشًت سا ثغیبس هسذّد کشدٍ اعت ّ .دس
سّصُبیی اص عبل کالً ؽجکَ لطغ اعت چطْس هی ؽْد دّسکبسی سا اخشایی کشد؟
یک هؼنل دیگش فشٌُگ پذسعبالس اعت .هدغن کٌیذ کَ صى ّ هشد ُش دّ دّسکبس ؽًْذ ّ دس خبًَ ثوبًٌذ ،تمغین کبس خبًگی
چطْس هی ؽْد؟ آیب ُش دّ ػالٍّ ثش دّسکبسی دس کبس هٌضل ُن فؼبلیت هی کٌٌذ؟ هجیؼی اعت کَ صى دچبس اعتثوبس
هنبػف هی ؽْد .یؼٌی اص صى اًتظبس هی سّد کَ کبسُبی خبًَ سا دس اّلْیت لشاس دُذ ّ کبس خْدػ سا ثَ تؼْیك ثیبًذاصد.
دس ّالغ ،تفکش دّلتوشداى دسثبسٍ کبس صًبى ُن ثَ ُویي ًسْ اعت .یؼٌی کبس صًبى سا خبًجی ّ ثَ ػٌْاى کوک ُضیٌَ هی ثیٌٌذ
ًَ دسآهذ افلی خبًْاس.
کبٍّ هظفشی :زبال ،فشمب ً اگش ثذثیٌی ثَ دّلت ّخْد ًذاؽت ّ دس ؽشایو دهْکشاتیک ثْدین ،صیشعبخت ُبی الکتشًّیک ُن
هٌبعت ثْد ،آیب آًْلت دّسکبسی آى ُن ّیژٍ صًبى ،هشذ خْثی هی ثْد؟
الِبم ُْهیي فش :خْد دّلت هذػی اعت کَ دّسکبسی هشزی ثشای فشفَ خْیی التقبدی اعت؛ هٌتِب اص خیت ًیشّی کبس ّ
اص اػتجبس ًیشّی کبس .اگش ایٌطْس اعتذال ل کٌین کَ دّسکبسی خْة اعت چشا کَ ثبػث هی ؽْد صًبى اص خؾًْت اختوبػی
دّس ثوبًٌذ ،ثَ ًظشم داسین ُوبى کبسی سا هی کٌین کَ ًظبم پذسعبالسی اص اّل هی خْاعتَ یؼٌی تجؼیذ صًبى ثَ ػشفَ
خقْفی ّ ززف آًِب اص ػشفَ ػوْهی .ثب تْخَ ثَ ؽشایو ایشاىُ ،ش هشزی کَ دسثبسٍ صًبى هطشذ هی ؽْد هْسد تشدیذ
اعت ،تدشثَ ًؾبى دادٍ کَ زوبیتی اص زمْق صًبى ّخْد ًذاسد .پظ ّلتی هی گْیٌذ کَ هشذ دّسکبسی ثب اّلْیت صًبى اعت
زتوب ً یک خْاثی ثشای صًبى دیذٍ اًذ .ؽبیذ ًتیدَ ایي هغبلَ آى ثبؽذ کَ صًبى اص خبیگبُی کَ دس ًتیدَ چٌذیي دَُ تالػ ثَ
دعت آّسدٍ اًذ دّثبسٍ ثَ ػمت ثشگشداًٌذ.
ً
ثب خبًوی کَ ثَ تبصگی دّسکبس ؽذٍ ثْد فسجت هی کشدم ،هی گفت کَ اّال دّسکبسی ثبیذ اختیبسی ثبؽذ ًَ اخجبسی ّ
ًبگِبًی.ثبًیب ً ثشای فمو چٌذ سّص دس ُفتَ ثبؽذ ًَ توبم آى .اهب ػالٍّ ثش ُوَ ایي ُب ًگشاى ثْد کَ دّسکبسی ثَ هشّس صهبى
ثَ ثیکبسی ّی هٌدشؽْد .یؼٌی ُوبى ثی اػتوبدی کَ فسجت ؽذ ًغجت ثَ چٌیي هشذ ُبیی ّخْد داسد.

ُوبًطْس کَ گفتین ثذًَ دّلت خیلی ثضسگ ّ فشثَ ؽذٍ ّ ثَ دلیل ایٌکَ تغِیل داس ثْدٍ ،ایي ثذًَ تٌجل ؽذٍ اعت ّ دیگش ثَ
فشفَ ًیغت .زبال دّلت هی خْاُذ ایي ثذًَ سا کْچکتش ّ تؼذیل کٌذ .اهب دس ایي هیبى اتفبلی دسد سش هی دُذ ایي اعت کَ
دّلت ثیؾتشیي فؾبسػ سا ثَ ثخؾی اص ًیشّی کبس ّاسد هی کٌذ کَ اص ُوَ مؼیف تش اعت ،یؼٌی صًبى .ثب ایي اعتذالل کَ
ثشای صًبى ثِتش ُن ُغت چْى ًمؼ ُبی خبًگی ؽبى ّاخت اعت.
خت ،چٌیي هشزی ػْاسك ًبگْاسی ثشای صًبى داسد .دس خبهؼَ ای کَ ُوْاسٍ صًبى دس خبیگبٍ پبییي تشی لشاس داسًذ ّ
فشفت ُبی ؽغلی ثشای کغی کَ دّسکبسی هی کٌذ هغلوب ً کوتش هی ؽْد ًتیدَ اػ هی ؽْد ػذم استمب ؽغلی صًبى .ایي دس
زبلی اعت کَ صًبى اص ًظش تْعؼَ اًغبًی سًّذ سّ ثَ سؽذی داسًذ ّ  ۰۰دسفذ داًؾدْیبى دس زبل زبمش دختش ُغتٌذ
ّتسقیالت ػبلی دس ثیي صًبى سّاج یبفتَ اعت .چٌیي هشزی هغلوب ً تِذیذی ثشای تْعؼَ اًغبًی صًبى خْاُذ ثْد .هْسد
دیگش ایٌکَ ،ثب ّخْد زنْس ثیؾتش صًبى دس ػشفَ ػوْهی ثَ ًغجت گزؽتٌَُْ ،ص دس ػشفَ خقْفی ثَ دلیل
عبختبسُبی هشدعبالساًَ خبهؼَ ،تمغین کبسخبًگی تغییش ًکشدٍ اعتٌُْ .ص کبس خبًگی ّظیفَ صى تلمی هی ؽْد .خت هغلن
اعت کَ دس ًتیدَ دّسکبسی ،فؾبس کبسخبًگی ثش صًبى هدذداً تؾذیذ هی ؽْد؛ چشاکَ فنبی کبس صًبى ثب فنبی خبًَ تذاخل
پیذا هی کٌذ .لجالً صًبى ثشای کبس ّاسد زْصٍ ػوْهی هی ؽذًذ ّ ُْیت کغت هی کشدًذ .اهب اگش صًبى دّثبسٍ ثَ خبًَ
ثشگشدًذ ایي ُْیت اختوبػی ًیض اص ثیي خْاُذ سفت .آى ُن دس خبهؼَ ای کَ ُوَ سعبًَ ُبیؼ ًمؼ ُبی عٌتی صًبى سا تجلیغ
هی کٌذّ .لتی فنبی ػوْهی ُن اص صًبى گشفتَ ؽْد دیگش هدبلی ثشای ًمؼ ُب ّ ُْیت ُبی خذیذ ثبلی ًوی هبًذ.
ًکتَ هِن دیگشی کَ دس ًتیدَ دّسکبسی اتفبق هی افتذ – ّ الجتَ هسذّد ثَ خٌغیت ُن ًیغت – تنؼیف ؽجکَ ُبی اختوبػی
هیبى ُوکبساى ّ دس ّالغ ًیشّی کبس اعت .هثالً اگش کبسفشهبیی ثخْاُذ فذ ًفش اص پشعٌلؼ سا اخشاج کٌذّ ،اکٌؼ ًیشّی
کبسی کَ دّسکبس ؽذٍ ثب ًیشّی کبسی کَ دس یک فنبی هؾتشک کبس هی کٌٌذ ،خیلی تفبّت خْاُذ داؽتُ .وچٌیي اتسبدیَ
ُبی کبسگشی کَ دس ؽشایو ایشاى ؽکل گشفتَاًذ هؼوْالً هشداًَ ثْدٍ اًذ .اهب اگش صًبى ّاسد اتسبدیَ ُب ثؾًْذ ثَ دلیل آًکَ
عشهبیَ اختوبػی ثیؾتشی ًغجت ثَ هشداى داسًذ ،هی تْاًٌذ اتسبدیَ ُب سا کبسآهذتش ّ هٌغدن تش ثکٌٌذ .اهب ثب هشذ دّسکبسی
چٌیي فشف ت ّ اهکبًی ُن اص تؾکل ُب علت هی ؽْد.
دس کل هي فکش هی کٌن کَ هشذ دّسکبسی ثَ دلیل ایٌکَ ؽجکَ سّاثو اختوبػی ّ فنبی زنْس ّ هؾبسکت ػوْهی سا اص
صًبى هی گیشدً ،وی تْاًذ هشذ خْثی ثشای ؽشایو خبهؼَ هب ثبؽذ.
ًبُیذ کؾبّسص :لجل اص ایٌکَ ثَ ثسث دّسکبسی اؽبسٍ کٌن ،یک چبلؾی دس هْسد ثسث تٌجلی داسم .چشا ّلتی اص ُویي ایشاى،
افشاد ثَ کؾْسُبی غشثی هِبخشت هی کٌٌذ ،خضء هْفكتشیي آدم ُب هی ؽًْذ؟ هثالً ًغجت ثَ دیگش هِبخشاى عطر دسآهذؽبى
ثیؾتش هی ؽْد یب زتی هْلؼیت ُبی اختوبػی ثِتشی ثَ دعت هی آّسًذ؟ اهب ّلتی ُویي آدم ُب دس ایشاى ُغتٌذ فکش هی کٌین
کَ تٌجل ُغتٌذ ّ ساًذهبى ًذاسًذ .دس ّالغ ،ثَ ًظشم ؽشایو ّ عبختبس اختوبػی اعت کَ ثبػث هی ؽْد افشاد ثتْاًٌذ تْاًبیی
ُبی خْد سا ًؾبى ثذٌُذ.
اهب دس هْسد دّسکبسی ،یبفتَ ُبی تسمیمی کَ دس کجک کبًبدا اًدبم ؽذًٍ ،ؾبى دادٍ کَ  ۰۰دسفذ کغبًی کَ دّسکبس ُغتٌذ
دسآهذؽبى عبالًَ کوتش اص ُ ۴۴ضاس دالس ثْدٍ کَ یؼٌی یک دسآهذ ثخْس ّ ًویش .ایي هیضاى ثَ ًغجت ؽشایو کبًبدا دسآهذ
خیلی پبییٌی اعتُ .وچٌیي دس ُویي تسمیك اؽبسٍ ؽذٍ کَ دّسکبسی زتی دس کبًبدا کَ ّمؼیت ؽبخـ ُبی خٌغیتی ًغجتب ً
خْثی داسد ،ثبػث ؽذٍ کَ ثیي اؽتغبل صًبى دس ثیشّى اص خبًَ ثب کبسخبًگی ؽبى تذاخل ایدبد ؽْد .یؼٌی دس آًدب ُن ٌُْص
کبسخبًگی ػوذتب ً ثش ػِذٍ صًبى اعت .هب دس ثِتشیي ؽشایو ایشاى ۴۴ ،دسفذ ًشش اؽتغبل صًبى داؽتَ این زبال دّلت ُویي
 ۴۴دسفذ سا ُن ًوی تْاًذ دس ػشفَ ػوْهی تسول کٌذ ّ هی خْاُذ دّسکبس ؽًْذ؟
دس دَُ ُفتبد هیالدی ،یک اص ؽؼبسُبی خٌجؼ صًبى ،ؽؼبس «ؽخقی ،عیبعی اعت» ثْد .هٌظْس ایي ثْد کَ خؾًْت داخل
خبًْادٍ ،فشفب ً هْمْػی خقْفی ًیغت ،ثلکَ هشثْه ثَ ُوَ خبهؼَ اعت ّ دّلت ثبیذ لْاًیٌی ثشای هذاخلَ دس خؾًْت
خبًگی ّمغ کٌذ .زبال اگش ثب هشذ دّسکبسی صًبى سا ثفشعتین داخل خبًَ ،ثب فشك ایٌکَ اص خؾًْت دس هسیو کبس سُب هی
ؽًْذ ،چَ موب ًتی ّخْد داسد کَ اص خؾًْت دس خبًَ آعیت ًجیٌذ؟ یؼٌی چَ لبًًْی داسین کَ اص صى دس خبًَ زوبیت کٌذ؟
ّلتی لبًْى کبس هسذّد ثَ کبسگبٍ ُبی ثبالی دٍ ًفش اعت ثب اخشای هشذ دّسکبسی خبیگبٍ صًبى دس لبًْى کبس چَ هی ؽْد؟
ُوبًطْس کَ گفتَ ؽذ ،کبس صًبى دس ثیشّى اص خبًَ فمو فبیذٍ هبدی ًذاسد ثلکَ ثبػث افضایؼ عشهبیَ اختوبػی ُن هی ؽْد.
ّلتی اهکبى کبس صًبى دس ػشفَ ػوْهی هسذّد ؽْد دس ػشفَ خقْفی ُن کبسی اتفبق ًوی افتذ .چشاکَ ثَ خبهش
فشٌُگ هشدعبالسی کَ داسین کبس صًبى دس خبًَ خذی گشفتَ ًوی ؽْد .اّلیي ّظیفَ صى دس خبًَ هی ؽْد ُوبى کبسُبی
عٌتی .یؼٌی دیگشاى اص صى اًتظبس داسًذ کَ کبسخبًگی سا ثش دیگش کبسُب همذم کٌذ.
هیٌْ هشتبمی لٌگشّدی :هي ُن هْافمن کَ کبس کشدى ثشای صًبى ایشاًی فمو ثَ هؼٌی کغت دسآهذ هبدی ًیغت ثلکَ اػتجبس
اختوبػی صًبى ّ ازغبط اػتوبد ثَ ًفظ آًِب سا ُن افضایؼ هی دُذ .ثٌبثشایي هشذ دّسکبسی ثبیذ اختیبسی ثبؽذ ّ .الجتَ ثبیذ

دس ًظش داؽتَ ثبؽین کَ دّسکبسی دس ُوَ هؾبغل افالً اهکبى پزیش ًیغتُ .وچٌیي تْخَ داؽتَ ثبؽین کَ دس کؾْسُبی
تْعؼَ یبفتَ ُذف اص دّسکبسی ایي ثْدٍ کَ صهبى فشاغت ثیؾتشی دس اختیبس هشدم لشاس ثگیشد تب ثتْاًٌذ زنْس ثب کیفیت
تشی دس ػشفَ هؾبسکت ُبی ػوْهی ّ اختوبػی داؽتَ ثبؽٌذ ًَ ،ایٌکَ ثَ زبؽیَ ساًذٍ ؽًْذ ّ اص هؾبسکت ثبص ثوبًٌذ .هثالً
دس فٌالًذ ّلتی کَ هی گْیٌذ  ۰۰دسفذ ّصسا ثبیذ صى ثبؽٌذ ،یؼٌی زك هؾبسکت صًبى دس ػشفَ ػوْهی لسبظ ؽذٍ ثَ ُویي
خبهش دس آًدب هی تْاى خْؽجیي ثْد کَ دّسکبسی صهبى ثیؾتشی ثَ صًبى هی دُذ تب اتفبلب ً ثتْاًٌذ زنْس کیفی تشی دس
ػشفَ ػوْهی داؽتَ ثبؽٌذ.
ثذیي تشتیت زتی اگش فشك کٌین دعتوضد ّ دسآهذ صًبى ػبدالًَ ّ هٌبعت ثبؽذ ّلی اخبصٍ زنْس دس ػشفَ زیبت اختوبػی
ّ عیبعی ًذاؽتَ ثبؽٌذ هغلن اعت کَ دس زك صًبى اخسبف ؽذٍ اعت .ثَ ُویي دلیل هؼتمذم دّلتی کَ دهْکشاتیک ًیغت ّ
صیشعبخت ُبی هٌبعت الکتشًّیک سا ُن ًذاسد،هطشذ کشدى دّسکبسی ثشای صًبى فشفب ً زشثَ ای اعت تب یکَ تبصی خْد
سا افضایؼ دُذ.
ُبلَ ففشصادٍُ :وبًطْس کَ گفتن دّسکبسی سا ًوی تْاى ثَ هْس اًتضاػی ّ خبسج عیغتن اص عشهبیَ داسی خِبًی لشى
ثیغت ّ یکوی ثشسعی کشد .دّلت ُبی فٌالًذ ّ کبًبدا ُن کَ دّسکبسی سا اخشا کشدٍ اًذ ،افالً ثَ ایي دلیل ًجْدٍ کَ دلؾبى
ثشای صًبى عْختَ اعت .ثلکَ ایي دّلت ُب ثَ دلیل هٌطك ًظبم عشهبیَ داسی ًیبص ثَ استؼ رخیشٍ کبس داسًذ ّ .ثَ صًبى ایي
گًَْ ًگبٍ هی کٌٌذ ک َ ایي استؼ رخیشٍ کبس ثبیذ ُویؾَ ثبؽذ تب ثتْاًذ دعتوضدُب سا پبییي ًگبٍ داسد .تبصٍ هغبلَ ثسشاى ُبی
ثیکبسی ّعیغ کَ دس عبل ُبی اخیش گشیجبى کؾْسُبی عشهبیَ داسی سا گشفتَ ًیض ًجبیذ ًبدیذٍ گشفت.
زبال اگش دسثبسٍ ایشاى ثخْاُین هثبل ثضًین ،هب دس ؽِشعتبى ُبی هختلف ثب دختشاى خْاى هقبزجَ کشدین کَ ثب دعتوضدُبی
ثغیبس اًذک کبس هی کشدًذ ،هثالً  ۰۰تب ُ ۰۰ضاستْهبىّ .لتی اص آًِب هی پشعیذین کَ ثب ایي دعتوضد پبییي چشا ُوچٌبى
زبمشیذ تي ثَ کبس ثذُیذ ،اکثشاً هی گفتٌذ کَ هسیو خبًَ ثشایؽبى لبثل تسول ًیغت .یؼٌی فؾبسی کَ فشٌُگ هشدعبالساًَ
عٌتی دس خبًَ ثَ صًبى تسقیل کشدٍ ّاسد هی کٌذ ػالٍّ ثش فؾبس التقبدی ثبػث هی ؽْد کَ صًبى ّ دختشاى ثخْاٌُذ ثَ ُش
لیوتی ثیبیٌذ ّ ثیشّى اص خبًَ کبس کٌٌذ.
اهب ایي هغبلَ کَ دّسکبسی ثبػث هی ؽْد کَ ثشای ثشخی صًبى خؾًْت دس هسیو کبس کبُؼ پیذا کٌذ ًَ ،دسعت ًیغت .هي
ُن هْافمن کَ خؾًْت خٌغی دس هسیو کبس ثبػث هی ؽْد ثشخی صًبى دّسکبسی سا اًتخبة کٌٌذ .هثالً ثب دختش خْاًی
فسجت هی کشدم کَ کبس دعت دّصی سّی لجبط سا اًدبم هی داد ،هی گفت دّعت ًذاسد کَ دس تْلیذی کبس کٌذ ،چْى هسیو
تْلیذی ُب هٌبعت ًیغت ،ثٌبثشایي تشخیر هی داد کَ داخل خبًَ کبس کٌذ .اهب ،ثَ ًظشم تشّیح ایي اًتخبة ،اؽتجبٍ اعت .ثبیذ دس
ًظش ثگیشین کَ صًبى ًیبص ّ زك داسًذ کَ دس خبهؼَ زنْس داؽتَ ثبؽٌذ ّ اگش خبهؼَ اهي ًیغتً ،جبیذ فْست هغئلَ سا پبک
کٌین .ثبیذ هسیو سا اهي کٌین .ثٌبثشایي ،هب ثَ ػٌْاى فؼبالى اختوبػی ،ثبیذ دس تسلیلُبیوبى زتوب ً ثَ ایي ًکتَ تْخَ کٌین کَ یکی
اص دالیلی کَ صًبى تي ثَ دعتوضد پبئیي هی دٌُذ ّ کبسفشهبیبى دعتوضد سا پبییي ًگَ هی داسًذ ،فؾبسُبی هشدعبالسی ّ عٌتی
اعت.
ًکتَ دیگش ایٌکَ ،عشهبیَ داسی هی عبل ُبی اخیش دس کل خِبى داسد عؼی هی کٌذ ّازذُبی تْلیذی سا کْچک ّ کْچک
تش کٌذُ .ویي عیبعت هجك ثشًبهَ ُبی فٌذّق ثیي الوللی پْل دس ایشاى ُن داسد اخشا هی ؽْد .کْچک کشدى دّلت ُن ثَ
ًظشم ریل ُویي ثشًبهَ اعت ّ .هشذ دّسکبسی ُن ثَ ًظشم دس ُویي ساعتب اعت .یؼٌی اگش داسًذ افشاس هی کٌٌذ کَ ایي
هشذ اخشا ؽْدً ،غخَ ای اعت کَ ثبًک خِبًی ّ عبیش ًِبدُبی عشهبیَ داسی ًْلیجشال ثشای هب پیچیذٍ اعت.
خت ،کْچک کشدى ّازذُبی تْلیذی ثبػث هی ؽْد کَ ًیشّی کبس دس کٌبس ُن لشاس ًگیشًذ ّ دس ًتیدَ لذست چبًَصًی ّ
اػتشامیاػ کبُؼ پیذا کٌذ .دس ًِبیت ثب دعتوضد کوتش عْد ثیؾتشی سا ػبیذ عشهبیَ داس عبصد .دس هقبزجَ ای کَ ثب
کبسگشاى یک تْلیذی داؽتین ،هتْخَ ؽذین کَ کبسفشهب پٌح آپبستوبى هدضاء اخبسٍ کشدٍ ّ دس ُش کذام یک لغوت اص کبس سا
اًدبم هی دُذ .هثالً دس یک آپبستوبى ثشػ هی صًذ ،دس یکی دّخت سا اًدبم هی دُذ ،دس دیگشی اتْکبسی ّ ثغتَ ثٌذی ّ
غیشٍ .دس ُش آپبستوبى  ۰تب  ۰کبسگش هؾغْل ثَ کبس ثْدًذ دس زبلی کَ اگش ُوَ یک خب ثْدًذ ،هی ؽذ زذّد ً ٣۰فشّ .لتی
خذا اص ُن ُغتٌذ ُوجغتگی کبُؼ پیذا هی کٌذ ّ ثَ خبی آى سلبثت هیبىؽبى صیبد هی ؽْد .اهب اگش ُوَ ثب ُن ثبؽٌذ هی ؽًْذ
یک ًیشّی ثبلمٍْ اػتشاك .ایي هْمْع ثَ مشس صًبى ُن ُغتّ .لتی صًبى دس یک کبسگبٍ ً ۰۰فشٍ ثبؽٌذ ،لذست چبًَ
صًی ثیؾتشی داسًذ تب دس یک تْلیذی کْچک .دس ّالغ ایي عیبعت کْچک عبصی کَ تست ػٌبّیي صیجبیی ُن اخشا هی ؽْد ّ
تْعو هتخققبى ُن تجلیغ هی ؽْدُ ،ذفؼ ایي اعت کَ دعتوضد ًیشّی کبس سا کبُؼ دُذ.
ًبُیذ کؾبّسص :دس ثشًبهَ ُبی تْعؼَ ُن هتبعفبًَ ًگبٍ اثضاسی ثَ صًبى زبکن اعت .هثالً دس ثشًبهَ ُبی اّل ّ دّم تْعؼَ
یکی اص ُذف ُب سا کٌتشل هْالیذ ثشای کبُؼ خوؼیت دس ًظش گشفتَ ثْدًذ .خبلت اعت کَ یکی اص ساٍ ُبیی کَ دس آى ثشًبهَ
ُب ثشای کٌتشل خوؼیت پیؾٌِبد ؽذٍ ثْد ،تؾْیك صًبى ثَ اؽتغبل ثْد .ی ؼٌی آى صهبى چْى تْاًبیی تبهیي ًیبصُبی خوؼیت دس

زبل افضایؼ سا ًذاؽتٌذ ّ کٌتشل خوؼیت هْسد ًیبص ثْد ،اؽتغبل صًبى تجلیغ هی ؽذ ّ خْة ثْد .اهب زبال خبلت اعت کَ دّلت
آلبی ازوذی ًژاد ثَ دلیل تغییش عیبعت ُبی تْعؼَ ای هذػی اعت کَ کٌتشل خوؼیت اؽتجبٍ ثْدٍ ّ خوؼیت ایشاى ثبیذ صیبد
ؽْد .ثؼذ ثَ ُویي دلیل خبًَ ًؾیٌی صًبى سا اص هشیك دّسکبسی پیگیشی هی کٌٌذ .یؼٌی هی خْاٌُذ صًبى سا اص ػشفَ
ػوْهی ثَ ایي ثِبًَ ززف کٌٌذ.
هیٌْ هشتبمی لٌگشّدی :ثَ ًظشم یک تٌبلل خذی دس ثشًبهَ ُبی دّلت پیؼ آهذٍ؛ چشاکَ اص یک هشف ًیبص ثَ کبس صًبى
داسًذ ،یؼٌی دس اهتذاد سّیکشد خقْفی عبصی ًیشّی کبس اسصاى صًبى هْسد ًیبص دّلت اعت .اهب یک هغئلَ دیگش ایي
اعت کَ ثَ لسبظ ایذئْلْژیک کَ ثشآهذٍ اص ُوبى فشٌُگ پذسعبالس اعت ،هخبلف زنْس صًبى دس ػشفَ ػوْهی ّ لذست
گشفتي صًبى ُغتٌذ .ایي دّگبًگی ثبػث ؽذٍ کَ هشذ ُبیی هبًٌذ د ّسکبسی ّ زوبیت اص هؾبغل خبًگی سا هطشذ کٌٌذ.
کبٍّ هظفشی :هْمْع دیگشی کَ ثَ ًظش هی سعذ ثَ هْس خذی تست تبثیش دّسکبسی لشاس ثگیشد ،هْمْع اّلبت فشاغت
اعت .یؼٌی ایٌکَ ثیي صهبى کبس ّ فشاغت توبیضی ثبؽذ .الجتَ ایي توبیض ثشای هشداى ُویؾَ هؾخـ تش ثْدٍ اعت .دس ؽکل
کلیؾَای کبسخبًَ هسل کبس ثْدٍ ّ خبًَ هسل فشاغت ّ اعتشازت .اهب دس هْسد صًبى ُویؾَ هشص ایي دّ ًبهؾخـ ثْدٍ اعت
ثْیژٍ دس هْسد صًبى ؽبغل ثؼذ اص کبس هضدی ّلتی ثَ خبًَ ثبص هی گشدًذ هدبلی ثشای فشاغت ًیغت.ایي صًبى دّثبسٍ ثبیذ
ّظبیف خبًگی سا اًدبم دٌُذ .زبال عْال ایي اعت کَ ثب اخشای هشذ دّسکبسی ّمؼیت فشاغت صًبى چَ هی ؽْد؟ چگًَْ
هی تْاًٌذ صهبى فشاغت خْد سا اص صهبى کبس هتوبیض کٌٌذ؟
هیٌْ هشتبمی لٌگشّدی :دس ایشاى اّلبت فشاغت تؼشیف هؾخقی ًذاسد .اغلت هشاد اص اّلبت فشاغت یؼٌی ثیکبسی ّ ّل
گؾتي ّ عش سا ثَ تشتیجی گشم کشدى .زبال ّلتی ثَ صًبى هی سعین ّمؼیت خیلی آؽفتَ تش ُن هی ؽْد .هتبعفبًَ صیشعبخت
ُبی الصم ثشای گزساى اّلبت فشاغت صًبى دس خبهؼَ هب ّخْد ًذاسد .ثْیژٍ ثؼذ اص اًمالة ثَ دلیل تفکیک خٌغیتی ًغجت
ّسصؽگبٍ ُب ،کتبثخبًَ ُب ّ کالً اهبکي ػوْهی ثشای هشداى خیلی ثیؾتش اص صًبى اعت .ثؼالٍّ اّلبت فشاغت هب ُن
ُوبًطْسی کَ دس هْسد تٌجلی ّ کبس کشدى گفتن خیلی عطسی ؽذٍ ّ ثَ تفشیر ّ عشگشهی هسذّد ؽذٍ اعت .دس زبلی کَ
اّلبت فشاغت ثبیذ دس خِت استمبء کیفیت صًذگی ثبؽذ.
کبٍّ هظفشی :ثَ ػٌْاى آخشیي عْال ّاکٌؼ ػوْم صًبى دس لجبل دّسکبسی سا چطْس اسصیبثی هی کٌیذ؟ چَ دس کْتبٍ هذت ّ
چَ دس ثلٌذ هذت؟
هیٌْ هشتبمی لٌگشّدی :هي فکش هی کٌن ثب تْخَ ثَ فشٌُگ گشیض اص کبس ّ هغئْلیت کَ دس خبهؼَ ایشاى خب خْػ کشدٍ
اعت ّاکٌؼ صًبى دس کْتبٍ هذت خْؽسبلی ّ ؽؼف ثَ خبهش فشاس اص کبس اعتُ .وچٌیي هوکي اعت ایي تُْن ُن ثشایؾبى
ایدبد ؽْد کَ دس خشیبى دّسکبسی هی تْاًٌذ خبی دیگشی ُن ؽبغل ؽًْذ ّ کبس ثیؾتشی اًدبم دٌُذ .اهب دس دساصهذت یکی
اص خذی تشیي پیبهذُبی دّسکبسی ثشای صًبى هی تْاًذ افغشدگی ًبؽی اص کن تسشکی ّ دّس ثْدى اص اختوبع ثبؽذ .دس زبل
زبمش ُن هیضاى افغشدگی دس ثیي صًبى صیبد اعت ثَ هْسی کَ هجك آهبس ۰۰ ،دسفذ صًبى خبًَ داس افغشدٍ ُغتٌذ .دس ػیي
زبل ،دّسکبسی هی تْاًذ سّاثو هدبصی سا ثش سّاثو ّالؼی اًغبى ُب دس تؼبهل ُبی سّ دس سّ عیطشٍ ثجخؾذ.
الِبم ُْهیي فش :پیؼ ثیٌی هي ایي اعت کَ دّسکبسی ثَ تذسیح ثبػث کبُؼ ؽذیذ دعتوضد ّ زتی ثیکبسی هی ؽْد .دس ًتیدَ
ؽبغالى ثخؼ دّلتی کَ دّسکبس هی ؽًْذ ثَ تذسیح خزة ثخؼ خقْفی خْاٌُذ ؽذ .زتی ایي فشایٌذ هوکي اعت ثب ُذایت
دّلت اص هشیك ایدبد ؽشکت ُبی خقْفی ّاثغتَ اًدبم ؽْد .دس ّالغ ،اص ایي هشیك ًیشّی کبس ثَ تذسیح دعتوضدػ
کبُؼ پیذا هی کٌذ ّ تست لشاسدادُبی تجؼیل آهیض ثَ خذهت ؽشکت ُبی پیوبًکبس ثَ افطالذ خقْفی دس هی آیذ کَ
صیش هدوْػَ دّلت اعت .اهب هتبعفبًَ اص آًدبیی کَ ًیشّی کبس دس ایشاى هتؾکل ًیغت ّ ثب هشذ ُبیی هثل دّسکبسی ثیؾتش
ُن پشاکٌذٍ هی ؽْد دس ًتیدَ اهکبًبت ّاکٌؼ ّ اػتشاك ُن اص ایي هشیك ثشایؼ کن هی ؽْد.
ُبلَ ففشصادٍ :ثَ چٌذ ًکتَ ثبیذ اؽبسٍ کشد -۴ :هشذ دّسکبسی دس هْسد ُوَ ی هؾبغل لبثل اخشا ًیغت ّ تٌِب لؾش
کْچکی اص صًبى کبسهٌذ سا دس ثش خْاُذ گشفت .دس ًتیدَ ثَ ززف ثخؼ ثضسگی اص صًبى اص ُوَ ػشفَُبی اختوبػی هٌدش
ًخْاُذ ؽذ -۲ .ایي هشذ دس هْسد کبسُبیی اعت کَ ثب کبهپیْتش اًدبم هی ؽْد ّ کبهپیْتش خْد ّعیلَی استجبهی ثغیبس
لْی ای اعت دس ًتیدَ دس صهیٌَ لطغ کشدى استجبه اختوبػی صًبى ثَ مذ خْدػ تجذیل خْاُذ ؽذ -٣ .صًبى هب دسُوَی
ػشفَ ُب ًؾبى دادٍاًذ کَ زقشپزیش ًیغتٌذ ،زتب دس عخت تشیي ؽشایو .صهبًی ُویي هشدعبالساى ّ عشهبیَ عبالساى

هیخْاعتٌذ صًبى سا اص تسقیل هسشّم کٌٌذ ،اهب هیضاى  ۰۰دسفذی داًؾدْیبى دختش هثبل ثبسصی اص تالػ هذام ّ ثی ّلفَ ّ
هْفك صًبى هبعت ،دس همبثل ُش ًْع هسشّهیت ّ اًمیبد هشدعبالساًَ ،ثشای دعت یبثی ثَ ؽشایو ثِتش ّ اًغبًی تش صًذگی.
هغبلَ افلی آى تفکشی اعت کَ ًویخْاُذ ّالؼیت ّخْدی صًبى سا دس ػشفَ ُبی اختوبػی ثَ ُش ًسْ ثپزیشد ،اهب دیذٍاین
کَ دس ایي صهیٌَ ُویؾَ تیشؽبى ثَ عٌگ خْسدٍ اعت ّ ایي ثبس ُن ُوبى خْاُذ ؽذ .گغتشػ ًِبدُبی هشدهی( ،ثخقْؿ
ًِبدُبی صًبى) ّ هؾبسکت دس فؼبلیت ُبی اختوبػی ساٍ همبثلَ ثب ایي دیذگبٍ اعت کَ صًبى هب یذ هْالیی دس ایي صهیٌَ داسًذ.

