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 سرآغاز

ل ترسوه،  وورا ااوراا  اشهاشو، دا و  و هوی  در اویامروزه در کشورر
هی  اعتقید  و مذهب  بی ترج، بشویرا  یاوی  آریشو  و اایداو  اشگیزه

هوی  بشردوسوتیش، موویر ی  فراواا  شقش مهم  را در ترج، بو، ج بو،
هوی  کیریموه اکو  از شگور  (.1) ک هکوب و کیرهی اافی م  1اجتمیع 

اس   ورا ک، برا  رسویها  بی اآتصید 2هی  اخلیآ اسلیم  یمیختن ارز 
ب، سهید  پیاهار و ابوه  اشوویا  جیمهو، اسولیم  از اون سور شییزم وه 
اآتصید  پرای و رشه ایفت، اس  تی رفویه عمورم  را مققوا سویزد  و از 
داگر سر  مقتوی  تقکویو و تقراو  ارز  هوی  اخلویآ  در فره و  

را  اس   تی بی سی و سیز  فهی یو  هوی  سوهید  اخورو  افوراد 3عمرم 
فراهو یورد  ب، واژه یا ک، رشه مطلرب اآصید  و تقکیو ارز  هوی  

  (. 2) دا    تأثیر متقیبل بر اکهاگر دارشه
 
 

 
بق  اخلیق از ارشیا بیستیا مطرح بورده و اکو  از یثویر ارسوطر تقو  
ع راا اخلیق  ه رز ب، ع راا ان کتیب کلیسین در رشت، هی  مربرطو، 

تهراس م  شورد. اآتصوید شیوز توی آبول از در داششگیه هی مطرح برده و 
تیسیس علو اآتصید  ذال اخلیق جی  م  گرف  و پس از تیسویس علوو 
اآتصید ترسط یدام اسمی   تی مه  هی علو اآتصید در زارمجمرع، اخلیق 
تهراس م  شه تی کو کو بی تهراف جهاه  از اشویا بو، ع وراا اشوویا 

اژه اسووتفیده از ابووزار اآتصووید  و شیووز تووولط رو  اثبووی  گرااوو  و بوور
رایضیی   اآتصید ب، مرور از اخلیق فیصول، گرفو  و در شیمو، اول آورا 
بیوتو  جهاا  کیمل اان دو بو، وآورپ پیرسو  توی اا کو، پوس از بوروز 
مشکلیت  از جمل، افراط در فردگراا  از شیم، آرا بیوتو  گرااش  خلیف 

 . اان روشه در اآتصیدداشیا ب، وجرد یمه
 

 چکیده
ا گر  تققیا ایضر بی ههف ارائ، مویر ی  پذار  اجتمیع  و اخلیق مهار  متغیرهی  مهم  در جه  تقرا  تر یه م  بیش ه. زمینه: 

 ب، اشجیم رسیهه اس .اخلیآ  در تقرا  تر یه پیاهار ص ه  تیارسیز  ااراا -هی  اجتمیع یفرا   مویر ی شقش

اکتشیف  و بی رو  داده ب یید برد. جیمه، یمیر  اان تققیا گروه  -: اان تققیا از  قیظ ههف کیربرد   و از  قیظ رواکرد پیمیاش روش

   ترسه، و تر یه پیاهار  و ص ه  تیارسیز  شیمل مشیوران و مهاراا ارشه ص ه  از خبرگیا ارزه اخلیق سیزمیش   مویر ی  اجتمیع  سیزمیش
گیر  گلر ، برف  و تی فراا ه رسیها ب، اشبیپ شظر  شفر خبره برد ک، بی رو  شمرش، 9تیارسیز  و اسیتیه داششگیه  بردشه شمرش، تققیا شیمل 

هی  س، گیش، بیز  غیرسیختیر ایفت، بی خبرگیا برد. سراشجیم داده هی بی کهگذار  هی  مصیاب، عمیا ویور  دادهادام، ایف . ابزار اصل  جمع
 مقرر  و اشتخیب   مررد تقلیل آرار گرفت ه

مقر ،  13مفهرم   39مفهرم او ی، استخرا  گرداه ک، بهه از ک یر هو آرار دادا یشهی و اذف مفیهیو تکرار    123در مجمرپ  :یافته ها

 اصل   ش یسیا  شه.

هی  فهیل در ص ه  تیارسیز  کشرر در جه  تقرا  تر یه پیاهار و دستییب  ب، پییمه رضیا  ذا فهیا  بیاه سه  ک  ه : شرک نتیجه گیری

تههه مهاراا عی   ب، ترسه، و تر یه پیاهار  یگیه  کیرک یا شوب  ب، ترسه، تراا می   شرک   تههه مهاراا عی   ب، اصرل اخلیآ  و اسلیم   
تمیال شرک  ب، تقرا  برشه را بهبرد ببخش ه. در اان مویر عرامل مختلف زمی ، ا  و میط  شیز شقش خراه ه ه پیاهار و همچ ین و تر ی
 داش . 

 

 پذار  اجتمیع    تر یه پیاهارمهار   مویر ی اخلیق کلیدواژگان:
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ehsansadeh6@gmail.comشراو هۀ مویرل: ششیش  ا کتروشیک : 

 

mailto:ehsansadeh6@gmail.com
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شیز ب، مه ی  خیص یا ک، در آرا بیووتو طورح شوه  بو،  بق  ترسه،
همین سرشرش  دویر گرداه. اآتصیدداشیا شول اول ترسه،  اان مرضورپ 

داهشه و بیشتر  رشه را مهییر یا م  داشوت ه تی مهضولی  را مکیشیک  م 
رشه ب  اخلیق و بهوا جه  ک، فقر  شیبرابر  و تخراب مقیط زاوو  

صیاب شظراا را بر یا داش  تی در تیورر  هوی  پییمه یا برد. اان امر 
. در ا گور  (3)ترسه،  تجهاهشظر کرده و اخلیق ترسه، را مطورح شمیا وه

تهراوف شوهه و « 4ترسوه، اآتصوید »س ت  ترسه،  پیشرف  مترادف بی 
هی  اجتمیع  و اشویش  شیداهه گرفت، مو  شورد. شورااط کویر غیور ج ب،

ل   بکیرگیر  شیرو  کیر کردک م صفیش،  مخیطرا  اام   و سلیم  شغ
و افزااش فقر سیختیرایفت، بخش  از وی شهی  اشوویش  و اجتمویع  ااون 
رواکرد ب، ترسه، برده اس . تخراب و ی ردگ  مقیط زاو  و در شتیج، 
در خطر آراردادا ایی  بر رو  زمین ج ب، م ف  داگر ترسه، اآتصید  

بو، توهراد در دهو،  برده اس . ظهرر اان پییمههی  م ف  سبب شه ک،
هی  پیایش  آرا بیوتو تلی  هیا  برا  افزااش یگیه  و اصلیح موویر 

اکو  از « ترسه، پیاهار»ترسه، صرر  گیرد. پیهااش عبیر  شیم یش ی  
ترسه، و بی  هگ  هر جیمه، ا  در شتیجو، برشیمو،  هی برد.شتیاد اان تلی 

 5، تر یه پیاهارراز  ترسه، و تهوان سییس  هی و استراتژ  هی   ترسه

ا هه  افزوا بر ااجوید م فهو  افریا ه ص هت  شها و تر یه فز(. 4اس  )
اآتصید  و رفیه اجتمیع  مخیطرا  گرشیگرش  را ب، همراه دارد ب، طرر  
ک، م  تراا گف  بروز عرامل زایا یور شیش  از فهی ی  هی  صو ه  در 

یا وه و  مقیط زاو  جز جهاا  شیپذار صو ه  و تر یوه بو، شومیر مو 
همراره سلیم  شیرو  کیر  مقیط زاو  و آیبلی  هی  تر یه در یا هه را 

از اان رو ب، م ظورر کویهش عرامول زایشبویر  .مررد تههاه آرار م  دهه
پهاهه جهیش  شها ک، بی رشه ص یاع در جهیا همراه اس   اصل ترسه، 

گرفت،  پیاهار در ص یاع کشررهی  ترسه، ایفت، در او را  فهی ی  هی آرار
پیاهار در تهویدل میویا  تر یه ب ی ب، تهراف کیرش یسیا  ترسه،(.  5) اس 

س، مفهرم رشه اآتصید   پیشرف  اجتمیع  و افیظ  از مقیط زاوو  
بههاشو   اام و  و  خلیص، م  شرد ک، در اان راستی  سیووتو موهارا 

 7اک  از گیم هی  مرثر برا  رسویها بو، ترسوه، پیاوهار 6مقیط زاو 
بی بکیرگیر  یا  ترسه، پیاهار امکیا پذار م  شورد. همچ وین  اس  ک،

 ترسوه، مقرر ع راا بههاش   اام   و مقیط زاو  ب، سیوتو مهارا 
 هوی  فهی یو  بور ک، اس  مهارات  تیزه شگر  و رواکرد شرع  پیاهار 
  اثر گذاشت، و م  کرشوه زاو مقیط و اام   بههاش   شظر از سیزمیا

یم ایفتو،  آیبلیو  هوی  بوی قره خطریفوران در در آی ب ان ا گور  شظو
سیزمیا را ش یسیا  و بی ک ترل و مهارا  یشهی میزاا ارادث را ب، اهاآل 

از یشجیا  ک، مهمتران رکن در بهوره ور  هور (.  6)ممکن کیهش دهه
سیزمیا شیرو  اشویش  برده ب یبراان هر شرااط  ک، بتراشه م جر ب، افظ 

شرد در واآع بیعو  بهبورد وضوهی  سیووتو و صییش  از شیرو  اشویش  
 خراهوه سویزمیش  ور  بهره بههاش   اام   و مقیط زاو  و مهارا 

سیووتو  و ور  بهوره بوین مووتقیو رابط، ده هه ششیا امر اان ک، شه
بور هموین اسوی   (. 7بههاش   اام   و مقیط زاو  اسو  ) مهارا 

سیزمیا میش ه سیزمیا و شرک  هی  بزرگ جهیش  در ک یر اههاف اصل  
افزااش بهره ور  ب، بهبرد سیوتو مهارا  کیفی  و ترسه، پیاوهار کو، 

بیع  آهرتم ه شها یا هی در عرص، رآیبو  جهویش  مو  شورد  ترجو، 
 .(8)م  ک  ه بوییر 

در دشیی  پیچیهه امروز ک، سرع  پیشرف  ابوهاعی  و شظراو، پورداز  
و ف را فراواشو  در هی  بشر بوییر زاید اس  و هر روزه سبکهی  روشهی 

هر عرص، علم  شمیایا م  گرد  مهمتران و پررش  توران عویمل  کو، 
بیع  افظ کییا و کرام  اان روا، هی م  گردد افظ اصرل و ویرورب 
اخلیآ  و اشویش  اس  ک، بیع  بقی وتبیین علرم و شظرا، هوی  مختلوف 

  هویدرب هوی عرصو،  تمیم در شها  جهیش  هافرا بی همگیم(. 9)اس 
 شقیط  اآص از رآبی. اس  شهه گشرده هیشرک   رو ب،  جهیش  بیزارهی

- مو بویهو رآیبو  بو، مختلف زا یتجه و امکیشی  و هیفره   بی ییدش
 خوهمی  و کی یهوی از مملور و شوهه تور رآویبت رفت، رفت، بیزارهی. پردازشه
  یاشوبیع از ا درجو، ب، بیزار ک، ا جی تی   گردشه م بیرآ هی شرک 

هی  اان شرپ بیزارهوی  افوزااش اجوو تر یوه و از مشخص، .(11رسه) م
-هی  اشهطیفت رپ مقصر ی  از سر  رآبی  افزااش سرع  تکیمل ف یور 

(. از 11بیشه)م ک  هگیابی ی  ص یاع و ت رپ گراتر شها مصرف 8پذار 
ا  از سر  هی  تبلیغیت  گوتردههی امروزه بی فهی ی طرف  داگر  شرک 

طورر  کو، هور اشوه  بو،ک  هگیا رو ب، رو شوههبرا  جذب مصرف رآبی
ک  هه روزاش، بی اجو وسیه  از تبلیغی  مراج، مو  گوردد. تهوهاد مصرف

هوی اشهک  از اان تبلیغی  مررد ترج، آرار گرفتو، و تهوهاد کمتور  از یا
پور  (.12گیرشوه )ک  هگیا مررد تجزا، و تقلیل آورار مو ترسط مصرف

صرف ک  هگیا پیش از یا ک، پییم  را درک شمیا ه  از واضح اس  ک، م
 گوراد(   در شتیجو، 13ک  وه)مییا ان فراا ه تصمیو گیر  عبورر مو 

-نیتک   در پ هاهی بیجرابگر شخراهه برد  شرک  نیشیپ  هی استراتژ
بیش ه تی بتراش ه علیوه بر افوظ سوهو بیزارشویا    ترو خلیق هاجه  هی

هوی  مورثر در . اکو  از تک یون هااز یا خرد شمی زیسهو بیزار رآبی را ش
ک  وهگیا اسو  کو، بو، هی در رفتیر مصورفشفرذ واژه ب گیه عصر ایضر

-هی  مویر یش، تجویر   اخلویآ   بشردوسوتیش، و زاوو واسط، فهی ی 

-ک  هگیا و جیمه، ب، کیر گرفت، مو مقیط  جه  اثرگذار  بر مصرف

اجتمیع  شرک  هی  مویر ی هی ی هی را  ف  اان فهی ی شرد  مجمرع،
هوی خراه وه تراشوو  بوی تقو  توأثیر بهان طراا یا (. 14اشه)شیم شهیده

ک  وهگیا    مصورفدوسوتیش،و اشوویا9پذار  آراردادا اس مویر ی 
راه  جه  شفرذ در بیزارهی  بویش از اوه رآویبت  و گویه اشوبیپ شوهه 

ف سویزمیش  از ایو  (.  امروزه پیاهار  بور ج بو، هوی  مختلو15بییب ه)
اآتصید   اجتمیع  و زاو  مقیط  تأکیه دارد  از اان رو اهمیو  ااون 
مرضرپ برا  شول هی  فهل  و یت  بوییر اییت  اس . بیشتر شرک  هی 
ب، اان شتیج، رسیهه اشه ک، م ظرر ارتقی  اثربخش و کیرا پیاهار  تر یوه 

پیاهار هوت ه.  ذا  شییزم ه تهراف  اشهازه گیر  وک ترل شیخص، هی  تر یه
اشهازه گیر  پیاهار  تر یه ب، مرضرع  بوی اهمیو  در مبیاو  تر یوه و 

وکیر از توأثیر اخلویق بور مقویط کووب(.  16عملیی  مبهل شهه اسو )
هی  مهم  اس  ک، ش یخ  شقش یا در ترسه، اآتصید  جراموع مقر ،

یش مختلف  شظر اشهاشم هاا ادایا جهیش  ب، واژه اسولیم را بویش از پو
جلب کرده اس . ب، م ظرر رسیها بو، ترسوه،   وزوم ترجو، بو، فووید  

و اخلیق مقیط کوب  11هی ک، از شبرد اخلیق اآتصید خشرش  و فقر مل 
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شرد. رفع ب یید  فوید  خشرش  و گیرد ااوی  م سروشم، م  11و کیر
هی  عمل  ترسه، اآتصید   جوز بوی پیرشوه هی در راستی  اشگیزهفقر مل 
وا اخلیق اآتصید  و اخلیق مقیط کووب و کویر میوور شخراهوه روزافز
 . (17)شه

از خها شووب  بو، »شهد ا بلیغ، م  فرمیا ه:  166امیر مؤم یا  در خطب، 
ب هگیا و شهرهیاش پروا ک یه؛ زارا دارا  موؤ ی  هوتیه؛ ات  شووب  

ترج، و درک درس  همین سوخن موی را بو، ...«. ب، زمین هی و ایراشی  
 –پیاهار  تر یوه و ترسوه، و ترجو، بو، مووؤ یتهی  اسولیم   سم  راه

بی مهضولی  و مشوکلیت    ارزه اخلیق ترسه،سیزد. اجتمیع  ره مرا م 
هی  اخیر روبرو شهه و مویل، ا  ک، در سیل هوی  اخیور شویاه در ده،

کمتر بهاا پرداخت، شهه  مویر ی  اجتمیع  سیزمیا هی در آبیل مقویط 
ب، مراج، شها ب، مهضلیت  از آبیل ب  عوها ت   هیاشیا اس   ک، م جر

. بر اان اسی   و بوی ترجو، (18)در هم، ابهید و کمبرد م یبع طبیه  اس 
هی  گذشت،  بی ان خلوی  هی  دآیا ب، عمل یمهه در پژوهشب، بررس 

هی  اجتمویع  مویر ی مطی هیت  مشهرد مراج، هوتیو. وراک، تی ک را 
مترسووط کشوورر و مخصرصووی  صوو ه  در صوو یاع کرووون و  اسوولیم  -

و از ااون  قویظ ادبیوی  شظور   تیارسیز  مررد مه ویز  آرار شگرفتو،
داخل  بی خلی  و شکیف تیرران مراج، اس .  از اا رو  تققیا ایضور در 

موهل ": پ  ایفتن پیسخ  م طق  و علم  ب، سؤال اصل  زار برده اس 
دا و  در -  اجتمیع پذارمهار  و مویر ی یفرا   اخلیقفراا ه  شقش

. امیوه "تقرا  تر یه پیاهار ص ه  تیارسیز  ااراا ب، و، شقر م  بیشه؟
اس  شتیاد اان تققیا ضمن پر کردا خلی  مطی هیت  مذکرر بتراشوه بو، 

هی  فهیل در ص ه  تیارسیز  کشرر کمن شمیاوه توی در زمی و، شرک 

تقراو  کرد بی روادا   -پذار  اجتمیع مهار  و مویر ی اخلیقتقرا  
 تر  را تهوان و اجراا  شمیا ه.هی  صقیح  استراتژ تر یه پیاهار

 

 روش

-تققیا ایضر  از  قیظ ههف کیربرد  و از  قویط رواکورد  کویربرد 
اکتشیف  و بر اسی  تیرر  داده ب یید م  بیشه. در اان تققیا  خبرگیا 

یه پیاهار  ارزه اخلیق سیزمیش   مویر ی  اجتمیع  سیزمیش   ترسه، و تر 
و ص ه  تیارسیز  شیمل مشیوران و مهاراا ارشه ص ه  تیارسویز  و 
اسیتیه داششگیه  بو، ع وراا  جیمهو، اشتخویب شوهشه در ااون تققیوا  

هی  خبرگ  شیمل مرارد زار برد: توولط بو، مبیاو  موویر ی  واژگ 
اجتمیع  و اخلیآ  سیزمیش   ترسه، و تر یه پیاهار  و یشو یا  بوی صو ه  

 یز  کشرر. تیارس

خبره ب، ع راا شمرش، اشتخیب شهشه ک، از رو  شمرشو،  9در اان تققیا  
گیر  گلر ، برف  استفیده شه. ب، اان شقر ک، او ین فرد خبره بر اسوی  
بررس  هی  او ی، و شظرخراه  از استید مقترم راه می اشتخیب شه و پس 

افوراد خبوره از اتمیم مصیاب، بی فرد اول  از و  درخراس  شوه فورد اوی 
داگر  )در مییا مشیوران و مهاراا ارشه صو ه  تیارسویز  و اسویتیه 

 -هی  اجتمیع  یفرا   مویر ی شقشتراش ه در ارزه داششگیه ( ک، م 
صیاب شظر برده و اسلیم  در ترسه، تر یه پیاهار ص ه  تیارسیز  ااراا 

رسیها ب، ب، غ ی  مهل تققیا کمن شمیا ه  مهرف  ک  ه. اان فراا ه تی 
اشبیپ شظر  مققا ادام، ایف .  یزم ب، ذکر اس . وازگ  هی  امهیت  

 .اراا، شهه اس  1گروه شرش، در جهول 

 ی گروه نمونهت: ویژگی های جمعی1جدول 
 لیبل مصاحبه سابقه اجرایی تحصیلات سن ردیف

 A داششگیه دکتر  61 1

 B داششگیه و ص ه  دکتر  41 2

 C و ص ه داششگیه   دکتر  45 3

 D داششگیه دکتر  62 4

 E داششگیه و دو   دکتر  48 5

 F داششگیه دکتر  49 6

 G داششگیه دکتر  53 7

 H داششگیه و دو   دکتر  55 8

 I داششگیه دکتر  52 9

 
هی  عمیا و غیرسیختیر ایفتو، بوی هی مصیاب،ابزار اصل  جمع یور  داده

مصیاب، هی  مققا سه  کرد بی ورود  خبرگیا ارزه بیزارایب  برد. در اان
شرم ب، بق  و جلب اعتمید او ی، مصیاب، شرشهگیا  بصرر  کیملوی  غیور 

هی و پییمووههی  موووتقیو سووؤا یت  در خصوورص پیشوویا ههی  زمی وو،
اسولیم  در ترسوه، تر یوه پیاوهار  -هی  اجتمیع  یفرا   مویر ی شقش

مفویهیو او یو، را  مطرح شمرده و از ااون طراواص ه  تیارسیز  ااراا 
برا  اطمی یا از روااو  جه  طراا  مهل کوب شمیاه. در اان تققیا  

درگیر  طر یش  مه  پژوهشگر بی فضی  پژوهشو  هی  از رو  مصیاب،

و مشیهها  مهاوم او در مقیط پژوهش از جمل، اعتمیدسویز  بوی افوراد 
هوی  مرضرپ پژوهش  فراگیر  فره   یا مقویط و ک تورل بوهفهم 

استفیده شه. همچ وین  بورا   هی  پژوهشگر ای مطلهیااز مهاخل، شیش 
هی شیز  بهوه از اشجویم هور مصویاب،  کوههی  اطمی یا از پیایا  مصیاب،

استخرا  بی فرد مصیاب، شرشهه در مییا گذاشوت، مو  شوه توی اطمی ویا 
ایصل شرد ک، کههیا  ک، مققا از مصیاب، است بیط شمرده اسو   بوی 

 اب، شرشهه همخراش  دارد.مک رشی  ذه   مصی
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هی و دسوتییب  بو، موهل در شهیا   ب، م ظرر تجزا، و تقلیول مصویاب،
ا  بیز  مقرر  و اشتخویب  هی  س، مرال،مفهرم  تققیا  از کهگذار 

 استفیده گرداه.
 

 یافته ها
 کدگذاری باز:

اان مرال، از تجزا، و تقلیل  ب، ش یسیا  و استخرا  مفویهیو او یو، از 
مصیاب، هی اختصیص داش . بر اان اسی   بهوه از اشجویم هور مقترا  

مصیاب،  مققا بی بررس  و هبیره یا  مفیهیو مرجرد در متن مصیاب، را 
مصیاب، صورر  گرفتو،   9استخرا  و که گذار  م  شمرد. در مجمرپ 

مفهرم او ی، استخرا  گرداه ک، بهه از بررس  و ک یر هو آرار دادا  123
مفهورم شهویا  ش یسویا  شوه کو، در  39و تکرار   یشهی و اذف مفیهی

( آیبل مشیههه م  بیشه. )گفت   اس  کههی  ک ویر مفویهیو  2جهول )
شیمل ان ارف  یتین و ان عهد م  بیشوه. اورف  ویتین )بو، ترتیوب 
اروف ا فبی(  ششیا ده هه فرد مصیاب، شرشهه  و عهد ک ویر ااون اورف 

  .یا مصیاب، خیص م  بیشه.(ششیا ده ه شمیره مفهرم استخرا  شهه از 

 

 مفاهیم نهایی شده بعد از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و حذف موارد تکراری در مرحله کدگذاری باز :2جدول 
 کد مفهوم

 6E4 , B1 , A بیاه اراده جه  در مهاراا ارشه شرک  شکل گیرد تی ب، سم  ترسه، پیاهار ارک  ک  ه.

 K5G9 , , B 2A ,1 تیارسیز  ب، ع راا ان ارز  سیزمیش  جی بیفته.هی  ترسه، پیاهار بیاه در شرک 
 7I8 , F1 , , B 3A مهاراا ارشه شرک  بیاه ا گر  ان مولمیا اخلیق مهار بیش ه.

 F4 A ,2 ضرور  و اهمی  ترسه، و تر یه پیاهار بیاه ب، کیرک یا گرشزد شرد.
 J 4E5 , A ,1 ک ه.ک  ه ک، کمتران یسیب را ب، مقیط زاو  وارد م هیا  استفیده هی  تیارسیز  بیاه از تک ر رژ شرک 

تراشه ب، ارتقی  برشه ب، زعو بوییر  از متخصصین ارزه برشهسیز   ارک  در مویر ترسه، و تر یه پیاهار م 
 K10G ,2 کمن ک ه.

 4I 10 , , C6 A اخلیآیی  کوب و کیر بیاه ب، مهاراا و کیرک یا یمرز  داده شرد.
 D 2B ,8 هی  سیزمیش  بیاه در راستی  ترسه، پیاهار تهوان شرشه.م، اههاف و استراتژ ه

 4H4  ,  G 9 , F1 , C اصر ی هر تغییر  بیاه از سم  بی ی  هرم سیزمیش  یغیز شرد.
 K3, G 7, D 7 A ,3 هی  تیارسیز  مقرر کرده اس . هی  اجتمیع  برا  شرک وزار  صم  ا زامیت  را در ارزه مویر ی 

هی  اجتمیع  تراا از یشهی ترآع داش  ب، یرمیاهی از  قیظ می   در وضهی  به  آرار داشت، بیش ه شم اگر شرک 
 8C  8  ,A و مقیط زاوت  ترج، ک  ه.

 J3B ,2 ک  هگیا م طبا بیشه.طراا  و تر یه مقصر ی  بیاه بی شییزهی  در ایل تغیر مصرف
 10E 11 ,C9  , A ر زمی ، ترسه، و تر یه پیاهار در ص یاع مختلف کشرر آراشین مهوش  را وضع شمیاه.مجلس شررا  اسلیم  بیاه د

 H 2, G 10 A ,9 بیشه.رضیا  عرامل سیزمیش  )سهیمهاراا  مهاراا  کیرک یا و عرامل فرو ( بوییر پر اهمی  م 
پو هاو برا  گیه یشچ، را ک، برا  خرد م فره   عمرم  سیزمیش  می اگر رش  و بر  اخلیآ  ب، خرد بگیراه  یش

 I 4 F5  ,  B ,6 پو هاو و بلهکس.داگراا شیز م 

 K6F6 , , B 11A ,4 تراشه ا گر  بوییر م یسب  بیشه.هی  برتر تیارسیز  دشیی ب، اصرل اشویش  و اخلیآ  م وگرشگ  پیاب ه  شرک 
 3E6 ,  , C13 A م یفع جیمه، شیز متههه خراهه برد. شرکت  ک، خرد را در آبیل جیمه، مویرل بهاشه  شوب  ب،

 E 11D ,2 هی  اجتمیع  خرد پیاب ه بیشه. اگر شرک  تیارسیز  ب، دشبیل تقرا  برشه خرد بیشه  ب، شیویر بیاه ب، مویر ی 

 E4, D7 B14 , A ,13 هیا  هوت ه ک، هیچ تههه  ب، م یفع جیمه، شهارشه.متأسفیش، شرک 
 7H3 , , F1  D هی  اجتمیع  و اخلیآ  شرک  یش ی شرشه.بی مویر ی  کیرک یا بیاه

 1H8 , G10 , , F 3C هی  اخلیآ  بیاه در سیزمیا شهیدا ، شرشه و ب، یشهی ار  شهیده شرد.ارز 
هی  تیارسیز   خراس  آلب  و ارک  عمل  مهاراا ارشه یشهی در  یزم، ترسه، و ب، تبع یا تر یه پیاهار در شرک 

 J9, G1  , E 6, D 11B ,3 ان مویر اس .ا

 H1F9 , C12 , A ,3 شرد.هی  تر یه ب، کیهش آیم  تمیم شهه و شهیاتی  آیم  فرو  ختو م کیهش هزا ،

 7G2 , , C 8 B هی  تیارسیز  بیاه جیمه، را شیز راض  شگ، داشت، و بی خرد همراه ک  ه.شرک 

 F 10 B ,11 تراش ه ا گر  م یسب  برا  ترسه، و تر یه پیاهار بیش ه.هی  برتر تیارسیز  در سطح دشیی م شرک 

 H 12F ,8 کیرک یا بیاه از اآهامی  گذشت،  فهل  و یت  شرک  در ارزه ترسه، و تر یه پیاهار یگیه شرشه.

 J5I9 , , D 5 C ,4 هی  تیارسیز  بیاه بر اسی  استیشهاردهی  جهیش  ک ترل و پیاش شرد.هی  زاو  مقیط  شرک ی ردگ 

 2D ,4C  تراشه تأثیرا  شگرف  بر رفتیرهی  کیرک یا داشت، بیشه.مهار  مهاراا م اخلیق

 E 14, C 15 A ,9 اصر ی هر استراتژ  و اآهام  شییز ب، ان پشتراش، می   دارد.

 K2H11 , , G8 E ,5 تشراا شمیاه.  هی  را ب، سم  ترسه، و تر یه پیاهارتراشه براسط، آهر  ایکمیت  خرد  شرک وزار  صم  م 

 2I1 , G 15 ,, C 16A هم، عرامل و ارکیا شرک  بیاه دغهغ، ترسه، پیاهار را در سر داشت، بیش ه.
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 J5H7 , F5 , , D 12B ,5 تراشه بوییر مفیه و سیزشهه بیشه.ا گربردار  صقیح در هر کیر  م 

 G7, C13B ,12 ک  هگیا اس .هو ب، شفع مصرفبهبرد کیفی  مقصر ی  و خهمی   هو ب، شفع شرک  و 

 13F11 , , E12  C وگرشگ  ارک  در مویر ترسه، و تر یه پیاهار بیاه برا  کیرک یا تشراح شرد.

 3I12 , , E13 C هی  تیارسیز  بیاه مهارا  شرشه.پومیشههی  شرک 

 J5F5 , , E 3D ,6 ب، عرامل زاید  بوتگ  دارد. هی  تیارسیز  در جیمه، بی اکهاگر متفیو  اس  وارز  واژه برشه شرک 

 K1I6, G ,6 تراشه ب، اشتغیل بیشتر جیمه، م جر شرد.افزااش تیراژ تر یه م 

 J6H ,7 هی  اجتمیع  یشهی گرشزد شرد.هی  تیارسیز  مویر ی بیاه ب، شرک 

 7K, 10 , D7E ک  هگیا شرد.هی  سیزمیش  بیاه م جر ب، رضیا  مصرفاستراتژ 

 

 کدگذاری محوری:
در اان مرال،  سه  شه تی بی ترج، عمیا ب، مفیهیو ش یسیا  شهه و 

تر  هی  کل ب ه تشخیص وجره تشیب، و افتراق یشهی بی اکهاگر  دست،
ااجید گردد  و مفیهیو هو س خ و هو راستی  در اان  "هیمقر ،"ب، شیم 

 13ه  ش یسیا  تر جیگذار  شرشه. میاصل اان فراا هی  کل دست،
( آیبل مشیههه 3مقر ، اصل  برد ک، بهمراه مفیهیو مربرط،  در جهول )

 م  بیش ه:

 

 مقوله های شناسایی شده به همراه مفاهیم مربوطه: 5جدول 
 ردیف مقوله )کد گذاری محوری( مفهوم )کد گذاری باز(

اراا عی   ب، اصرل اخلیآ  تههه مه مهاراا ارشه شرک  بیاه ا گر  ان مولمیا اخلیق مهار بیش ه.
 و اسلیم 

1 
 تراشه تأثیرا  شگرف  بر رفتیرهی  کیرک یا داشت، بیشه.مهار  مهاراا م اخلیق

 بیاه اراده جه  در مهاراا ارشه شرک  شکل گیرد تی ب، سم  ترسه، پیاهار ارک  ک  ه.

تههه مهاراا عی   ب، ترسه، و تر یه 
 پیاهار

2 
هی  تیارسیز   خراس  آلب  و ارک  عمل  یا تر یه پیاهار در شرک   یزم، ترسه، و ب، تبع

 مهاراا ارشه یشهی در اان مویر اس .

 اصر ی هر تغییر  بیاه از سم  بی ی  هرم سیزمیش  یغیز شرد.

 ک  هگیا م طبا بیشه.طراا  و تر یه مقصر ی  بیاه بی شییزهی  در ایل تغیر مصرف

 3  یفع جیمه،تر یه در راستی  تأمین م
 ک  هگیا اس .بهبرد کیفی  مقصر ی  و خهمی   هو ب، شفع شرک  و هو ب، شفع مصرف

 شرد.هی  تر یه ب، کیهش آیم  تمیم شهه و شهیاتی  آیم  فرو  ختو م کیهش هزا ،

 تراشه ب، اشتغیل بیشتر جیمه، م جر شرد.افزااش تیراژ تر یه م 

 م  شییز ب، ان پشتراش، می   دارد.اصر ی هر استراتژ  و اآها

تراا از یشهی ترآع داش  ب، هی از  قیظ می   در وضهی  به  آرار داشت، بیش ه شم اگر شرک  4 تراا می   شرک 
 هی  اجتمیع  و مقیط زاوت  ترج، ک  ه.یرمیا

 ک  هگیا شرد.هی  سیزمیش  بیاه م جر ب، رضیا  مصرفاستراتژ 

 5 رضیا  ذا فهیا
رضیا  عرامل سیزمیش  )سهیمهاراا  مهاراا  کیرک یا و عرامل فرو ( بوییر پر اهمی  

 بیشه.م 

 هی  تیارسیز  بیاه جیمه، را شیز راض  شگ، داشت، و بی خرد همراه ک  ه.شرک 

 هم، عرامل و ارکیا شرک  بیاه دغهغ، ترسه، پیاهار را در سر داشت، بیش ه.

 هی  تیارسیز  ب، ع راا ان ارز  سیزمیش  جی بیفته.ترسه، پیاهار بیاه در شرک  6 گرااش شرک  ب، ترسه، پیاهار

 هی  سیزمیش  بیاه در راستی  ترسه، پیاهار تهوان شرشه.هم، اههاف و استراتژ 

 هی  اخلیآ  بیاه در سیزمیا شهیدا ، شرشه و ب، یشهی ار  شهیده شرد.ارز 

 7 12مهار  سیزمیش  اخلیق فره 
فره   عمرم  سیزمیش  می اگر رش  و بر  اخلیآ  ب، خرد بگیراه  یشگیه یشچ، را ک، برا  خرد 

 پو هاو و بلهکس.پو هاو برا  داگراا شیز م م 

 اخلیآیی  کوب و کیر بیاه ب، مهاراا و کیرک یا یمرز  داده شرد.

رسه، و تر یه پیاهار در ص یاع مختلف کشرر آراشین مهوش  مجلس شررا  اسلیم  بیاه در زمی ، ت
 را وضع شمیاه.

ا زامی  آیشرش  ایکو بر ص ه  
 تیارسیز  

8 
هی  را ب، سم  ترسه، و تر یه تراشه براسط، آهر  ایکمیت  خرد  شرک وزار  صم  م 

 پیاهار تشراا شمیاه. 

هی  تیارسیز  مقرر کرده ع  برا  شرک هی  اجتمیوزار  صم  ا زامیت  را در ارزه مویر ی 
 اس . 
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 تراشه بوییر مفیه و سیزشهه بیشه.ا گربردار  صقیح در هر کیر  م 

هی  برتر دشیی ا گربردار  از شرک 
 در ص ه  تیارسیز 

9 
تراش ه ا گر  م یسب  برا  ترسه، و تر یه پیاهار هی  برتر تیارسیز  در سطح دشیی م شرک 
 بیش ه.

تراشه ا گر  هی  برتر تیارسیز  دشیی ب، اصرل اشویش  و اخلیآ  م رشگ  پیاب ه  شرک وگ
 بوییر م یسب  بیشه.

 هی  اجتمیع  و اخلیآ  شرک  یش ی شرشه.کیرک یا بیاه بی مویر ی 

یگیه  کیرک یا شوب  ب، ترسه، و 
 تر یه پیاهار

11 
 ک یا گرشزد شرد.ضرور  و اهمی  ترسه، و تر یه پیاهار بیاه ب، کیر

 وگرشگ  ارک  در مویر ترسه، و تر یه پیاهار بیاه برا  کیرک یا تشراح شرد.

 کیرک یا بیاه از اآهامی  گذشت،  فهل  و یت  شرک  در ارزه ترسه، و تر یه پیاهار یگیه شرشه.

 هیا  هوت ه ک، هیچ تههه  ب، م یفع جیمه، شهارشه.متأسفیش، شرک 
هی  مویر ی تههه شرک  ب، 

 اجتمیع 
 شرکت  ک، خرد را در آبیل جیمه، مویرل بهاشه  شوب  ب، م یفع جیمه، شیز متههه خراهه برد. 11

 هی  اجتمیع  یشهی گرشزد شرد.هی  تیارسیز  مویر ی بیاه ب، شرک 

او  هیا  استفیده ک  ه ک، کمتران یسیب را ب، مقیط زهی  تیارسیز  بیاه از تک ر رژ شرک 
 ک ه.وارد م 

تر یه در راستی  افیظ  از مقیط 
 زاو 

هی  تیارسیز  بیاه بر اسی  استیشهاردهی  جهیش  ک ترل و هی  زاو  مقیط  شرک ی ردگ  12
 پیاش شرد.

 هی  تیارسیز  بیاه مهارا  شرشه.پومیشههی  شرک 

هی  اجتمیع  یاه ب، مویر ی اگر شرک  تیارسیز  ب، دشبیل تقرا  برشه خرد بیشه  ب، شیویر ب
 خرد پیاب ه بیشه. 

 13 تمیال شرک  ب، تقرا  برشه
هی  تیارسیز  در جیمه، بی اکهاگر متفیو  اس  و ب، عرامل زاید  ارز  واژه برشه شرک 

 بوتگ  دارد.

تراشه ب، ب، زعو بوییر  از متخصصین ارزه برشهسیز   ارک  در مویر ترسه، و تر یه پیاهار م 
 رتقی  برشه کمن ک ه.ا

 
 کدگذاری انتخابی

هی  ش یسیا  شهه بر در اان مرال، از تجزا، و تقلیل  جیایب  مقر ،
رو  مهل پیراداام  برد. مهل پیراداام  ب، مققا کمن م  ک ه تی بهاشه 

 مقر ی  وگرش، بیاه پس و پیش  آرار بگیرشه. 
راداام   مقر ی  ب، بر اسی  مقر ی  ش یسیا  شهه و سیختیر ا گر  پی

 زار در مهل جیایب  شهشه:
هی مقر ، اصل  )مقرر (: هوت، مهل مفهرم  اس  ک، مفیهیو و مقر ،

در اان تققیا و بی ترج، ب، اههاف و  شرشه.بر مقرر یا ااجید م 
ب،  "گرااش شرک  ب، ترسه، پیاهار"هی  ش یسیا  شهه  مقر ، مقر ،

گرفت، شه. بهان مه ی ک، هوت،  ع راا مقر ، اصل  و مقرر  در شظر
 هی  تیارسیز  ب، ترسه، و تر یه پیاهارگرااش شرک مهل مفهرم   

 بیشه.م 
شرد و شرااط علّ : مجمرع، شرااط  اس  ک، سبب پیهااش پهاهه م 

هی  مرتبط بی اان بهه  ب، آرار زار تهیین مقر ، گذارد.ای بر یا تأثیر م 
 گرداه:

 و اسلیم : اان مقر ، ب، میزاا  13صرل اخلیآ تههه مهاراا عی   ب، ا
هی  تیارسیز  ب، اصرل تههه زبیش  و عمل  مهاراا عی   شرک 

 اخلیآ  و اسلیم  اشیره دارد.

  هی  : اان مقر ، ب، ب ی، و پشتراش، می   شرک تراا می   شرک
 هی  می   کشرر اشیره دارد.تیارسیز  در بهبره، بقراا

 رسه، و تر یه پیاهار: اان مقر ، ب، میزاا تههه تههه مهاراا عی   ب، ت
هی  تیارسیز  ب، اصرل و مبیش  زبیش  و عمل  مهاراا عی   شرک 

 ترسه، پیاهار و تبع یا تر یه پیاهار اشیره دارد.

  یگیه  کیرک یا شوب  ب، ترسه، و تر یه پیاهار: اان مقر ، ب، میزاا
هیو ترسه، و هی  تیارسیز  شوب  ب، مفیداشش کیرک یا شرک 

هی  شرک  در اان زمی ، اشیره تر یه پیاهار و همچ ین استراتژ 
 دارد.

 تمیال شرک  ب، تقرا  برشه: اان مقر ، ب، تمیال و جه  بردا 
در فراا ه برشهسیز  و ارتقی  ارز  واژه برشه  هی  تیارسیز شرک 

 اشیره دارد.

)مقر ، اصل ( در  ا  هوت ه ک، پهاهه: ششیا ده هه شرااط واژههیزمی ،
هی  در اان تققیا و بی ترج، ب، اههاف و مقر ،افته. متن یشهی اتفیق م 

 14تههه"و  "مهارفره   سیزمیش  اخلیق" هی ش یسیا  شهه  مقر ،
ا  در شظر هی  زمی ،ب، ع راا مقر ، "هی  اجتمیع شرک  ب، مویر ی 

ترواد و تقرا  ب،  زوم  مهارگرفت، شهشه. فره   سیزمیش  اخلیق
هی  فره گ  کبت   بر اخلیق کیر  و دا   اشیره دارد. شیخص

هی  اجتمیع  شیز ب، میزاا تههه همچ ین  تههه شرک  ب، مویر ی 
هی  یشهی در آبیل جیمه، هی  تیارسیز  شوب  ب، مویر ی  عمل  شرک 

 و مقیط زاو  اشیره دارد. 
ل بیروش  هوت ه ک، م  متغیر مقیط : زمی ، سیختیر  گوترده و عرام

در اان تراش ه مقر ، اصل  و ات  راهبردهی را تق  تأثیر آرار ده ه. 
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هی  هی  ش یسیا  شهه  مقر ،تققیا و بی ترج، ب، اههاف و مقر ،
ا گربردار  از "و  "ا زامی  آیشرش  ایکو بر ص ه  تیارسیز "

مقیط   هی ب، ع راا مقر ، "هی  برتر دشیی در ص ه  تیارسیز شرک 
ب، آراشین  ا زامی  آیشرش  ایکو بر ص ه  تیارسیز در شظر گرفت، شهشه. 

و مقررا  بی یدست  ک، ممکن اس  از طرف مجلس شررا  اسلیم   
هی وضع شهه و ا زامیت  را برا  یشهی وزار  صم   ص ف و ای اتقیدا،

ی هی  برتر دشی. همچ ین  ا گربردار  از شرک رآو زده بیشه اشیره دارد
هی  ص ه  در ص ه  تیارسیز  شیز ب،  زوم ا گربردار  از برتران

تیارسیز  و استفیده از تجربیی  یشهی در عرص، ترسه، و تر یه پیاهار اشیره 
 دارد. 

راهبردهی: در ان زمی ، و بی شرااط مییشج  مشخص  مجمرع، 
 مشخص  از راهبردهی ای اآهامی   امکیا پذار م  شرد. در واآع راهبردهی

در  تراش ه مقر ، اصل  را ب، پییمههی تبهال ک  ه.اآهامیت  هوت ه ک، م 
هی  هی  ش یسیا  شهه  مقر ،اان تققیا و بی ترج، ب، اههاف و مقر ،

تر یه در راستی  افیظ  از "و  "تر یه در راستی  تأمین م یفع جیمه،"
هی  راهبرد  در شظر گرفت، شهشه. ب، ع راا مقر ، "15مقیط زاو 

هی  تر یه در راستی  تأمین م یفع جیمه، ب، اآهامی  تر یه  شرک 

ک  هه و ...( تیارسیز  ک، بی م یفع جیمه، )اشتغیل  کیفی   اقرق مصرف
بیشه اشیره دارد. علیوه بر اان  تر یه در راستی  افیظ  از همور م 

هی  تیارسیز  ک، بی م یفع مقیط زاو  شیز  ب، اآهامی  تر یه  شرک 
زامی  مقیط زاوت  )مهارا  پومیشه  ی ردگ  هرا و ...( همور ا 

 بیشه اشیره دارد.م 
پییمههی: ب، تبهی  تققا مقر ، مقرر  در بوتر شرااط علّ   مقیط  و 

در اان تققیا و  زمی ، ا  و از طراا راهبردهی  مشخص اشیره دارد.
 "ذا فهیارضیا  " هی  ش یسیا  شهه  مقر ،بی ترج، ب، اههاف و مقر ،

پییمه  درشظر گرفت، شه. بهان مه ی ک، اگر شرااط علّ    ب، ع راا مقر ،
  مقر ، اصل   متغیرهی  مقیط  و متغیرهی  ا متغیرهی  زمی ،

تراا امیه داش  ک، رضیا  ذا فهیا راهبر  ب، خرب  اتفیق بیفت ه  م 
  و هی  تیارسیز  )سهیمهاراا  مهاراا  کیرک یا  عیملیا فروشرک 

 جیمه،( تأمین گردد.
هی و  ش یسیا  مهل مفهرم  پژوهش برد. گیم بهه   جیگذار  مقر ،

( آیبل مشیههه م  بیشه:   1شیکل، اصل  اان مهل در شکل )

 

 
 مدل مفهومی تحقیق: 1نگاره 

 

 بحث
بر اسی  شتیاد ب، دس  یمهه از تققیا ایضور موهل مفهورم  تققیوا 

گورااش "  )مقرر ( عبویر  بورد از شکل گرف  ک، در یا مقر ، اصل
  شرااط علّ  عبیر  برد از: تههه مهاراا عی    "شرک  ب، ترسه، پیاهار

  تههوه موهاراا عوی   بو، تراا می   شرک ب، اصرل اخلیآ  و اسلیم   
ترسه، و تر یه پیاهار یگیه  کیرک یا شوب  بو، ترسوه، و تر یوه پیاوهار  

فره و  سویزمیش  " هیزمی ،هل تمیال شرک  ب، تقرا  برشه. در اان م
متغیور هوی   و "هی  اجتمیع تههه شرک  ب، مویر ی "و  "مهاراخلیق

و  "ا زامووی  آوویشرش  اوویکو بوور صوو ه  تیارسوویز "مقیطوو  شوویمل 

بردشوه.  "هی  برتور دشیوی در صو ه  تیارسویز ا گربردار  از شورک "
فع تر یوه در راسوتی  توأمین م وی"راهبردهی  ذکر شهه در مهل تققیا

بردشوه و پییموه  "تر یه در راستی  افیظ  از مقیط زاوو "و  "جیمه،
در شظر گرفت، شه. شتیاد ایصل از اان تققیوا   "رضیا  ذا فهیا" مهل

 .(22-19)بی شتیاد تققیقی  صرر  گرفت، همخراش  دارد
بی ترج، ب، تجربیی  کوب شهه در اان تققیا  ب، مقققیا یت  پیش هید 

اان پژوهش را در ان جیمه، وسیع و بی استفیده  م  شرد مهل ایصل، از
از رواکردهی  کمّ  میش ه مه ویز  مهید ی  سیختیر  مررد یزمرا آورار 
ده ووه. همچ ووین  بوو، مقققووین یتوو  پیشوو هید موو  شوورد  در و ووین 

هی  داگر  میش ه رو  د ف   تقلیل مقتر  و... هیا  از رو پژوهش
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ز اان طراا  اکو  از مقوهودا  برا  فیز مهل سیز  استفیده گردد تی ا
ب م  شرد  ب، شورع  هی  اصل  اان تققیا ک، زمیشبر بردا یا مقور

 از مییا برود.

 

 گیرینتیجه
هی  فهیل در ص ه  تیارسیز  بر اسی  شتیاد ایصل از تققیا  شرک 

تههوه کشرر در جه  تقرا  تر یه پیاهار  در وهل، اول بیاه سوه  ک  وه 
تههوه توراا موی   شورک   خلویآ  و اسولیم   مهاراا عی   ب، اصرل ا

مهاراا عی   ب، ترسه، و تر یه پیاهار  یگیه  کیرک یا شوب  ب، ترسه، و 
تمیال شرک  ب، تقرا  برشه را بهبورد ببخشو ه. تر یه پیاهار و همچ ین 

وراک، اان متغیرهی ب، ع وراا عرامول علّو  شو یخت، شوهشه. همچ وین  
ا  و یفرا   متغیرهی  زمی و،ار  شقشهی  مذکرر شبیاه از اثرگذشرک 

تههه شورک  مهار  متغیرهی  مقیط  ک، شیمل فره   سیزمیش  اخلیق
هی  اجتمیع   ا زامی  آیشرش  ایکو بر ص ه  تیارسویز  و ب، مویر ی 

شورشه شیوز هی  برتر دشیی در ص ه  تیارسویز  م ا گربردار  از شرک 
اد علیوه بر عرامول علّو   ااون غیفل شمیش ه. وراک، شتیاد تققیا ششیا د

وهیر متغیر شیز م  تراش ه هوت، مرکز  مهل ک، همیشی گورااش شورک  
ب، ترسه، و تر یه پیاهار اس  را تق  تأثیر خرد آورار ده وه. بور اسوی  

در جهو   هی  فهیل در صو ه  تیارسویز  کشوررشرک شتیاد تققیا  
راش ه ب، صرر  همزمیا تدو راهبرد ای استراتژ  را م  تقرا  تر یه پیاهار

تر یه در راستی  تأمین م یفع جیمه، و راهبرد دوم اتخیذ ک  ه. رهبرد اول 
بیشه.  یزم ب، ذکر اس  بور تر یه در راستی  افیظ  از مقیط زاو  م 

اسی  شتیاد ایصل،  میاصل ارک  ص ه  تیارسیز  کشورر در جهو  
مهو،  سوهیمهاراا  تقرا  تر یه پیاهار  دستییب  ب، رضویا  ذا فهویا )جی

 کیرک یا  و مشترایا( خراهه برد.

 

 های اخلاقیملاحظه
مرضرعی  اخلیآ  همچرا؛ سرآ  ادب   رضیا  یگیهیش،؛ اشتشیر و هگیش، 

 .اشهآرارگرفت، مرردترج،و ... در پژوهش ایضر 
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 Sustainable development .7 ترسه، پیاهار

 Flexibility .8 اشهطیف پذار 
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 Economic ethics .10 اخلیق اآتصید 
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  فره   سیزمیش  اخلیق مهار

 Ethical principles .13 اصرل اخلیآ 

 Commitment .14 تههه

 Environmental protection .15 افیظ  از مقیط زاو 
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