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 چکیده

ّب سبسهبى ثبشد. هی تأهیي سًجیزُ ّب هدیزیتسبسهبى طلَةرقبثت در عولكزد ه عَاهل هَفقیت ٍ تزیي كلیدی اس اهزٍسُ یكی

؛ سیزا ثبشٌد هی یشخَسًجیزُ تأهیي  طلَةّبی ه پبراداین كشفپذیزی، ثِ  ثْجَد رقبثت ًیش ثْتز ٍ یثِ عولكزد رسیدىثزای 

سجت تغییزات سزیع  ٍفشبر رقبثت جْبًی  ٍجَد ثبایي گشتِ ٍّب  شزكت هیبىّبی تأهیي جبیگشیي رقبثت  سًجیزُ هیبىرقبثت 

 ثب تَجِ ثِ آًكِ تأثیزاتد. شَ عٌَاىّبی رقبثتی هشیت كستاصلی هَفقیت تجبری ثزای  علتعٌَاى  داًش ثِ ٍ تب آگبّی گزدید

ّبی  هزس درٍى ّب ثِ ثزًبهِ هدیزیت ٍ هحیطی عولیبت ٍ دّد رخ هیهحصَل،  عوز چزخِ هزاحل توبهی در هحیطی هطلَة ًب

 اس جزیبًبت توبهی كِ جبهع دیدگبّی صَرت ثِ سجش تأهیي سًجیزُ هدیزیت ًظز ًقطِد، گزدً هحدٍد ًوی یسبسهبً

اهزٍسُ هدیزیت ثبشد.  هی تَجِ ثسیبری ، هَردشَد شبهل هی كٌٌدگبى را هصزف اًتْب در كٌٌدگبى ٍ تَلید كٌٌدگبى ثِ تأهیي

، صٌبیع ٍ ًْبدّبی هزتجط ثب هحیط ّب دٍلت هسبئل تزیي هْنسیست هحیطی ثب تبكید ثز حفبظت اس هحیط سیست ثِ یكی اس 

یست ّب را هلشم ثِ تَلید هحصَالت ٍ خدهبت سبسگبر ثب هحیط س سیست تجدیل شدُ ٍ فشبرّبی ثیي الوللی ٍ جْبًی، سبسهبى

كزدُ است. ایي چبلش هٌجز ثِ ایجبد هفَْم جدیدی ثِ ًبم هدیزیت سًجیزُ سجش در حَسُ كست ٍ كبر شدُ كِ تزكیجی اس تفكز 

رٍ طی چٌد سبل اخیز هدیزیت  ایي اس. در پی خَاّد داشت ّبی شزكتاست، كِ هشیت رقبثتی را ثزای  تأهیيهحیطی ٍ سًجیزُ 

پب ثِ عزصِ ًْبدُ ٍ ثبعث  سبلندر ایجبد هحیط سیست  ّب شزكتّب ٍ  ٌٌدُ دٍلتثِ عٌَاى حوبیت ك سجشتأهیي سًجیزُ 

حفبظت سجش در  تأهیيایي تحقیق سعی شدُ است ثِ اّویت ٍ ًقش هدیزیت سًجیزُ  ثَجَدآهدى اقتصبد سجش گزدیدُ است. در
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