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ایي هَضَع خَد را  یکی اس هْن تزیي چبلص ّبی هزثیگزی در ٍرسش سطح ثبالی ثیي الوللی هذیزیت ثبسیکٌبى ًخجِ هی ثبضذ.

در  در تین ّبی هلی ثیطتز ًوبیبى هی سبسد، جبیی کِ ػولکزد تین تبثیز سیبدی رٍی جبهؼِ ٍ حتی غزٍر هلی هی گذارد.

هذیزاى ٍ اس هَارد ثبسیکٌبى ًخجِ ًیبس تین ثِ خَد را هی داًٌذ ٍ تَجِ سیبد اقطبر هختلف جبهؼِ، رسبًِ ّب ٍ گبّی ثسیبری 

 هسئَلیي تین ثِ آًْب، کبر هزثی را در ّذایت ٍ رّجزی چٌیي ثبسیکٌبًی ثِ چبلص هی کطذ.

یذ سهیٌِ السم ثزای رضذ ٍ ارتقبی آًْب فزاّن آیذ ٍ در ثِ ثبسیکٌبى ًخجِ ثبیذ ثِ چطن سزهبیِ ّبی هلی ًگزیستِ ضَد، ثٌبثزایي ثب

قزار دادى اّذاف  ػیي حبل ثبیذ ثزًبهِ ای ٍیژُ ثزای هزاقجت اس آًْب چِ اس ًظز ٍرسضی ٍ چِ اس ًظز اجتوبػی ٍجَد داضتِ ثبضذ.

زد؛ سیزا ثبسیکٌبى ًخجِ توبیل دادى اًگیشُ ثِ ثبسیکٌبى ًخجِ کوک سیبدی ثِ افشایص کبرایی ٍ ثْزُ ٍری آًْب خَاّذ ک هٌبست ٍ

  سیبدی ثِ خَد هذیزیتی ٍ خَد کٌتزلی دارًذ.

هزثی تین کِ ًقص  .سّبشی پَیب ٍ هؤثشیک تین هَفق هطخصِ هْوی دارد کِ آى را اس تین ّبی ًبهَفق هتوبیش هی سبسد: 

کِ اس رٍی هیل ٍ ػالقِ ثزای دستیبثی ثِ رّجزی را ًیش ثز ػْذُ دارد ثبیذ طَری رٍی ثبسیکٌبى ٍ دیگز اػضبی تین تأثیز ثگذارد 

. ثٌبثزایي هزثی ّن ثبیذ ثِ اّذاف تین اّویت . رسیذى ثِ اّذاف ثب ثبسیکٌبى ٍ ثِ ٍسیلِ ثبسیکٌبىّذف ّبی تین تالش کٌٌذ

ط ثیي آًْب هی ؛ ٍ ّویٌطَر ثِ رٍاثط هَجَد ثیي ثبسیکٌبى ٍ تأثیزی کِ رفتبر اٍ ثز ثبسیکٌبى ٍ رٍاثثذّذ ٍ ّن ثِ اّذاف ثبسیکٌبى

 گذارد.

ٍ آًْب را در  در ٍالیجبل پیطزفتِ ٍ هذیزیت ثبسیکٌبى ًخجِ، هزثی ثبیذ هسئَلیت ّبی رّجزی خَد را ثب سیزدستبًص تقسین کٌذ

خَاٌّذ داشت ٍ بِ ایي تشتیب آًْب تعْذ ٍ هسئَلیت پزیشی بیشتشی ثزًبهِ ریشی ٍ اجزا هطبرکت دّذ؛ ّذف گذاری، 

هزثی ثِ جبی ًظبرت هستقین ثز  .اعتوبد، احتشام ٍ دٍستی بیي ّوِ اعضبی تین بِ ٍجَد خَاّذ آهذسابطِ ای ّوشاُ بب 

ثبسیکٌبى ثبیذ توزیٌبت رقبثتی طزاحی کٌذ ٍ فزآیٌذی در ثزًبهِ ریشی توزیي ایجبد کٌذ کِ ثبػث افشایص اًگیشُ، رقبثت ٍ 

افشایص هستوز کیفیت در ػولکزدّبی ثبسیکٌبى ثِ ٍجَد خَاّذ ثْجَد ػولکزد  ٍ  خَدًظبرتی در ثبسیکٌبى گزدد. ثِ ایي تزتیت

 ثٌبثزایي هزثی ثِ ثبسیکٌبى اجبسُ هی دّذ کِ در جْبرچَة تؼییي ضذُ تَسط اٍ ثِ تصوین گیزی ٍ ػول ثپزداسًذ. آهذ.

ٌذ یکی اص هَاسد بسیبس هْن دس فشآی توبم هَاسدی کِ رکش شذ هستلضم فشّیختِ سبصی ببصیکٌبى ًخبِ هی ببشذ.

هْبست ّبی رٌّی، اجتوبعی، کبس تیوی ٍ ... پشٍسش ببصیکٌبى اص سٌیي پبییي فشّیختِ سبصی آًبى است. آهَختي 

اص سٌیي ًًَْبلی ٍ ًَجَاًی، بِ ببصیکٌبى کوک هی کٌذ تب عالٍُ بش ببصیکٌبًی ًخبِ بِ اًسبى ّبیی بْتش ًیض بشای 

ت ببصیکٌبى ًخبِ، فشّیختِ سبصی ٍ ایجبد سقببت بیي آًبى بٌببشایي دٍ عٌصش کلیذی دس هذیشی جبهعِ تبذیل شًَذ.

ایجبد سقببت بیي ببصیکٌبى ًخبِ ببعث هی شَد تب آًْب ّشگض تین سا ٍابستِ بِ خَد ًپٌذاسًذ ٍ هشبی ًیض  هی ببشذ.

آًْب سا سّبشی پیشٍاى بذاًذ ّشگض ًوی تَاًذ ٍ ٍابستِ بِ صیشا اگش سّبش خَد سا ًیبصهٌذ  خَد سا ًیبصهٌذ آًْب ًذاًذ.

 کٌذ.

رکتی در هذیزیت ثبسیکٌبى ًخجِ ٍ فزّیختِ باگز آًچِ کِ تب کٌَى گفتِ ضذ ثِ ٍجَد آیذ هزثی هی تَاًذ اس سجک هذیزیت هط

در رٍش هطبرکتی، ثبسیکٌبى در ّذف گذاری ٍ تصوین گیزی ّب ضزکت هی کٌٌذ ٍ در اثٌذا ثِ رضذ ٍرسضکبر ٍ  .ًوبیذاستفبدُ 



هزثیبى در ایي رٍش سبختبر ٍ قَاًیٌی ٍضغ هی کٌٌذ کِ ثِ ثبسیکٌبى اجبسُ هی دّذ  سی پزداختِ هی ضَد.سپس ثِ فلسفِ پیزٍ

 تب یبد ثگیزًذ چگًَِ ثزای دستیبثی ثِ اّذاف تین سخت تالش کٌٌذ.

ّب کٌذ ٍ ثزخی فکز هی کٌٌذ استفبدُ اس رٍش هطبرکتی ثذیي هؼٌبست کِ هزثی هسئَلیت خَد را ثِ ػٌَاى هذیز ٍ رّجز تین ر

ثِ حفظ ًظن ٍ سبختبر قَاًیي ثی اّویت ثبضذ ٍ اجبسُ دّذ کِ ثبسیکٌبى ّزکبری کِ دٍست دارًذ اًجبم دٌّذ، اهب اصالً ایي 

طَر ًیست! هزثی درٍى سبختبر تین ٍ چْبر چَة قَاًیي تیوی ٍ تب جبییکِ ثِ ًظن تین آسیت ًزسذ ثِ ثبسیکٌبى آسادی ػول 

ًکتِ کلیذی دس هؤثش بَدى ایي  تَر هی دّذ ٍ تٌجیِ هی کٌذ تب سبختبر ٍ ًظن تین حفظ ضَد.هی دّذ. ٍ در هَاقغ السم دس

 سٍش، فشّیختِ سبصی ببصیکٌبى ًخبِ ٍ ایجبد سقببت بیي آًْب هی ببشذ.
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