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Abstract 

The purpose of the research is to design gamification model for customer experience 

management of customers of generetaion Y. The research is an applied one in terms of 

purpose. The method of the resesrch is qualitative for which meta-synthesis has been used to 

gather data. In the research, the population consisted of all researches published in reputable 

foreign and domestic databases. Sampling method was purposive and nonprobability 

sampling, by which 21 studies were selected using the input criteria. The method of data 

gathering was the library method and data gathering tool is a checklist. Cohen’s Kapps 

coefficient was to assess reliability. The results of meta-synthesis included the extraction of 

96 open codes, 9 themes (reward affordance, status affordance, competition affordance, self-

expression affordance, flow experience (immersion, time distoration, control, enjoyment), 

aesthetic experience (self expansion, active discovery, meaning), continuous intention to use, 

satisfaction and loyalty) and 3 cathegories (gamification affordances, Y generation customer 

experience management, and customer behavior outcomes). The research designs a model 

that show the prerequisites of both flow and aesthetic experiences and their role in explaining 

the continuous intention to use, satisfaction, and loyalty of a gamified system. Findings are 

useful for gamification designers and marketing managers who are looking for new ways to 

improve customer experience management in gameimifcation. In general, designing 

gamification affordances in an appropriate way can create a desirable flow and aesthetic 

experience in customers and increase their engagement so may lead to positive behavioral 

outcomes. 
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 چکيذُ
 وبضثطزي ٞسف ِحبػ  اظ دػٚٞف ايٗ. اؾز ٚاي ٘ؿُ سدطثٝ ٔسيطيز ٔٙؾٛض ثٝ ٚاضؾبظي ثبظي ٔسَ عطاحي دػٚٞف ايٗ ٞسف
 قسٜ اؾشفبزٜ فطاسطويت ضٚـ اظ ٔغبِقٝ ايٗ زض ٔٛضز٘يبظ ٞبي زازٜ آٚضي خٕـ ٔٙؾٛض ثٝ ٚ اؾز ويفي حبضط دػٚٞف ضٚـ. اؾز
 ضٚـ اؾز؛ ذبضخي ٚ زاذّي ٔقشجط ٞبي دبيٍبٜ زض قسٜ چبح فّٕي ٞبي دػٚٞف وّيٝ آٔبضي خبٔقٝ دػٚٞف، ايٗ زض. اؾز

 ا٘شربة ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ ثٝ ٔغبِقٝ 21 ٚضٚزي ٞبي ٔالن اظ اؾشفبزٜ ثب وٝ اؾز غيطاحشٕبِي ٚ ٞسفٕٙس ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٕٟ٘ٛ٘يطي،
 ضطيت اظ دبيبيي، اضظيبثي خٟز. اؾز ِيؿز چه اعالفبر ٌطزآٚضي اثعاض ٚ اي وشبثرب٘ٝ ضٚـ اعالفبر، ٌطزآٚضي ضٚـ قس٘س؛
 ٔمبْ، فّٕىطز دبزاـ، فّٕىطز) سٓ 9 ثبظ، وس 96 اؾشرطاج قبُٔ فطاسطويت اظ حبنُ ٘شبيح. اؾز قسٜ اؾشفبزٜ وٛٞٗ وبدبي

 ذٛزقىٛفبئي،) ظيجبقٙبذشي سدطثٝ ،(ِصر وٙشطَ، ظٔبٖ، ٌصض ٚضؾبظي،  غٛعٝ) خطيبٖ سدطثٝ اؽٟبضي،  ذٛز فّٕىطز ضلبثز، فّٕىطز
 ٚ ٚاي ٘ؿُ سدطثٝ ٔسيطيز ٚاضؾبظي، ثبظي فّٕىطز) ٔمِٛٝ 3 ٚ( ٚفبزاضي ٚ ضضبيز ٔساْٚ، اؾشفبزٜ لهس ،(ٔقٙي فقبَ، دبيف
 ٘مف ٚ ظيجبييكٙبؾي سدطثٝ ٚ خطيبٖ سدطثٝ ٞبي ٘يبظ ديف وٝ وٙس ٔي عطاحي ضا ٔسِي دػٚٞف ايٗ. اؾز( ٔكشطي ضفشبضي ٘شبيح

 ايٗ يبفشٟٟبي. ٔيسٞس ٘كبٖ قسٜ ٚاضؾبظي ثبظي ؾيؿشٓ يه اظ ٚفبزاضي ٚ ضضبيز ٔساْٚ، اؾشفبزٜ لهس سٛضيح زض ضا ٞب آٖ
  ٔكشطي سدطثٝ ٔسيطيز اضسمبء  ثطاي  خسيسي  ضاٟٞبي ز٘جبَ ثٝ وٝ اؾز ٔفيس ثبظاضيبثب٘ي ٚ  ٚاضؾبظي ثبظي عطاحبٖ  ثطاي دػٚٞف

 ٚ خطيبٖ سدطثٝ ايدبز ثبفث سٛا٘س ٔي ٔٙبؾت قىُ ثٝ ٚاضؾبظي ثبظي فّٕىطزٞبي عطاحي وّي، عٛض ثٝ. ٞؿشٙس  ٚاضؾبظي ثبظي زض
 .قٛز ٔٙشٟي ٔثجشي ضفشبضي ٘شبيح ثٝ ٚ زازٜ افعايف ضا ٞب آٖ ٔكبضوز ٚ قسٜ ٔكشطيبٖ زض ٔغّٛة قٙبذشي ظيجب سدطثٝ

 فطاسطويت ٚاي، ٘ؿُ ٔكشطي، سدطثٝ ٔسيطيز ٚاضؾبظي، ثبظي :کليذي ٍاصگاى
 

( ٌيٕيفيىيكٗ) ٚاضؾبظي ثبظي ٔسَ عطاحي(. 0811) اِٝ ضٚح، ؾٕيقي ٚ حؿيٗ، ذب٘ي زيسٜ ؛ٞطٔع، ٟٔطا٘ي؛ ٘بظ، فطثسيقي استٌاد:

 .7;->8 ،(2) > کٌٌدُ، هصرف رفتبر هطبلعبت. ٚاي ٘ؿُ ٔكشطيبٖ سدطثٝ ٔسيطيز ٔٙؾٛض ثٝ
 

 .73-48، نم 2، قٕبضٜ 8 زٚضٜ ،1400وٙٙسٜ،  ٔغبِقبر ضفشبض ٔهطف

 08/10/1399: پذیزش 27/05/1399 فت:دریا

 فّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ اخشٕبفي زا٘كٍبٜ وطزؾشبٖ زا٘كىسٜ ©
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 هقذهِ .1
ٞبي ٘ٛيٗ، فهط اضسجبعبر ضا ثٝ فهط  فٙبٚضيٚوبض افعٚزٜ اؾز. وبضثطز  ٞبي وؿت ٚضٚز ثٝ ٞعاضٜ ؾْٛ، ثط ديچيسٌي

اضسجبعبر ثسَ ٕ٘ٛزٜ اؾز. سغييطار ٚؾيقي وٝ فٙبٚضي ضلٓ ظزٜ ثبفث قسٜ سب ثبظاضٞب ٘يع زؾشرٛـ سغييط ٌطز٘س.  فطا
ٞب ٚخٛز ٘ساقز، اِعاْ سغييط ٍ٘طـ زض  حضٛض ٚ ؽٟٛض وبالي ثسيـ وٝ سب چٙس زٞٝ ديف حشي ضٚيبيي ٘يع ثطاي آٖ

ٞب ضا زض ذغط  اضسجبعي، حبقيٝ أٙيز ثٍٙبٜ ؾبظز. ضلبثز ضٚظافعٖٚ زض ثبظاض فطا ٞب ضا آقىبض ٔي ٔبٖٞب ٚ ؾبظ قطوز
(. يىي اظ خسيسسطيٗ ٔفبٞيٓ Dargi & Mir-Ahadi, 2009ٞب ضا ثٝ فىط ضاٜ چبضٜ ا٘ساذشٝ اؾز ) ا٘ساذشٝ ٚ آٖ

ٚ  2ٞب اؾز. ثبظي 1ٚاضؾبظي ٔمِٛٝ ثبظي قسٜ زض ديٛ٘س ثب چبِف شوطقسٜ، سالـ ٚ سٛخٝ ٚيػٜ ٘ؿجز ثٝ وبضثطزي ٔغطح
حبَ  ؾطفز زض ٞبي ٘ٛؽٟٛض ثٝ ا٘س ٚ چٖٛ ضؾب٘ٝ ٞبي ٔطسجظ ثب ثبظي، ثرف ٟٕٔي اظ ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ قسٜ فٙبٚضي

ؾط  ٞبي ٔطسجظ ثب ثبظي، ٔطظٞبي ؾٙشي ضا دكز ٞب ٚ سىِٙٛٛغي (. أطٚظٜ ثبظيMcGonigal, 2011ٌؿشطـ ٞؿشٙس )
ٞبي دػٚٞكي ٚ  حٛظٜ -ٞب ثٝ قىّي ٚؾيـ ٚ فطاٌيط زض لبِت ط آٖ اؾز وٝ ضقس ايٗ ثبظيا٘س ٚ قٛاٞس ثيبٍ٘ ٌصاقشٝ
ٚاضؾبظي ٔفٟٛٔي اؾز وٝ ثٝ قىُ چشطي ٌؿشطزٜ ثطاي  (. ثبظيKim, 2015حبَ افعايف اؾز ) زض -نٙقشي

عايف قسٜ ٚ ٔطؾْٛ( ٚ زض خٟز اف ٞبي سدطثٝ خبي ثبظي ٞبي ٚيسيٛئي ٚ ديٛؾشٝ )ثٝ ٞبي ثبظي وبضثؿز إِبٖ
(. Deterding, 2011وٙس ) ٔطسجظ ثب ثبظي فُٕ ٔي ٞبي غيط ٞب ٚ ثبفز ٔكبضوز وبضثطاٖ ٚ ثٟجٛز سدطثيبر زض ٔحيظ

ٚاضؾبظي ضا ثٝ فٙٛاٖ  ٘ؾطاٖ، سقطيفي اؾز وٝ ثبظي ٚاضؾبظي زض ٔيبٖ نبحت سطيٗ سقطيف ثبظي سطيٗ ٚ خبٔـ ٔمجَٛ
 ,Bajdor & Dragoleaوٙس ) ٔطسجظ ثب ثبظي سّمي ٔيٞبي ٔطثٛط ثٝ ا٘دبْ ثبظي زض ثؿشطٞبي ٘ب وبضثؿز ٔحطن

2011; Hamari & Koivisto, 2013; Deterding, O’Hara, Sicart, Dixon, & Nacke, 2011 فيٗ  (. زض
 3قسٜ ٚاضؾبظي ٞبي ثبظي ٚالـ، اغّت ٘ؾبْ زا٘ٙس. زض اي ثطاي دبزاـ ٔي ٚاضؾبظي ضا ثٝ فٙٛاٖ ٟ٘بزٜ حبَ، ثطذي ٘يع ثبظي 

ٚضظ٘س وٝ ثبفث خّت  ثٙسي، ؾغٛح( سأويس ٔي ٞب، خسَٚ ضزٜ ٞبيي )ٔب٘ٙس أشيبظار، ٘كبٖ زض ٔحيظ اِىشطٚ٘يه ثط ِٔٛفٝ
ٞب اؾز وٝ اظ دبزاـ خٟز سغييط ضفشبض  قٛ٘س. لطٖ ٞب ٔي ٔكبضوز ٞطچٝ ثيكشط وبضثطاٖ ثطاي زضيبفز ايٗ ٘ٛؿ دبزاـ

ٞبي  ٚاضؾبظي زض ثبفز سٛاٖ ازفب وطز وٝ ثب ثىبضٌيطي ثبظي (. ٔيNicholson, 2015ٞب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز ) ا٘ؿبٖ
ٞبي ثبظي ثٝ أيس سطغيت ٚ سٟييح وبضثط ثٝ فطآيٙسٞبي ضايح ٚ ٔطؾْٛ وبضي اضبفٝ  ٔطسجظ، ٔؤِفٝ ؽبٞط غيط ثٝ

ٞبي  ٞبي زضٚ٘ي وبضثطاٖ وٝ ثبفث سطغيت ٚ سكٛيك آ٘بٖ خٟز ٔكبضوز زض فطايٙس ٌطز٘س. ثٙبثطايٗ، اٍ٘يعٜ ٔي
چٝ  (. آWiggins, 2016ٖٞبي ثيطٚ٘ي زاضاي ديٛ٘س اؾز ) ٘بدصيطي ثب دبزاـ قٛز، ثٝ قىُ اخشٙبة ٚاضؾبظي ٔي ثبظي

ٞبي آٖ يقٙي فٙبنط ثبظي، ؾبذشبضٞبي ثبظي ٚ  ٚاضؾبظي ٚ ٔؤِفٝ قٛز، سٛخٝ ثبظي اظ سقبضيف فٛق زضيبفز ٔي
وطزٖ ا٘دبْ آٖ فقبِيز ثطاي   ثط زِذصيط الٜٚاي اؾز وٝ ف ٌٛ٘ٝ ٞبي وبضي ثٝ ٞبي ثبظي ثٝ فطايٙسٞب ٚ فقبِيز ٔحطن

دصيطي ٚ  ٞبيي چٖٛ سمٛيز حؽ ٔكبضوز، سغييطار ضفشبضي، اضسمبء ؾغح يبزٌيطي، افعايف ٔؿئِٛيز افطاز، ثٝ خٙجٝ
ثركي ضا ثطاي ٔكشطي  سط ٚ ِصر ( ٚ سدطثٝ خصاةBasirian Jahromi, 2017دطزاظز ) سٛا٘بيي حُ ٔؿئّٝ ٘يع ٔي

ٞب زض  ٞبي ثبظاضيبثي، سدطثٝ ٔكشطي ثٝ ٔٙعِٝ يه فبُٔ وّيسي ثطاي ثٍٙبٜ ثؿيبضي اظ دػٚٞف آٚضز. زض فطاٞٓ ٔي
 & ,Badgett, Maureenٞب سّمي قسٜ اؾز ) ٞب ٚ وب٘بَ ايدبز ٚفبزاضي ٔكشطيبٖ ٘ؿجز ثٝ ثط٘س، ؾطٚيؽ

Kleinberger, 2004ٟٓٔ سٛاٖ  اؾز. ظيطا ٔيآٚضي ثطاي يه ؾبظٔبٖ  ٞبي حفؼ ؾٛز سطيٗ ضاٜ ( وٝ ايٗ ذٛز يىي اظ
(. Grewal & Levy, 2009٘ؾط ضؾيس ) اظ عطيك ثٟجٛز سدطثٝ ٔكشطيبٖ، ٞٓ ثٝ ضضبيز ٔكشطيبٖ ٚ ٞٓ ثٝ ؾٛز ٔٛضز

                                                           
1 Gamification  

2 Games 

3 Gamiified  
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ٞب ثبيس ثسا٘ٙس وٝ چٍٛ٘ٝ اظ ٔعايبي ٞطيه اظ ٘مبط سٕبؼ ثب ٔكشطي اؾشفبزٜ وٙٙس ٚ ايٗ ٘مبط سٕبؼ ضا ثٝ  ؾبظٔبٖ
قٛز ٚ اٚ ضا ثٝ يه  سدطثٝ ٔثجز ثبفث ايدبز ٚفبزاضي زض ٔكشطي ٔي سدطثٝ يٍب٘ٝ ٚ ٔثجشي سجسيُ ٕ٘بيٙس. ايٗ

زازٖ ٔكشطي اظ ضضبيز ثٝ  (. ٞسف ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي سغييط خٟزHeidari, 2011ٕ٘بيس ) زٞٙسٜ ثسَ ٔي سطٚيح
ض اي وٝ وبضثط يب ٔكشطي ز(. ٔسيطيز سدطثSingh, 2013ٝٚفبزاضي ٚ اظ ٚفبزاضي ثٝ ٞٛاذٛاٞي ٚ عطفساضي اؾز )

سط زاقشٝ ثبقس.  اضظـ سط ٚ ثب ؾعايي زض ثٟجٛز ضاثغٝ عٛال٘ي سٛا٘س ٘مف ثٝ قسٜ زاضز، ٔي ٚاضؾبظي سقبُٔ ثب ٔحيظ ثبظي
فٙٛاٖ يه فٙبٚضي ٚ اثعاض ٘ٛآٚض ٚ ثسيـ زض ظٔيٙٝ ثبظاضيبثي زض حبَ  ٚاضؾبظي ثٝ ، ثبسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اؾشفبزٜ اظ ثبظي  ضٚ اظايٗ

ثرف ٚ ذٛقبيٙس ٔكشطي ٚ زض ٘شيدٝ خصة  ثٝ سدطثٝ ِصر سٛا٘س ٔٙدط  ز آٖ ٔيثبقس؛ وبضثط افعايف ٚ ضقس ٔي
 ٔكشطيبٖ ثيكشط، ايدبز حؽ ٚفبزاضي ٚ وؿت ؾٟٓ ثيكشطي اظ ثبظاض قٛز.

سٛا٘ٙس سٛخٝ ٘ؿُ خسيس ضا  ٞبي سدبضر اِىشطٚ٘يه ثٝ فٙٛاٖ يه ثبظي ايفبي ٘مف ٘ىٙٙس، ٕ٘ي چٝ ٚثؿبيز چٙبٖ
ثطاي خؿشدٛي اعالفبر يب  2يب ٘ؿُ ٞعاضٜ 1(. زض ايٗ ٔيبٖ خٛا٘بٖ ٘ؿُ ٚايWalsh, 2009ثٝ ذٛز خّت وٙٙس )

وٙٙس. ٘ؿُ ٚاي يب ٘ؿُ ٞعاضٜ  ٞبي ٘ٛيٗ اؾشفبزٜ ٔي ٞبي ٞٛقٕٙس ٚ فٙبضٚي ذطيس، ثيكشط اظ ٔٛثبيُ ٚ ؾبيط زؾشٍبٜ
ٌطٜٚ ٘ؿُ ٚاي (. Kotler & Armstrong, 2012ا٘س ) ٔشِٛس قسٜ 1378سب  1357ٞبي  افطازي ٞؿشٙس وٝ ٔبثيٗ ؾبَ

ٞب ضٚظا٘ٝ ثب آذطيٗ اثسافبر  قٛز. آٖ ا٘س وٝ اظ عطيك فٙبٚضي اعالفبر سٛنيف ٔي زض فطًٞٙ زيديشبِي دطٚضـ يبفشٝ
قبٖ ثٝ ٞط  سبحسٛا٘ٙس وبض ذٛز ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ايٙشط٘ز زض ٔٛثبيُ يب ِخ ا٘س ٚ ٔي ٞبي ضايح ٔحهٛض قسٜ ٚ فٙبٚضي

ٞبي  ٞبي اعالفبسي ٚ اضسجبعي ٚ ضؾب٘ٝ ثؿيبض ثيكشط اظ ٞط ٘ؿُ زيٍطي اظ فٙبٚضي ٔىب٘ي ا٘شمبَ زٞٙس. ٌطٜٚ ٘ؿُ ٚاي
ضٚز وٝ وبضثطا٘ي  (. ا٘شؾبض ٔيKavoura & Stavrianeas, 2015وٙٙس ) ٞبي ٔرشّف اؾشفبزٜ ٔياخشٕبفي زض ثرف

ٚاضؾبظي  ( ٚ ثبظيBurke & Hiltbrand, 2011ٚاضؾبظي زض ٔحُ وبض اؾشفبزٜ ٕ٘بيٙس ) ٕٞب٘ٙس ٘ؿُ ٚاي اظ ثبظي
 & Zichermannا٘س ضا ثٝ ذٛز ٔقغٛف ٕ٘بيس ) ٞب دطٚضـ يبفشٝ ضاحشي سٛخٝ ٘ؿُ ٚاي يقٙي وؿب٘ي وٝ ثب ايٗ ثبظي ثٝ

Linder, 2010ٝٞبي اذيط ثب زض٘ؾط ٞبي زائٕي ٔسيطاٖ ثبظاضيبثي عي ؾبَ (. ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق، يىي اظ زغسغ
ٞب ٚ اثعاضٞبي خسيس سقبّٔي، ٕٞٛاضٜ ٔٛضٛؿ يبفشٗ ضاٞىبضٞبي ٘ٛآٚضا٘ٝ  يٌطفشٗ ٌؿشطـ اؾشفبزٜ ضٚظافعٖٚ فٙبٚض

وٙٙسٌبٖ ٚ زض٘شيدٝ آٖ وؿت ؾٟٓ ثيكشطي اظ ثبظاض  ٔٙؾٛض خّت ضضبيز ٔهطف خٟز خصة ٞطچٝ ثيكشط ٔكشطيبٖ ثٝ
سٛا٘س اظ  يٚاضؾبظي ثٝ ٔثبثٝ فٙبٚضي ٚ اثعاضي ٘ٛيٗ ٚ وبضآٔس ٔ ٟ٘بيز ؾٛزآٚضي اؾز؛ ٔغبِقٝ ٚ قٙبذز ثبظي  ٚ زض

ٞبي  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٌط ضاٜ سسٚيٗ اؾشطاسػي ايٗ ظٔيٙٝ ٞسايز ثرف ٚ ذٛقبيٙس ثطاي ٔكشطي زض  عطيك ذّك سدطثٝ ِصر
ٚيػٜ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ خسيس   اي ضا زضذهٛل خصة ٔكشطيبٖ ثٝ نحيح ٚ وبضآٔس ثبظاضيبثي ثبقس ٚ ٔكىالر فسيسٜ

ٔٙؾٛض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي زض سحميمبر  ٚاضؾبظي ثٝ ظيٞبي ثب ثطعطف ٕ٘بيس. إٞيز قٙبؾبيي ٔشغيطٞب ٚ قبذم
زٞس. ٕٞچٙيٗ، زض ٔغبِقبر ٔرشّف  لجّي فطاذٛاٖ قسٜ اؾز، ثٙبثطايٗ ايٗ دػٚٞف اثشسا ثٝ فطاذٛاٖ ٔٛخٛز دبؾد ٔي

ثرف ٚ اثطٌصاض ٔكشطيبٖ  سٛا٘س زض ايدبز سدطثٝ ذٛقبيٙس، ِصر ٚاضؾبظي ٔي ثٝ ايٗ ٘ىشٝ اقبضٜ قسٜ اؾز وٝ ثبظي
عطيك ثىبضٌيطي لٛافس حبوٓ ثط ثبظي ٞبي ضٚظٔطٜ، سىطاضي ٚ ضؾٕي ضا اظ ايفب وٙس، چطاوٝ ايٗ فٙبٚضي فقبِيز ٘مف

اي آفطيٙس، أب ٔغبِقٝ اي ٔشفبٚر ثطاي ٔكشطيبٖ ٔيوٙس ٚ سدطثٝ اٍ٘يع، چبِكي ٚ ٔفطح سجسيُ ٔي ثٝ سدبضثي ٞيدبٖ
سالـ ٕ٘ٛز سب ضٕٗ دطزاذشٗ ثٝ ٔفْٟٛ  زضذهٛل ٔسيطيز ايٗ سدطثٝ نٛضر ٍ٘طفشٝ اؾز. ايٗ دػٚٞف

ٔٙؾٛض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي  ٞبي ثبظي ٚ ؾبذشبضٞبي ثبظي( ثٝ ٞبي آٖ )فٙبنط ثبظي، ٔحطن ٚاضؾبظي ٚ ٔؤِفٝ ثبظي
ٔٙؾٛض ٔسيطيز سدطثٝ ٘ؿُ ٚاي دطزاذشٝ ٚ  ٚاضؾبظي ثٝ ٘ؿُ ٚاي ثب وٕه ضٚـ فطاسطويت ثٝ قٙبؾبيي فٛأُ ثبظي

                                                           
1 Generation Y 

2 Millennials 



 
 کىىدٌ مطالعات رفتار مصرف 0811شوبرُ دٍم،  دٍرُ ّشتن،  51

 

ٞبي ديكيٗ زض ٔٛضز ٔٛضٛؿ دػٚٞف، چٟبضچٛثي ثطاي آٖ اضائٝ زٞس ٚ ٕ٘ٛزٖ وّيٝ ٔسَٝ اظ عطيك ثطضؾي ٚ يىذبضچ
ضٚز ٘ؿُ ٚاي  وٝ ا٘شؾبض ٔيٚاضؾبظي فطاٞٓ آٚضز. اظآ٘دبيي زضن ثٟشطي اظ إٞيز ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ زض ثبظي

اقشٝ ثبقٙس؛ ايٗ ٔغبِقٝ ٚاضؾبظي ز ٞبي ٔدبظي ٚ ثبظي، زضٌيطي ثيكشطي زض ثبظيثٝ فّز آقٙبيي ثيكشط ثب ٔحيظ
ٚاضؾبظي ٚ ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ  سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ ٚاي ضا ٞسف وبض ذٛز لطاض زاز ٚ اضسجبط سدطثي ثيٗ ثبظي

ٞب ٚ ٔشغيطٞبي زٞس وٝ سٕبٔي قبذم فالٜٚ، ايٗ ٔغبِقٝ ٔسِي يىذبضچٝ اضائٝ ٔي ٘ؿُ ٚاي ذّك ٕ٘ٛز. ثٝ
دػٚٞكي ٘ٛآٚضا٘ٝ اؾز وٝ ثٝ    ضٚ ُ ٚاي زض آٖ فطاٞٓ قسٜ اؾز ٚ اظايٗٚاضؾبظي زض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿ ثبظي

ٚاضؾبظي زض خصة  وبضٌيطي ثبظي  قٛز ٚ ثؿيبضي اظ اثٟبٔبر زضذهٛل ثٝ قىُ يه دػٚٞف ويفي ا٘دبْ ٔي
 ٕ٘بيس.  ٔكشطيبٖ ضا ثطعطف ٔي

 

 . هباًي ًظزي ٍ پيطيٌِ پضٍّص2
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ثٝ ؽٟٛض٘ٛ اي ضؾب٘ٝ ٔثبثٝ ثٝ ٚ ا٘سقسٜ ضٚظٔطٜ اظ ظ٘سٌي ٟٕٔي ثرف ثبظي، ثب ٔطسجظ ٞبيضيفٙبٚ ٚ ٞباوٖٙٛ، ثبظي ٞٓ
ٞبي سدطثي )سدطثٝ ٚاضؾبظي ٔقٕٛالً يب ثط خٙجٝ (. سقبضيف ثبظيMcGonigal, 2011ٞؿشٙس ) حبَ ٌؿشطـؾطفز زض

( يب ثط عطاحي (Hogberg, Hamari, & Wastlund, 2019وطزٖ ٘يبظ شاسي؛  آوٙسٜ اظ ثبظي؛ سالـ ثطاي ثطآٚضزٜ
 ,Deterding, Dixonٚاضؾبظي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز؛  سٛاٖ زض ثبظي  ثبظي )ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، چٝ فٙبنط عطاحي ضا ٔي

Khaled, & Nacke, 2011ٚاضؾبظي، ٘ٛفي ضٚيىطز عطاحي اؾز وٝ زض سالـ اؾز سب  ( ٔشٕطوع ٞؿشٙس. ثبظي
ٞبي قٙبذشي قٛز، ايدبز ٕ٘بيس ٚ زض٘شيدٝ ثط ضفشبض وبضثط ٚ فطايٙسٜ ٔيٞب زيسچٝ زض ثبظي سدطثيبر ٔثجشي ٔكبثٝ آٖ

اظ  اؾشفبزٜ"ٚاضؾبظي ضا  ثبظي Nicholson (2015)(. Hamari, 2019; Huotari & Hamari, 2017سبثيط ٌصاضز )
 ٔٙعِٝ يه ٔقٕٛالً ثٝٞب، فقبِيز ٞبي ؾبيطزيٍطاٖ( زض حٛظٜ زٞي، لٛا٘يٗ ثبظي، ضلبثز ثبأشيبظ ثبظي )ٔب٘ٙس ٞبي إِبٖ

اظ  زا٘س. ثؿيبضي ٔي "يب ٔحهَٛ ٚ ذسٔز يه ثب وبضثطاٖ ٚ زضٌيطٕ٘ٛزٖ خٟز سكٛيك آ٘اليٗ سىٙيه ثبظاضيبثي
 ٚ سقبٔالر ضٚظٔطٜ وبٔذيٛسطي، ظ٘سٌي ٞبيٞبي ثبظي إِبٖ ٚ ٚ ٔفبٞيٓ ٔقشمٙس وٝ ثبظي فضبي ٔدبظي دطزاظاٖ ٘ؾطيٝ

 زٞٙس.  زض آيٙسٜ قىُ ٔي ضا ٔب
خٟز سفطيح  اي ٘ٝ ٞبي ضايبثبظي وٝ ٌٛيس اظآ٘دبيي ٔي ذٛاٞيٓ زاقز، سٕطوع آٖ ثط ٔب ثيكشط وٝ زيٍطي٘ؾطيٝ 
 ظٔبٖ عي ٔسر ضا ٚ وبضثطاٖ وٙٙس ذّك ثرف سدطثٝ ِصر اي لبثُ ٔالحؾٝ عطظثٝ سٛا٘ٙس ا٘س، ٔيعطاحي قسٜ

سجسيُ ذسٔبر،  ؾٛزٔٙسي خٟز ضٚـ ثبظي، عطاحي ،  ضٚ اظايٗ فقبِيز ٍ٘ٝ زاض٘س. يه ٘بٔحسٚزي، ٔكشبق ا٘دبْ
ثٛز.  ذٛاٞس ثطاي وبضثطاٖ زضٌيطوٙٙسٜ ٚ ثرف ٘يؿشٙس، ثٝ فقبِيشي اٍ٘يعا٘ٙسٜ، ِصر وٝ ثبظي ٚ وبضٞبيي ٔحهٛالر

ٚاضؾبظي يه فطآيٙس  وٙس: ثبظي سقطيف ٔي ايٍٙٛ٘ٝ ضا ٚاضؾبظي اؾز، ثبظي ٔشفبٚر سقبضيف ثب ؾبيط وٝ زيٍط سقطيفي
2ثبظي اظ سدطثٝ آوٙسٜ افعٚزٖ خٟز

 Huotariثطاي وبضثط اؾز ) اضظـ وّي ذّك ٔٙؾٛض دكشيجب٘ي اظ ذسٔز ثٝ يه ثٝ 

& Hamari, 2012ٗٞب ٚ  سٕطوع ثط ٔىب٘يعْ خبي ثٝ -ٔشفبٚر اؾز: اِف سقبضيف ثب ؾبيط اظ چٙس ثقس سقطيف (. اي
 3ثبظي غيط ثؿشط -ة وٙس؛ ٔي سٕطوعٌٛ٘ٝ ثبظي ٞبي، ثط سدطثٝ ٞبي ضايبٖثبظي زض وبضضفشٝ ثٝ ٞبيسىٙيه ٚ ٞب إِبٖ

سدطثٝ  سٛا٘س ٕ٘ي وؿي -وطز؛ ج سفىيه غيط ثبظي يب ثبظي ثٝ ثؿشطٞبي ضا سٛاٖ ثؿشطٞب ٕ٘ي ٚخٛز ٘ساضز. يقٙي

                                                           
1 Ga mif ica t io n  

2 Ga mef ul  ex per ien ce   

3 Non- ga me cont ext  
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احؿبؼ ٚ  وٝ ٘ساضز ٚخٛز ايٗ سضٕيٗ ٘يع ٞبزضذهٛل ثبظي زيٍطي، ذسٔز يب ذّك ٕ٘بيس. ٔب٘ٙس ٞط وبال ٌٛ٘ٝ ثبظي
 وٙس وٝ ٔكرم ٔي اؾز وبضثط، ثبظيٍط يب ٔكشطي ايٗ ايدبز وٙس. سِٛيس اؾز، زض وبضثطوٝ ٔٛضز٘ؾط  ضا ايسدطثٝ

ذسٔز  يه ٚاضؾبظي، ثٟجٛز ثبظي زض وّي ٞسف -قٛز يب ذيط؛ ز زضن ثٛزٜ اؾز، سِٛيسوٙٙسٜ ٔس٘ؾط وٝ ايسدطثٝ
 اؾز. ٞسف قسٜ ٌٛ٘ٝثبظي ثٝ اضظـ ذسٔز قسٖ اضبفٝ خٟز ٌٛ٘ٝثبظي سدطثٝ ٞبي اظ عطيك فّٕىطز ٔٛخٛز

 زيٍط سقبضيف وٝ اٞساف زيٍطي ٘ؾيط زضٌيطوطزٖ اؾز. ثطذالف ٌٛ٘ٝثبظي سدطثٝ ذّك ٚاضؾبظي زض ّٚٞٝ اَٚ، ثبظي

 أٛض زيٍطي ( يبZichermann & Cunningham, 2011حُ ٔؿبئُ ) وبضثطاٖ ٚ زض ٚ اقشيبق قٛض وبضثطاٖ، ايدبز

ٞسف  سقطيف ايٗ وٙٙس؛ زض سقطيف ٔي ٚاضؾبظي ثطاي ثبظي ضا ... اٞساف آٔٛظقي، ثبظاضيبثي ٚ زيٍط يب وبضثط، خصة ٘ؾيط
 چيعي ٚاضؾبظي ثبظي چٝ ٞسف چٙبٖ اؾز. ٌٛ٘ٝيقٙي ثبظي ثرفآٚض ٚ قبزيذّك سدطثٝ ِصر ٚاضؾبظي انّي ثبظي

 سٛاٖ ٔي ٌطزز وٝ چيعي ٔي ثٝ قسٖ سجسيُ زچبض ذغط ٚاضؾبظي ثبظي ثبقس، ٌٛ٘ٝثرف ٚ ثبظي ايدبز سدطثٝ ِصر اظ غيط
زضٚ٘ي  ٌٛ٘ٝ، اٍ٘يعـثبظي آٚض ٚٚ ٘شيدٝ سدطثٝ قبزي آيٙسديف سطيٗانّي ٔحٛضي ٘بٔيس. ٔحٛضي يب أشيبظ ضا ٘كبٖ آٖ 

ثٛزٖ ٚ  ، زاٚعّجب1ٝ٘ذغط وبٞف حؽ ذٛزوبضآٔسي ثبقس، چٝ ٞسف وبٔالً ٔكرم ثٛزٖ آٖ اؾز. چٙبٖ ٚ زاٚعّجب٘ٝ
 عطاح دبزاـ ثسٞس وٝ ايقسٜ سقييٗ ٞبي اظديفثٝ فقبِيز سٟٙب ٚاضؾبظي ٚيػٜ ٚلشي ثبظي ثٝ زاضز. ٚخٛز زضٚ٘ي اٍ٘يعـ

 سب وبضثط ثطاي وبضثط اؾز، اضظـ ثط ذّك سقطيف سٛخٝ وٝ زض ايٗ زاقز سٛخٝ ثبيس اؾز. ٌطفشٝ وبضثط زض٘ؾط ثطاي

 (.Farimani, 2013اؾشفبزٜ ٕ٘بيس ) ٔٛضز٘ؾط ؾيؿشٓ انّي ذسٔز اظ ثرٛاٞس ٕٞٛاضٜ
 ,Müller-Stewensٔكشطي ) سدبضة افعايف ٔٙؾٛض ثٝ ثبظي ٞبيٚيػٌي سطويت ٘حٜٛ وٝ سحميمبسي

Schlager, Häubl, & Herrmann, 2017ضا ٔكشطيبٖ اثشسا ٚاضؾبظي ثبظي وٝ وٙٙسفطو ٔي وٙٙس،  سٛنيف ٔي ( ضا 
زازٖ  اٍ٘يعٜ ٚ ٞسايز ثب ٚاضؾبظي ثبظي. (Thorpe & Roper, 2018) وٙس ذطيس خصة ثطاي ضا ٞب آٖ سب وٙسٔي ؾطٌطْ

وٙس ذّك ٔي ٞب اضظـ آٖ ٔؿشميٕبً ثطاي زاض، ٔقٙي ثّٙسٔسر ثٝ اٞساف زؾشيبثي ٚ ضفشبضٞب سغييط ثٝ ٔكشطيبٖ خٟز
(Eisingerich, Marchand, Fritze, & Dong, 2019سغييط .) زاضز ضٚظا٘ٝ ٚ وبفي اٍ٘يعٜ ثٝ ٘يبظ ضفشبض ٚ 

 زض ٔكشطيبٖ ثٝ وٕه ٔٛثط ثطاي ٚ ٔٙبؾت ضٚقي ايدبز ٚ الساْ ٔكشطي ثٝ سٛا٘س ثب افعايف سٕبيُ  ٔي ٚاضؾبظي ثبظي
 (. Servick, 2015قبٖ، ثبفث سغييط ضفشبض قٛز )ثّٙسٔسر اٞساف ثٝ زؾشيبثي

 اسربش خٟز  زض سطغيت ٔكشطيبٖ ثب ٚاضؾبظي ثبظي. ٞؿز ٘يع ٞبقطوز ٘فـ ثٝ ٔكشطي ثٝ ايٗ قىُ زضٌيطوطزٖ
 سِٛيس ٞبيي ضازازٜ ٘يع ٞب آٖ ؾبظيزضٌيط ضفشبضٞبي وٙس ٚ  ٔي ذّك اضظـ ٚاضؾبظي، ثبظي ٞبيثب ثط٘بٔٝ ٔطسجظ ضفشبضٞبي

ثٝ  (.Servick, 2015) وٙٙس وؿت ٔكشطيبٖ اظ سطيفٕيك زضن ٞب آٖ اظ ثب اؾشفبزٜ سٛا٘ٙسٔي ٞبقطوز وٝ وٙس  ٔي
 ,Kittelbergerاؾز ) قسٜ اؾشفبزٜ زاضٚٞب سِٛيس ٚ ٞبي زضٔب٘ي ثٟجٛز دطٚسىُ ثطاي ٞبييزازٜ چٙيٗ ٔثبَ، اظ فٙٛاٖ 

Westermann, & Biesdorf., 2017ٗاقشطان ثٝ ذٛز ثب زٚؾشبٖ ضا ثبظي ذٛز ٘شبيح سٛا٘ٙسٔي (. ٔكشطيبٖ ٕٞچٙي 
ٞب، ايٗ فقبِيز .(Kumar & Pansari, 2016زٞٙس )ٔي افعايف ضا اخشٕبفي ٞبيقجىٝ سأثيط زض٘شيدٝ ثٍصاض٘س،

(. Servick, 2015) ٞؿشٙس ٔهطف سقبّٔي ٘بدصيط سدطثٝثّىٝ خعء خسايي ٘يؿشٙس، اي خساٌب٘ٝؾبظي زضٌيط ضفشبضٞبي
 & Kuoزفٛر وٙٙس ) اضظـ ذّك زض ٔكبضوز ثٝ ضا ٔكشطيبٖ سٛا٘ٙسقسٜ ٔي ٚاضؾبظي ثبظي  ذسٔبر ثٙبثطايٗ

Chuang, 2016.) 
 ٔؿيط -1 ضؾبظي فجبضسٙساظ:ٚا ثبظي ٔكرم خٙجٝ چٟبض ،Palmer, Lunceford, & Patton (2012) ٌفشٝ ثٝ
 اضسجبط -3 آٔسٜ،زؾزثٝ ٔمبْ ٚ أشيبظ ٔب٘ٙس ٞبدبزاـ ٚ ثبظذٛضز -2ديچيسٌي،  ٚ زقٛاضي/ لٛا٘يٗ ثٝ ٔطثٛط ديكطفز
 لبثّيز ؾبظي،يىذبضچٝ قٙبؾي،ظيجبيي اظ عطيك وٝ سدطثٝ وبضثطي ضاثظ ٚ -4 ٌطٜٚ ٚ دٛيبيي سمٛيز ثطاي اخشٕبفي
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 ضلبثز، ثطاي فطزي سٕبيالر زِيُ اؾز ثٝ ٕٔىٗ ٚاضؾبظي ثبظي. قٛ٘س  ٔي ٞسايز ؾطٌطٔي ٚ اؾشفبزٜ
 ;Zichermann & Cunningham, 2011قٛز ) افطاز ضفشبض زض اخشٕبفي ثبفث سغييط سقبُٔ ٚ وكيسٖ چبِف ثٝ

Harwood & Garry, 2015 .) 
 ,Hofacker, Ruyterزٞس )  ٔي سغييط ٞبقطوز ديكٟٙبزٞبي ثٝ ضا وٙٙسٌبٖ ٔهطف ٚاوٙف ٚاضؾبظي ثبظي

Lurie, Manchanda, & Donaldson, 2016; Huotari & Hamari, 2017; Hamari, 2017; Harwood & 

Garry, 2015; Leclercq, Poncin, & Hammedi, 2017; Müller-Stewens et al., 2017 .)Hofacker et 

al., (2016) ،ٖوٝ ٕٞٝ وٙٙس  ٔي سقطيف ٚاضؾبظي ثبظي فٙبنطضا ثٝ فٙٛاٖ  فٙبٚضي ٚ قٙبؾيظيجبيي ٔىب٘يه، زاؾشب 
 فٛأُ. ٌصاض٘س سأثيط حفؼ ٔكشطي ٚ ٔدسز ذطيس ذطيس، ٍ٘طـ، خّٕٝ زضٌيطؾبظي، اظ ثبظاضيبثي ٘شبيح ثط ٞبايٗ

 ٘شبيح ثط ٚاضؾبظي فٙبنط ثبظي ثبفث سقسيُ سأثيط( اؾشفبزٜ ظٔيٙٝ ٚ اٞساف ٞب،ٚيػٌي ٔثبَ، فٙٛاٖثٝ) وٙٙسٜ ٔهطف
 ٚ سقبٔالر اخشٕبفي ٔقبٔالر، افعايف( ٞبي ديطٚظي ٘كبٖ ٔثبَ، فٙٛاٖ  ثٝ ) ٚاضؾبظي ثبظي اخعاي .قٛ٘س  ٔي ثبظاضيبثي
ؾٛزٔٙسي  ٚ ٍ٘طـ .(Hamari, 2017وٙٙس ) ضا سجييٗ ٔي ضسجٝ ٞٓ سدبضر ذسٔبر ظٔيٙٝ زض ذسٔبر اظ سطفقبَ اؾشفبزٜ

 ٚ شٞٙي ٞٙدبض ٍ٘طـ، وٝحبِيزض ٞؿشٙس، قسٜ ٚاضؾبظي ثبظي ٔحهٛالر ذطيس لهس ٞبي وٙٙسٜ ثيٙي ديف قسٜزضن
 ٚ ٞباٍ٘يعٜ ثيٗ ضاثغٝ ايدبز ثبفث خطيبٖ ٚ زٞٙس. ِصرٔي افعايف ضا فبزي ٔحهٛالر ذطيس قسٜ، لهس زضن وٙشطَ
 .(Bittner & Schipper, 2014قٛز ) ٔي ذطيس لهس

 

 . هذیزیت تجزبِ هطتزي2-2
ٞب افشمبز زاقشٙس  سٛؾظ دبيٗ ٚ ٌيّٕٛض ٔغطح ٌطزيس. آٖ 1998ؾبَ ٔفْٟٛ ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ثطاي اِٚيٗ ثبض زض 

ٌطزز، سحز   ٚاؾغٝ زضٌيطوطزٖ زض سدبضة ٚالقي وٝ ثبفث ذّك اضظـ قرهي ٔي ٞب ضا ثٝ وٝ سدبضر ٔٛفك ا٘ؿبٖ
سٛا٘س سهٛض ٚ زضن ٔكشطيبٖ اظ   يه سدطثٝ ٔي 1ؾبظي زٞس. ٕٞچٙيٗ وبٔالً ضٚقٗ اؾز وٝ قرهي  سأثيط لطاض ٔي
ٞب اظ زازٚؾشس ثب ؾبظٔبٖ قٛز.  عٛض ٔقٙبزاضي سحز سأثيط لطاض زازٜ ٚ ثبفث ثٟجٛز سدطثٝ وّي آٖ ويفيز ضا ثٝ

ا٘س. زضن ٔكشطي اظ يه  حس ظيبزي زضيبفشٝ وطزٖ سدطثٝ ٔكشطي ضا سب ٌطاٖ ٚ ٔحممبٖ ٔشقسزي إٞيز ٔسيطيز سحّيُ
ٞبي اضسجبعي ٔطسجظ ثب آٖ ؾبظٔبٖ )قبُٔ سّفٗ، ٔٛثبيُ، ٚة، ايٕيُ ٚ ...( قىُ  ُٔ ٚي ثب سٕبْ وب٘بَؾبظٔبٖ عي سقب

 (.Bowser, 2009قٛز )  ٌيطز ٚ زضٟ٘بيز سدطثٝ ٔثجز ٔكشطي ثبفث سىطاض زازٚؾشس ٔي  ٔي
Berry, Carbon, & Hackle (2002) ئٝ ذسٔبر يب نطفبً اضا»زٞٙس:   ثطاي ايٗ ٔفْٟٛ ايٗ سقطيف ضا اضائٝ ٔي

ثركي ثطاي ٔكشطيبٖ ذٛز فطضٝ وٙٙس. ضلبثز ضٚي ايٗ ٚخٝ  ٞب ثبيس سدبضة ضضبيز ٔحهٛالر وبفي ٘يؿز؛ ؾبظٔبٖ
قٛ٘س ٚ ايٗ يقٙي ٔسيطيز   ٞبيي اؾز وٝ زض فطآيٙس ذطيس آقىبض ٔي ثٝ ٔقٙي ؾبظٔب٘سٞي سٕبْ وّيسٞب ٚ ؾطضقشٝ

، لؿٕشي اظ ٔسيطيز اضسجبط ثب ٔكشطي ٚ (CEMٔكشطي )(. ٔسيطيز سدطثٝ Berry et al., 2002« )سدطثٝ ٔكشطي
زٞس، ٔسيطيز   اي ثٝ ٔكشطي اضائٝ ٔي ضؾب٘ي زضذهٛل يه ثط٘س اؾز. ٍٞٙبٔي يه ثط٘س ٚفسٜ ٌؿشطٜ عجيقي اعالؿ

اؾبؼ اضائٝ اضظـ ايدبز  اي ثط سدطثٝ ٔكشطي سحٛيُ فيعيىي ايٗ ٚفسٜ اؾز ٚ زض الشهبز وٝ ثط٘س ثٝ قىُ فعايٙسٜ
 & ,Kirby, Wesselب قىُ ٔحهَٛ، ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي وبٔالً ضطٚضي ٚ حيبسي اؾز )ٌطزز س  ٔي

Janowski, 2003ٖٞبي ٔٛفك يه سدطثٝ  (. ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي، دبؾري ثٝ ايٗ دطؾف اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ؾبظٔب
ز سدطثٝ زٞٙس. ٔسيطي  قٛز ضا عطاحي ٕ٘ٛزٜ ٚ سحٛيُ ٔي  فطزي ٔي ٔكشطي ضا وٝ ثبفث ٔعيز ضلبثشي ٔٙحهطثٝ

ٕ٘بيس وٝ خٟز سٛؾقٝ سدطثٝ ٔكشطي زض سٕبْ افطاز،   ٞبيي سدٟيع ٔي ٞب ضا ثٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضر ٔكشطي، ؾبظٔبٖ
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زٞٙس، الظْ اؾز   ٔحهٛالر ٚ فطآيٙسٞبيي وٝ زائٕبً ثٝ ٞط قىُ ٔشٕبيع ٚ ٔطسجظ ثب ثط٘س ثٝ ٔكشطي اضظـ ٔي
(Smith, 2005اخطاي ثط٘بٔٝ ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي، فطآيٙس .)ٝٚسحّيّي ٚ ذاللب٘ٝ اؾز وٝ ضٚي فّٕىطز ٚ  ي سدعي

وكس وٝ وبٔالً ثط ٔكشطي سٕطوع زاقشٝ ثبقٙس سب ؾبظٔبٖ   ٞب ضا ثٝ چبِكي ٔي اؾشطاسػي سٕطوع زاضز. ايٗ فطآيٙس ؾبظٔبٖ
ضا ٔشٕبيع ٕ٘بيٙس، ضٚاثظ لٛي ثب ٔكشطيبٖ ثطلطاض وٙٙس ٚ زضٟ٘بيز ضضبيز لغقي سدطثٝ ٔكشطي ضا وؿت وٙٙس 

(Hoversten & Baker, 2007ٝسدطث .) ،اؾز ) ٞب آٖ ثب ؾبظٔبٖ ثطذٛضز ٘حٜٛ اظ ٔكشطي زضن ٔكشطيKavitha 

& Haritha, 2018) .Thompson (2006)  ٝسهٛض ٔكشطي اظ سقبُٔ ثب يه ثط٘س « سدطثٝ ٔكشطي»افشمبز زاضز و
ٔحهَٛ يب ذسٔبر(. ٔسيطيز  اؾز )اظ اضسجبعبر ثبظاضيبثي ٌطفشٝ سب فطآيٙسٞبي فطٚـ ٚ فطضٝ ٚ اؾشفبزٜ اظ آٖ

وطزٖ سقبٔالر ثب ٔكشطي خٟز ايدبز ثطسطي ثط٘س ٚ ؾٛزثركي ثّٙسٔسر اؾز.  سدطثٝ ٔكشطي ثٝ ٔقٙي ٔسيطيز
وٙس سب ٔكشطيبٖ ضا ثب ٘يٕٝ ضاؾز ٔغعقبٖ ثجيٙٙس )ٔطسجظ ثب احؿبؾبر،   ٞب وٕه ٔي ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ثٝ قطوز

وطزٖ  خبي ٍ٘بٜ ا٘س( ثٝ ثؿيبض زقٛاض اؾز، أب ثب ايٗ حبَ زاضاي اضظـ ٞب سهٛضار ٚ ضٚاثغي وٝ سقييٗ ويفيز آٖ
نطف ثٝ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ٚ چمسض ٔكشطي ثطاي ؾبظٔبٖ اضظقٕٙس اؾز، ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ٘يبظ زاضز وٝ اضظـ 

(. ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي سالقي ٕٞبًٞٙ خٟز سحمك Thompson, 2006قطوز ضا ثطاي ٔكشطي ثطضؾي وٙس )
 Ratio, Negricea, & Likutaٚاؾغٝ ثٟجٛزثركيسٖ ثٝ سساْٚ سقبُٔ ثب ٔكشطي ٚ ويفيز اؾز ) ػٜ ثٝاٞساف ٚي

Bowser (2009)(. ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي اظ زيسٌبٜ 2008
يب  2ٞٛاذٛاٜ» ثٝ « 1ضاضي»اظ عطيك سجسيُ ٔكشطيبٖ  

سٛا٘س ثبفث ٘بضضبيشي ٔكشطي ٚ وبٞف اضظـ قٛ٘س، ٔكشطيب٘ي   عطيك سمّيُ سدبضة ضقيف وٝ ٔي ٚ اظ« ٚفبزاض
(. ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي، يه Bowser, 2009ٚخٛز آٚضز وٝ اضظـ ٔبِي ثيكشطي ايدبز وٙٙس ) ٚفبزاضي ثٝ

شطي ٔشٕطوع اؾز. ايٗ أط ٘كبٍ٘ط اؾشطاسػي اؾز وٝ ثط فّٕيبر ٚ فطآيٙسٞبي يه سدطثٝ حَٛ ٘يبظٞبي فطزي ٔك
آٚضز. ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي   ٚخٛز ٔي اـ ثٝ ثط٘سٜ ثيٗ فطٚقٙسٜ ٚ ٔكشطي-يه اؾشطاسػي اؾز وٝ يه ٔقبّٔٝ ثط٘سٜ

ٞبي خسيس  ٚخٛزآٚضزٖ ضاٜ ٞبي فّٕيبسي، ثٝ ٔحٛضي، ايدبز وبضايي ٚخٛزآٚضزٖ زضخٝ ثباليي اظ ٔكشطي ثٝ ٔقٙي ثٝ
 (.Frost, 2009ثطٕ٘ٛزٖ ٔعايب اؾز )زضآٔسظايي ٚ وٕه ثٝ حساو

وٙس وٝ يه قطوز ضا ٘ؿجز ثٝ ضلجبي ذٛز   ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ثٝ فٙٛاٖ يه سٕبيع ضلبثشي فُٕ ٔي
 وٝ وٙٙس  ٔي ذّك ٔكشطي سدطثٝ ٔسيطيز عطيك اظ ضا خبٔقي ثؿشٝٞب  (. قطوزHong, 2016وٙس )  ضلبثشي ٔي

 ;Clemes, Gan, & Zheng, 2019اضبفٝ وٙٙس ) ز اضظـثٝ ٔكشطيبٖ ذٛ وٙٙس ٚ حفؼ خصة ٚ ضا ٔكشطيبٖ

Teixeira, Patricio, Nunes, Fisk, & Constantine, 2012عطاحي  عطيك (. ايٗ ٘مف قطوز ِؿز سب اظ
وٙشطَ، سدطثٝ ٔٛضز٘ؾط ٔكشطي ضا سقطيف  غيطلبثُ ٞبي ٔحطن ثٝ ٘ؾبضر ٚ دبؾد ٚ قطوز وٙشطَ سحزٞبي  ٔحطن
قطوز ضا سغييط  ثب ٞب آٖ ضاثغٝ ٔٛضز زض ذٛة، سفىط ٔكشطيبٖ سدطثٝ يه (.Becker & Jaakkola, 2020ٕ٘بيس )

 (.Rooney, Krolikowska, & Bruce, 2020زٞس )  قىُ ٔي

 

 (Y. ًسل ٍاي )2-3
وٙٙسٜ ٚ ؾجه ظ٘سٌي ثبظاض  ضفشبض ٔهطف وبض ضفز ٚ زض اضسجبط ثب زض اثشسا زض ايبالر ٔشحسٜ آٔطيىب ثٝ ٚاي ٘ؿُ انغالح

 ٌٛيٙس ٔي ٘ؿّي ثٝ ايٍطي ٘ؿُيب  ٘ؿُ زيديشبَ، ٘ؿُ ٞعاضٜ(. ٘ؿُ ٚاي، Múčka, 2007ٚاضز ثٛز ) ض سبظٜ٘يطٚي وب
 ٚ ثٛزٜچٝ ظٔب٘ي  ٚاي ِٛس ٘ؿُسآغبظ  وٝجحث ا٘س. ثط ؾط ايٗ ٔ قسٜ ٔشِٛس ٘ؿُ ظز ديف اظ ٚ ٘ؿُ ايىؽ وٝ دؽ اظ

                                                           
1 Sa tes  Feed  

2 Ad voc a te  
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 اٚاذط زٞٝ حٛاِيوٝ سِٛس ايٗ ٘ؿُ ٔقشمس٘س  ٘ؾطاٖ نبحت ٚخٛز ٘ساضز. ثطذي اؾز، اخٕبفي چٝ ظٔب٘ي ذبسٕٝ يبفشٝ 
زٞٝ قهز سب  آغبظوٝ ثطاثط ثب  ذبسٕٝ يبفشٝ اؾز 2000 زٞٝ اٚايُحٛاِي  ٚ اؾز آغبظ قسٜ 1980 اٚايُ زٞٝ يب 1970

ٔشِٛس وٝ زض فهط فٙبٚضي  اؾزؿّي (. ٘ؿُ ٚاي، Kotler & Armstrong, 2012٘زض ايطاٖ اؾز )ٞكشبز  آغبظ زٞٝ
 7 ضٚظ، قجب٘ٝ ؾبفز 24 ثبيس ٘ؿُ ايٗ .اؾز قسٜ ضٔعٍ٘بضي ٞب آٖ DNA فٙبٚضي زض وٝ ثيبٖ ٕ٘ٛز سٛاٖ ٚ ٔي قسٜ
ٗ عجمٝ . افطاز ٔشقّك ثٝ ايوطزٜ اؾز  چيعي ضا ٌٓ ٌط٘ٝ اٍ٘بضٚ ،هُ ثبقسٔش ثٝ ايٙشط٘ز ضٚظ ؾبَ 365 ٚ ٞفشٝ ضٚظ

ٞب اعالفبر ظيبزي زض  قٛ٘س وٝ ثٝ آٖ  فٕسسبً ثب ٍ٘طـ ٔثجز ذٛز زض ٔٛضز ايٙشط٘ز ٚ فٙبٚضي اعالفبر ٔكرم ٔي
ٞبي خبِت زض ٘ؿُ ٚاي  ٌطايي يىي زيٍط اظ ٚيػٌي يه حؽ فُٕ وٙس. ٚخٛز  ٔٛضز ٔحهٛالر ٚ ذسٔبر فطضٝ ٔي

(Lendel & Kubin, 2009اؾز )  ٖٞبيي ثب فمظ يه ٚاِس دطٚضـ  ايٗ ٘ؿُ زض ذب٘ٛازٜثٝ ايٗ ذبعط وٝ ثيكشط خٛا٘ب
(. Lendel, Siantová, Závodská, & Šramová, 2015ا٘س ) ا٘س، ثٙبثطايٗ سٛا٘بيي ٔسيطيز دَٛ ضا وؿت وطزٜ يبفشٝ

ٚ  ٘بظدطٚضزٜ دسض ،ٞؿشٙس اثعاضٞبي اضسجبعي فٙبٚضي ٚ ٚاثؿشٝ ثٝسب حس ثؿيبض ظيبزي  وٙٙس وٝ  ٔقطفي ٔي ٞب ضا خٛا٘ب٘ي آٖ
ٚ ثٝ زاقشٗ ذالليشي ٚيػٜ  ٞب آٖ ٕٞچٙيٗ ؛ٞؿشٙس ٌصقشٝظ٘سٌي ٚ ثبٚضٞبي  ٔقشطو ثٝ ٘حٜٕٛٞچٙيٗ  ٔبزض ٚ

ايٗ  فطاز. اثبقسٞب  آٖ وبضٞبي ٔٛضزفاللٝاظ  اِجشٝ ثٝ قطعي وٝ آٖ فقبِيز ٔكٟٛض٘س.ذٛز  دكشىبض زض اخطاي وبضٞبي
ثب ضا  ٔطاست قغّي ٔٛاضز، ؾّؿّٝاغّت  ، زضثطايٗثٙبوبض ٚ ذٛقجرشي زاض٘س. ، ٘ؿُ سقبضيفي ٔشفبٚر اظ ديكطفز

 ٘بقس٘ي افطاز ايٗ ٘ؿُ، ديچيسٜ ٚ زضن ٔطزْ، ثؿيبضي اظٍ٘بٜ اظ  وٝ حبِي. زضثيٙٙس  ٔيسفبٚسي  افشٕبزي ٚ حشي ثي ثي
 اؾز؛ٞب اظ زؾشٛضار  ظ٘سٌي ٚ ؾطديچي آٖوبض ٚ  زض ٚاي ٘ؿُ قَٕٛوٛقي ٔ ٘جٛز ؾرز ذبعط ثٝ زيسٌبٜ . ايٗٞؿشٙس

 ٞبي دػٚٞف ؾطچكٕٝٞبي ايٗ ٘ؿُ، ٘يبظٚ ٞب  أطٚظٜ ٚيػٌي .اؾز شفبٚرٔ ديكيٗ ٘ؿُ زيسٌبٜ ثب اي وٝ وبٔالً ٘ىشٝ

ٔٙبؾت ثطاي ثؿيبضي اظ خٛا٘بٖ أطٚظي  قغّي يبفشٗ ٞطچٙس اؾز. ٌٜطزيس وبض قٙبؾي ٚ ثبظاض خبٔقٝ ظٜزض حٛ ٔرشّفي
 ثٝ ايٗ أيس وٝ زض ظ٘سٌي ثٝ فمظ؛ اؾزآٔبزٜ  سبظٜٞبي  سدطثٝ ثطاي( اى)ٚ ٘ؿُ آيس،  ٔي حؿبة اي خسي ثٝ زغسغٝ

ثطاي  ؾٛزٔٙساظ آٖ اثعاضي  ٚسطويت وٙس  فٙبٚضي ذالليشف ضا ثب غٛضچ زا٘س وٝ  ٔي . ايٗ ٘ؿُزؾز يبثسذٛقجرشي 
سه  ثطزٖ اظ سه ٚالـ قبزظيؿشٗ ٚ ِصر زض ٚاي انّي ٘ؿُ ؾز وٝ ٞسفدبسطيٗ ٘ىشٝ ايٙ ٟٔٓ ثؿبظز، أب ظ٘سٌي ثٟشط

ثشٛا٘ٙس ثب  ثبقٙس سب آظاز ٚلززاضاي ٞب ثبيس ثٝ ا٘ساظٜ وبفي  ٔشِٛساٖ ايٗ ٘ؿُ، آٖافشمبز  . ثٝاؾزظ٘سٌي  ِحؾبر
 ٞبي ٘ؿُاظ زيسٌبٜ  عطظ فىطئٛاضز، چٙيٗ  اغّتزض ظ٘سٌي عي وٙٙس؛ أب زض  ضا« قسٖ ذٛقجرز»ٔؿيط آضأف، 

 ٞسف انّي ٘ؿُ. زض حميمز، ؾطزضٌٕي اؾزٚ  سٙجّي ٚ حشي ؾطٌطزا٘ي، زِيُ ثي ٌصضا٘ي ٔشطازف ثب ذٛـ ٌصقشٝ
 (.Lendel, 2009قبٖ اؾز ) سه ِحؾبر ظ٘سٌي ثطزٖ اظ سه ِصر قبزظيؿشٗ ٚ ،(ٚاي)
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KhodamoradPoor, 

Moharamzadeh, 

&Yektayar  (2020) 

ي وّيسي سدطثٝ ٞب اٖضاثغٝ ديكط
قسٜ ٚ  ٔكشطيبٖ ثب اضظـ زضن

اي اظ ثبظيىٙبٖ  ٚفبزاضي آ٘بٖ )ٔغبِقٝ
ِيً ثطسط فٛسجبَ ثٝ فٙٛاٖ ٔكشطيبٖ 

 ٞب(  زاذّي ثبقٍبٜ

قسٜ  ٔكشطي ثب ٚفبزاضي ٚ اضظـ زضني وّيسي سدطثٝ ٞب اٖديكط
اضظـ اؾز. سدطثٝ ٔكشطي ضاثغٝ ٔقٙبزاضي ثب ٚفبزاضي ٚ  زاضاي ضاثغٝ

فالٜٚ، ٝ قسٜ ثبظيىٙبٖ حبضط زض ِيً ثطسط فٛسجبَ وكٛض زاضز. ث زضن
ٚ اضظـ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ضاثغٝ زض ايٗ دػٚٞف ثٝ زٚ ٔشغيط ٚفبزاضي 

 قسٜ سقّك زاضز. زضن

Scherpen, Draghici, 

& Niemann (2018) 

 ٔٙؾٛض ثٝٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي 
ثطزٖ ٚفبزاضي ٔكشطي زض نٙقز ثبال

 ذٛزضٚ

ضفشبض ٔكشطيبٖ ثٝ عٛض چكٍٕيطي سغييط وطزٜ اؾز. ثب ايٗ سدبضة 
ٔسر ٔكشطيبٖ ٚ ضقس ثٍٙبٜ، ٚفبزاضي ثّٙس ٔكشطيبٖ، ثطاي ضؾيسٖ ثٝ

ٌطزز.   ٔئسيطيز سجسيُ ثٝ يه اؾشطاسػي انّي زض فهط زيديشبِي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0
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ٞبي  ٞب ٚ فٙبٚضي ٚ ٚ زض وُ ٔسَسغجيك فّٕىطز زالالٖ ذٛزض ٚض ايٗاظ
 ٘ٛآٚضا٘ٝ فطٚـ ثطاي ثطلطاضي اضسجبط ثب ٔكشطي اِعأي اؾز.

Saunders (2017) 
آٔٛظـ ٚ سٛؾقٝ ٌيٕيفيىيكٗ زض 

 وبضٔٙساٖ: زيسٌبٜ ٘ؿُ ٞعاضٜ

ضلبثز ٚاضؾبظي ثب احؿبؼ قبزٔب٘ي، ؾطٌطٔي، سٟييح، ٔٛفميز ٚ  ثبظي
وٙٙسٌبٖ ثيبٖ وطز٘س وٝ  چٙيٗ ٔكبضوز سجظ اؾز. ٞٓثرف ٔط ضضبيز

قسٖ  اخشٕبفيوٕه ٕ٘ٛزٜ اؾز سب ثط ٔٛا٘ـ  ٞب آٖٚاضؾبظي ثٝ  ثبظي
اٖ ثٛزٜ اؾز، ٚاضؾبظي ثٝ ٘فـ وبضٔٙس وٝ ثبظي غّجٝ وٙٙس ٚ ٍٞٙبٔي
 قبٖ زض ٔٛضز وبضفطٔبيبٖ قسٜ اؾز. ثبفث ثٟجٛز احؿبؾبر

Negahban (2017) 

ثطضؾي سبثيط ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي 
سز ثب ٘مف ٔيب٘دي ثط لهس ذطيس ٔد

ضضبيز ٚ افشٕبز، ٔٛضز ٔغبِقٝ: 
زٞٙسٜ  اضائٝٞبي  ٔكشطيبٖ قطوز

 ذسٔبر ايٙشط٘ز قٟط ٔكٟس

ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ثط لهس ذطيس ٔدسز سبثيط ٔثجز ٚ ٔقٙبزاضي 
ٔيب٘دي ضضبيز ٚ افشٕبز زض ضاثغٝ ٔسيطيز  زاضز. ٕٞچٙيٗ ٘مف

 سدطثٝ ٔكشطي ٚ لهس ذطيس ٔدسز سبييس قس.

Ansari Tadi, Amiri 

Aghdaei, Telegardi 
Loshab, & 

Panahkhoda (2017) 

ٌيٕيفيىيكٗ ٚ ٘مف آٖ زض ٔسيطيز 
 اي ب٘ٝٞبي ضاي سدطثٝ وبضثط ثبظي

 ي(ا ب٘ٝٞبي ضاي )ٔكشطي ثبظاض ثبظي

قٙبؾي، ذالليز  يدبز ِصر، ؾطٌطٔي، ظيجبيياضائٝ ٔسِي وٝ اظ عطيك ا
ثيبفطيٙس وٝ ٔكشطي زض اي ثطاي ٔكشطي  سدطثٝٚ زضٌيطي ثشٛا٘س 

ٚاضؾبظي ثٝ ٔٙعِٝ  خؿشدٛي آٖ اؾز. ٔسَ ديكٟٙبزي سدطثٝ ثبظي
ٚاضؾبظي  ظيطا سدطثٝ ثبظي ،ٚاضؾبظي سّمي قس خعئي اظ ؾبذشبض ثبظي

قٙبؾي اؾز  ظيجب ؿٕٞبٖ ؾطٌطٔي، ِصر، سفطيح، ذالليز ٚ زض ٔدٕٛ
زؾز ذٛاٞس آٔس ٚ يىي اظ اخعاي انّي ٝ ٚاضؾبظي ث وٝ زض اثط ثبظي

ٚاضؾبظي ثٝ ٔٙعِٝ  ٚاضؾبظي اؾز. زض حميمز، زض ايٗ ٔسَ ثبظي ثبظي
يه اثعاض ٔسيطيشي ثطاي ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ٔغطح قس وٝ ثب 

 سطويت فٙبٚضي ٚ ٔسيطيز ؾقي زض ذّك يه سدطثٝ ٔثجز زاضز.

Karimi (2016) 

ٚاضؾبظي زض  ٞبي ثبظي لبثّيز
افعايف زضٌيطي ٔربعجبٖ ثب ضؾب٘ٝ، 

ٚي  دي سي آي ٔغبِقٝ ٔٛضزي:
ؾيٕبي خٕٟٛضي اؾالٔي نساٚ
 ايطاٖ

ٚاضؾبظي  ؾطٚيؽ آي دي سي ٚي زاضاي ثيكشطيٗ لبثّيز ثبظي 12
ٔربعت ٚاضؾبظي خٟز زضٌيطي  لبثّيز ثبظي 13ٔكرم ٌطزيس٘س ٚ 

ٞبي  ي دي سي ٚي ا٘شربة قس٘س )وٝ قبُٔ لبثّيزآ ثٝ ضؾب٘ٝ 
ز، ديكطفزٞي، بثي، وكف، غبفٍّيطي، أشيبظٔٛفميز ٚ زؾشي

زٞي، افالٖ  ٔساَزازٖ،  ثٙسي، سطؼ اظزؾز ف، ٔطحّٝوكي، چبِ لطفٝ
ٞبي  ثٙسي اؾز( ٚ زض ٔطحّٝ ٟ٘بيي دػٚٞف، ٕ٘ٛ٘ٝ ضزٜ ٚضقيز ٚ

ٚاضؾبظي خٟز افعايف زضٌيطي  ٞبي ثبظي وبضآٔس اظ وبضثطز لبثّيز
 آي دي سي ٚي شوط قس٘س.  ربعجبٖ ثب ضؾب٘ٝٔ

Zayani (2016) 
ٗ زض ثطضؾي سبثيطار ٌيٕيفيىيك

 ديبٔسٞبي ضفشبضي

ٚاضؾبظي  ٌطزز. ثبظي  ٚاضؾبظي ثبفث افعايف اٍ٘يعٜ وبضوٙبٖ ٔي ثبظي
وبضوٙبٖ قٛز وٝ سٛا٘س ثبفث سمٛيز ايدبز اٍ٘يعٜ ٚ ٔكبضوز ثطاي   ٔي
افشس وٝ   اي اسفبق ٔي ٌٛ٘ٝ قٛز ٚ ثٝ  ٘شيدٝ ٔٙدط ثٝ سغييط ضفشبض ٔيزض

 ٚاضؾبظي ضا ٞسفٕٙس عطاحي ٕ٘ٛز. ثشٛاٖ ثبظي

Harwood & Garry 

(2015) 

فٙٛاٖ ٝ ثطضؾي ٌيٕيفيىيكٗ ث
 ٔحيظ سدطثٝ زضٌيطا٘ٝ ٔكشطي

 
 

ٚاضؾبظي زضٌيطي ٔكشطي ثط ضفشبضٞبي زضٌيطا٘ٝ  ٞبي ثبظي ٔىب٘يعْ
قبُٔ )سىٕيُ ٚؽبيف، زؾشبٚضزٞب، سجبزالر اخشٕبفي ٚ  ٔكشطي

سجبزالر ثٍٙبٞي( ٚ احؿبؾبر زضٌيطا٘ٝ ٔكشطي )قبُٔ ِصر ٚ 
ٞبي  ٌصاضز. ٕٞچٙيٗ ٔىب٘يعْ  ٘بضضبيشي( سبثيط ٔيؾطٌطٔي ٚ 

ٚاضؾبظي زضٌيطي ٔكشطي اظ عطيك ضفشبضٞبي زضٌيطا٘ٝ ٔكشطي ٚ  ثبظي
ٞبي  احؿبؾبر زضٌيطا٘ٝ ٔكشطي ثط زضٌيطي ٔكشطي )قبُٔ ٔكٛق

 ٌصاضز.  ثيطٚ٘ي ٚ زضٚ٘ي، اضسجبعبر ٚ ٚفبزاضي( سبثيط ٔي
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Villegas (2015) 
سبثيط ٌيٕيفيىيكٗ ثط 

 ٙٙسٌبٖ ٘ؿُ ٞعاضٜو ٔهطف

فطاض اظ ٚالقيز؛ ة  -ٞبي ذطيس آ٘اليٗ أىبٖ: اِف ثبظي زض ٔحيظ
ٞبي سقبٔالر  افعايف فطنز -قسٖ؛ ز ؾطٌطْ -ٌصض ظٔبٖ؛ ج

قسٖ ثطاي دطزاذشٗ ثٝ زاض اٍ٘يعٜ -ظٔبٖ ذب٘ٛازٌي؛ ٚ -اخشٕبفي؛ ٜ
ٞبي زيسٖ  فطنز -افالْ ٚضقيز ذٛز زض خبٔقٝ ٚ ح -ٞب؛ ظ چبِف

 آٚضز. نٛضر ٔدبظي ضا فطاٞٓ ٔيٝ ٞب ث ٚقٍبٜٞبي فط ٚيشطيٗ

 

 . رٍش ضٌاسي پضٍّص3
ِحبػ   ٔٙؾٛض ٔسيطيز سدطثٝ ٘ؿُ ٚاي اؾز. ايٗ دػٚٞف اظ ٚاضؾبظي ثٝ ٞسف ايٗ دػٚٞف عطاحي ٔسَ  ثبظي

ٞبي ٔٛضز٘يبظ زض ايٗ ٔغبِقٝ اظ  آٚضي زازٜ ٔٙؾٛض خٕـ ٞسف وبضثطزي اؾز. ضٚـ دػٚٞف حبضط ويفي اؾز ٚ ثٝ
قسٜ زض  ٞبي فّٕي چبح فطاسطويت اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. خبٔقٝ آٔبضي زض ايٗ دػٚٞف ٔشكىُ اظ وّيٝ دػٚٞفضٚـ 
ٌيطي ٞسفٕٙس ٚ غيطاحشٕبِي اؾز وٝ ثٝ ٔقٙبي  ٌيطي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔقشجط ذبضخي ٚ زاذّي اؾز. ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ دبيٍبٜ

 & ,Curtis, Gesler, Smithزاض ٚاحسٞبي دػٚٞف ثطاي وؿت زا٘ف ٚ اعالفبر اؾز ) ا٘شربة ٞسف

Washburn, 2000قٛ٘س ثٝ   نٛضر ٞسفٕٙس ا٘شربة ٔي ٞبي ٚضٚزي وٝ ثٝ (. ِصا، زض ايٗ ٔغبِقٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔالن
ٞبي ٚضٚز ٚ  زؾز آيس. حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يع ثب اؾشفبزٜ اظ ٔالن دطزاظيٓ سب ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بيي ثٝ  غطثبَ ٔٙبثـ خبٔقٝ آٔبضي ٔي

ٞبي ٚضٚز ٚ ذطٚج زض چبضر ضٚ٘س ٕ٘ب(. ضٚـ ٌطزآٚضي اعالفبر زض  ٕبيف ٔالنقٛز )٘  ٞبي ذطٚج سقييٗ ٔي ٔالن
ِيؿز  اي ٚ ايٙشط٘ز اؾز. اثعاض ٌطزآٚضي اعالفبر چه اي ٚ اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثـ وشبثرب٘ٝ ايٗ دػٚٞف، ضٚـ وشبثرب٘ٝ

ٞب سٛؾظ  ٚسحّيُ زازٜ سدعيٝوٛٞٗ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.  وبدبي افشٕبز )دبيبيي( اظ ضطيت لبثّيز اضظيبثي اؾز. خٟز
 قٛز.  ٌيطز ٚ ؾٙدف دبيبيي ٔسَ ٔفٟٛٔي حبنّٝ ثب اؾشفبزٜ اظ وبدبي وٛٞٗ ا٘دبْ ٔي  وسٌصاضي ٔحٛضي نٛضر ٔي

ٞبي فطفي ٚ  ٞبي ويفي ٔرشّف زض خٟز وكف ظٔيٙٝ ٔٙس خٟز سطويت دػٚٞف فطاسطويت ضٚيىطزي ٘ؾبْ
ٚخٛز  سطي اظ حٛظٜ ٔٛضزٔغبِقٝ ثٝ ٌطزز ٚ زيس خبٔـ  ٔي انّي خسيس ٚ اؾبؾي اؾز وٝ ثبفث اضسمبء زا٘ف خسيس

٘يبظٔٙس ٔغبِقٝ زليك ٚ فٕيك ٔغبِقبر ويفي لجّي ٞؿشٙس ٚ ثٝ ايٗ ٚؾيّٝ،   آٚضز. زض ضٚـ فطاسطويت، دػٚٞكٍطاٖ  ٔي
 وٙس وٝ  اي ضا حبنُ ٔي زٞٙس. اؾشفبزٜ اظ فطاسطويت ٘شيدٝ سطي اظ دسيسٜ سحز ٔغبِقٝ ضا ٘كبٖ ٔي ٕ٘بيف خبٔـ

ٞب ٚ ٔؿشٙسار فّٕي ٔقٕٛالً ثب سٛخٝ  (. ٔحسٚزٜ ثطضؾي ٔمبSohrabi, 2011ِٝٞبيف اؾز ) سط اظ ٔدٕٛؿ ثرف ثعضي
 ;Sohrabi, 2011; Niroomand, Ranjbar, Saadi, & Amirshahi, 2012ٔٛضز اؾز ) 70ثٝ فٕك ٔغبِقٝ ظيط 

Zimmer, 2006; Bondas & Hall, 2007طاسطويت شوط قسٜ وٝ قبُٔ (. زضٔدٕٛؿ، ؾٝ ٞسف انّي ثطاي ف
، زض ايٗ دػٚٞف ثب ثىبضٌيطي فطاسطويت زض دي   ضٚ ؾبذز سئٛضي، قطح سئٛضي ٚ سٛؾقٝ ٔفٟٛٔي ذبل اؾز. اظايٗ

ٌيطي  ٚاضؾبظي زض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ ٚاي ذٛاٞيٓ قس. ثطاي ثٟطٜ ٞب ٚ اخعاي زذيُ زض ثبظي فٟٓ قبذم
 ثٟطٜ ثطزاضي قسٜ اؾز. Sandelowski & Barroso (2007)اظ ضٚـ فطاسطويت، اظ ضٚـ ٞفز ٔطحّٝ 

 

  



 

 >9 ياي وسل مشتريان تجربٍ مديريت مىظًر بٍ( گيميفيکيشه) يارسازي بازي مدل طراحي

 

 ّا . یافت4ِ
فطاسطويت ثٝ قطح ٌيطي ٞبي دػٚٞف زض لبِت ٞفز ٔطحّٝ ثىبضثب سٛخٝ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ضٚـ فطاسطويت، يبفشٝ

 قٛ٘س: ظيط اؾشرطاج ٔي
ٞبي ظيط دبؾد زازٜ  ٞبي دػٚٞف. زض ايٗ ٔطحّٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٞسف دػٚٞف ثٝ ؾٛاَ ؾؤاَ سٙؾيٓ -1ٔطحّٝ 

 قٛز:   ٔي
ٞبيي سكىيُ قسٜ  ٚاضؾبظي زض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ ٚاي اظ چٝ ِٔٛفٝ (: ٔسَ ثبظيWhatچٝ چيعي )

ٞب،  ٞبي زازٜ دبيٍبٜ(: وٝ ثيبٍ٘ط خبٔقٝ ٔٛضزٔغبِقٝ اؾز. Who)  ٞبيي اؾز؟ چٝ وؿي اؾز ٚ زاضاي چٝ ٚيػٌي
 ٔكرم ضا دػٚٞف  ظٔب٘ي (: چبضچٛةWhen)  ٞب زض ٔٛسٛض خؿشدٛي ٌٌُٛ اؾىبِط. چٝ ظٔب٘ي ٞب ٚ وٙفطا٘ؽ غٚض٘بَ

ٌطفشٝ زض  ٞبي ا٘دبْ اؾز، ظيطا فٕسٜ دػٚٞف 2020سب  2010قسٜ زض ايٗ دػٚٞف اظ ؾبَ  ٞبي ٔغبِقٝ وٙس. ٔمبِٝ ٔي
وبض ثطزٜ  ثٝ ٞب ٔغبِقٝ ا٘دبْ  ثطاي وٝ اؾز  ضٚقي (: ٔٙؾٛضHow)  ز. چٍٍٛ٘يثٝ ثقس ثٛزٜ اؾ 2010ايٗ ٔمِٛٝ اظ ؾبَ 

 ثب اؾشفبزٜ اظ اٍِٛي ؾب٘سِٚؿىي ٚ ثبضٚؾٛ ثٟطٜ ٌطفشٝ قسٜ اؾز. "فطاسطويت"قٛز. زض ايٗ دػٚٞف، اظ ضٚـ  ٔي
خؿشدٛي ؾيؿشٕبسيه ذٛز ضا ثط  ٌط دػٚٞف ٔطحّٝ، ايٗ ٔٙس. زض ٘ؾبْ قىُ ثٝ ازثيبر ٔطٚض -2ٔطحّٝ 

قسٜ ٚ زض ؾطسبؾط  وٙس. وّٕبر وّيسي ٔطسجظ ا٘شربة  ٞبي ٔرشّف ٔشٕطوع ٔي قسٜ زض غٚض٘بَٔٙشكطٞبي  ٔمبِٝ
 ٞبي ٌيط٘س. ظثبٖ ٔمبِٝ  عٛض ٔؿشٕط ٔٛضزاضظيبثي لطاض ٔي ٞبي ثطٌعيسٜ ٔغبثك ثب چبضچٛة ظٔب٘ي ثٝ دػٚٞف ٚاغٜ

زٞس سب ٔغبِقبر   ٞبي آ٘اليٗ ضا ا٘دبْ ٔي اي اظ خؿشدٛ ٔدٕٛفٝ  دػٚٞكٍطقسٜ اٍّ٘يؿي اؾز. زض ا٘شٟب، خؿشدٛ
ٞبي خؿشدٛقسٜ ٔغبثك خسَٚ  قٙبؾبيي ٚ ٔكرم ٕ٘بيس. ٔغبِقبر ا٘شربثي ثط عجك ٚاغٜ 1ضا ٔغبثك خسَٚ  ثطٌعيسٜ

 2020سب  2010ٞبي  ٞب ٚ ٔٛسٛضٞبي خؿشدٛي ٔرشّف زض فبنّٝ ؾبَ ٞب، وٙفطا٘ؽ ٞبي زازٜ، غٚض٘بَ اظ ثيٗ دبيٍبٜ 2
 اؾز. 

 
 جستجَضذُّاي  ٍاصُ (.2) جذٍل

 ّاي کليذي ٍاصُ

 اًگليسي فارسي

 Gamification ٚاضؾبظي/ ثبظي ٕ٘بيي ٌيٕيفيىيكٗ/ ثبظي

 Gamified قسٜ ٚاضؾبظي ثبظي

 Gamifying وطزٖ ٚاضؾبظي ثبظي

 Customer experience سدطثٝ ٔكشطي

 Customer experience management ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي

 Generation Y ٘ؿُ ٚاي/ ٘ؿُ ايٍطي

 Millennials ٘ؿُ ٞعاضٜ

 
ٞبي ٔشٙبؾت  ٞبي ٔٙبؾت. زض ايٗ ٔطحّٝ اظ فطايٙس فطاسطويت، ا٘شربة ٔمبِٝ ٔمبِٝ ا٘شربة خؿشدٛ ٚ -3ٔطحّٝ 

ٌصاضي سٛؾظ ّشطدصيطز. في  قسٜ نٛضر ٔي بفزٌصاضي وّيٝ ٔغبِقبر ي ثب ٞسف ٚ ؾٛاَ دػٚٞف اظ عطيك فيّشط
ٞبي  ٞبي ٚضٚز اظ ٔمبِٝ اؾبؼ ٔالن ٌيطز. ثٝ ايٗ نٛضر وٝ ثط  ( ا٘دبْ ٔي3ٞبي ٚضٚز ٚ ذطٚج )خسَٚ  ٔالن

ٞبي ٔٙشرت اظ  قٛ٘س ٚ زض ٔطحّٝ ثقس سقسازي اظ ٔمبِٝ  ٞبي ثطٌعيسٜ ا٘شربة ٔي قسٜ سقسازي ثٝ فٙٛاٖ ٔمبِٝ بفزي
فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي ٝ ٞبي ٟ٘بيي ث ٘شيدٝ، سقساز ٔمبِٝزض قٛ٘س.  ٞبي ذطٚج اظ چطذٝ دػٚٞف حصف ٔي عطيك ٔالن

٘يع وٝ چبضر  1ٔمبِٝ خٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ثطٌعيسٜ قس٘س. ٕ٘ٛزاض  21ٌيط٘س وٝ زض ايٗ دػٚٞف   سحّيُ لطاض ٔيت ٔٛضزفطاسطوي
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زٞس.   ٔيٞب ضا ٕ٘بيف  قسٜ زض حٛظٜ دػٚٞف ٚ ٔطاحُ ثطٌعيسٖ ايٗ ٔمبِٝ بفزٞبي ي ضٚ٘س ٕ٘ب ٘بْ زاضز، سقساز ٔمبِٝ
 ا٘س. قسٜاؾشرطاج  ٞب آٖٞبي زازٜ ٚ ٔدالسي اؾز وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ فطاسطويت اظ  ٕ٘بيبٍ٘ط دبيٍبٜ 4ٟ٘بيز، خسَٚ زض

 
 ّا هقالِ اًتخاب جْت خزٍج ٍ ٍرٍدّاي  هالک (.3)جذٍل 

 ّا تَصيف هالک ّاي ٍرٍد/خزٍج هالک

 ٞبي ٚضٚز ٔالن

 2020سب  2010ٞبي  ٘ؾط ثيٗ ؾبَقسٜ زض حٛظٜ ٔٛضز چبح ٞبي ٔمبِٝ
 ٘ؾط اٍّ٘يؿي ثبقسزض حٛظٜ ٔٛضز ٞبي ظثبٖ ٔمبِٝ

 ٞب ثبيس فٙٛاٖ ٔشٙبؾت ثب اٞساف دػٚٞف زاقشٝ ثبقٙس ٔمبِٝ
 ٞب ثبيس زاضاي چىيسٜ ٔشٙبؾت ثب اٞساف دػٚٞف ثبقٙس ٔمبِٝ
 ٞب ثبيس زاضاي وّٕبر وّيسي ٔشٙبؾت ثب فٙٛاٖ يب اٞساف دػٚٞف ثبقٙس ٔمبِٝ
 ٞب ٚ اعالفبر وبفي زض اضسجبط ثب اٞساف دػٚٞف ٌعاضـ زازٜ ثبقٙس ثبيس زازٜٞب  ٔمبِٝ

 ٘ؾط زاٚضاٖ ٔشرهم عي وطزٜ ثبقٙسطٞبيي وٝ ضٚ٘س ثطضؾي سرههي ضا ظي دػٚٞف

 ٞبي ذطٚج ٔالن

 ٞبيي وٝ ٔحشٛاي ٔٙبؾت ثب ؾٛاَ ٚ ٞسف دػٚٞف ٘ساض٘س ٔمبِٝ
 دػٚٞف ٌعاضـ ٘سازٜ ثٛز٘س ٞبيي وٝ اعالفبر وبفي زض ظٔيٙٝ اٞساف ايٗ ٔمبِٝ

 ٞبيي وٝ ثب فٙبٚيٗ ٚ اٞساف يىؿبٖ ا٘دبْ قسٜ ثٛز٘س دػٚٞف
 ويفيز ٔٙشكط قسٜ ثٛز٘س ٞبي ثي ٞبيي وٝ فبلس ويفيز الظْ فّٕي ثٛ٘س ظيطا زض ٔدالر يب وٙفطا٘ؽ دػٚٞف

 

 
 

 ًوا چارت رًٍذ (.1)ًوَدار 

  

81اظ ٘ؾط ٔحشٛا:  ٞبي سبييس٘كسٜ سقساز ٔمبِٝ  

492 سقساز ٔٙبثقي وٝ يبفز قسٜ اؾز:  

243اظ ٘ؾط فٙٛاٖ:  سبييس٘كسٜ ٞبي سقساز ٔمبِٝ  

147اظ ٘ؾط چىيسٜ:  ٞبي سبييس٘كسٜ سقساز ٔمبِٝ  

249قسٜ: ٞبي غطثبَ وُ چىيسٜ  

102قسٜ: ٞبي ثطضؾي وُ ٔحشٛاي ٔمبِٝ  

21ٞبي ٟ٘بيي: سقساز وُ ٔمبِٝ  
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 پضٍّص در ضذُ استفادُّاي  صٍرًال ٍ دادُّاي  گاُیپا ًام (.4)جذٍل 

 تؼذاد هقالِ ّا صٍرًال ّاي دادُ پایگاُ

Springer 
www.link.springer.com 

MinTrek 1 

Electronic Markets 1 

International Conference on Persuasive Technology 1 

Science Direct 

(Elsevier) 
www.sciencedirect.com 

International Journal of Information Management 2 

International Journal of Research in Marketing 1 

Journal of Business Research 1 

Business Horizons 1 

Journal of Interactive Marketing 2 

Journal of Retailing and Consumer Services 1 

Emerald 

www.emeraldinsight.com 

Journal of Service Marketing 1 

Journal of Service Management 2 

International Journal of Contemporary Hospitality Management 1 

Journal of Knowledge Management 1 

Journal of Service Theory and Practice 1 

Google Scholar 
scholar.google.com 

Management Challenges for Sustainable Development 1 

Proceedings of European Conference on Information Systems (ECIS) 1 
Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System 
Sciences 

1 

MIS Quarterly 1 

 
ٞبي ٟ٘بيي ثٝ ضٚـ سحّيُ  ٞب. زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ضٚـ فطاسطويت، ٔمبِٝ ٔمبِٝ اظ اعالفبر اؾشرطاج -4ٔطحّٝ 

اؾز. ايٗ ضٚـ خٟز ثطضؾي ٔحشٛاي اؾٙبز ٔحشٛا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٙس. سحّيُ ٔحشٛا، ٔغبِقٝ زليك ٔٙبثـ 
ٞب ثٝ  سحّيُ اضسجبطٚ ٝ سط دٟٙبٖ زض اؾٙبز ٚ ٔغبِقٝ ٚ سدعي كٞبي فٕي آقىبض )ٔقٙبي ؾغحي ٔشٗ( ٚ ٕٞچٙيٗ اليٝ

. زض ايٗ ٔطحّٝ وسٌصاضي ثبظ ا٘دبْ قس، (Khaki, 2003)ٌيطز   زاض، فيٙي ٚ وٕي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔيْ قيٜٛ ٘ؾب
٘ؾط اؾشرطاج ٌطزيسٜ اظ ٔغبِقٝ فٛأُ ٔٛضزقسٜ ٚ  ثٙسي اؾبؼ ٔٛضٛؿ ٔغبِقٝ زؾشٝ ٞب ثط نٛضر وٝ ٔمبِٝٗ ثسي

ثٛزٖ سقساز وسٞب اظ شوط بزوس اؾشرطاج ٌطزيس وٝ ثٝ زِيُ ظي 96قس٘س. ٔدٕٛفبً  ٘ؾط ٌطفشٝٙٛاٖ وس زضٞب ثٝ ف ٔمبِٝ
اؾبؼ ٘ٛيؿٙسٜ،  ِيؿشي ثٝ فٙٛاٖ اثعاض ٌطزآٚضي اعالفبر ثط ٗ چه٘ؾط قسٜ اؾز. ٕٞچٙي زض ايٗ ٔغبِقٝ نطف ٞب آٖ

 قٛز.  ٕ٘بيف زازٜ ٔي 5ؾبَ اخطا ٚ فٙٛاٖ دػٚٞف ٔكرم ٌطزيس وٝ زض خسَٚ 
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يبزرس هَرد ّاي پضٍّص ِياٍل اطالػات ستيل چک(. 5)جذٍل   

 کذ

 هقالِ
 ًام هحققيي

سال 

 اجزا
 ػٌَاى پضٍّص

1 Huotari & Hamari 2012 زيسٌبٜ ثبظاضيبثي ذسٔبر -ٚاضؾبظي سقطيف ثبظي 
2 Huotari & Hamari 2014 ٚاضؾبظي زض ازثيبر ثبظاضيبثي ذسٔبر ٚاضؾبظي: ٍِٙطزٞي ثبظي سقطيفي ثطاي ثبظي 
3 Werbach 2014 ٚاضؾبظي: ضٚيىطز فطايٙسي سقطيف ثبظي 

4 Xi & Hamari 2019 
ٞبي  اي زض ٔٛضز ضٚاثظ ثيٗ ٚيػٌي ؾبظز؟ ٔغبِقٝ  ٚاضؾبظي ٘يبظٞب ضا ثطآٚضزٜ ٔي آيب ثبظي

 ٚاضؾبظي ٚ ضضبيز اظ ٘يبظٞبي زضٚ٘ي ثبظي

5 Eisingerich et al. 2019 ٚاضؾبظي افعايف زٞيٓ؟ اظ عطيك ثبظي سّٝ زض ٔمبثُ أيس: چٍٛ٘ٝ زضٌيطي ٔكشطي ضا 

6 Hwang & Choi 2019 
ٞبي ٚفبزاضي ثطاي  ٚاضؾبظي زض ثط٘بٔٝ سفطيح زض ٍٞٙبْ زضيبفز دبزاـ: اوشكبف ثبظي

 وٙٙسٜ ٔهطف ٚفبزاضي

7 
Robson, Plangger, 
Kietzmann, 

McCarthy, & Pitt 
 ٚاضؾبظي وطزٖ ٔكشطيبٖ ٚ وبضٔٙساٖ اظ عطيك ثبظيطزضٌي 2016

8 Harwood & Garry 2015 فٙٛاٖ ٔحيغي ثطاي سدطثٝ ٔكبضوز ٔكشطيٝ ٚاضؾبظي ث ثطضؾي ثبظي 

9 Koivisto & Hamari 2019 ٓٚاضؾبظي ٞبي ثبظي ٞبي اٍ٘يعقي اعالفبر: ثطضؾي دػٚٞف اضسمبي ؾيؿش 

10 Jipa & Marin 2014 ٔسَ سدطثٝ ثبظي ( ٚاضؾبظي ثٍٙبٜ زض ثبظاضيبثي ٔهطفيB2C) 

11 Hammedi, Leclerq, 

& Van Riel 2017 
ٚاضؾبظي زض افعايف ٔكبضوز وبضٔٙساٖ ٚ وبضثطاٖ زض ذسٔبر  ٞبي ثبظي وبضثطز ٔىب٘يعْ

 زضٔب٘ي ٔكبضوشي

12 
Jurado, González, 

Jiménez, & 
Rodríguez 

2018 
وٙٙسٌبٖ اِىشطٚ٘يه: ٘ؿُ ٞعاضٜ  بٖ زض ٔهطفٚاضؾبظي ٚ خطي اضظيبثي ٘مف ثبظي

 ايىؽزضٔمبثُ ٘ؿُ 

13 Kolar & Čater 2018 ٞبي فطاض ٔسيطيز سدبضة خطيبٖ ٌطٚٞي زض اسبق 

14 Suh & Wagner 2017 
ٌطزز: ضٚيىطز   ٚاضؾبظي ؾيؿشٓ ٕٞىبضي ثٍٙبٜ ثبفث افعايف ؾٟٓ زا٘ف ٔي چٍٛ٘ٝ ثبظي

 فّٕىطزي

15 Mulcahy, Bennett, 

Zainuddin, & Kuhn 2018 
قسٜ: ثطضؾي  ٚاضؾبظي ذسٔبر سحِٛي ثبضيعطاحي ذسٔبر ثبظاضيبثي اخشٕبفي ٚ 

 ٞبي خسي ثبظي

16 Leclercq, Poncin, & 

Hammedi 2018 
زازٖ يه ضلبثز زض  طار اظزؾزٚاضؾبظي خٟز ٔكبضوز ٔكشطيبٖ: سبثي ٔطظٞبي ثبظي

 افعايي آ٘اليٗ ٞٓٞبي  ا٘دٕٗ

17 
Hogberg, Ramberg, 

Gustafsson, & 

Wastlund 
 ٚاضؾبظي قسٜ ٔكشطي زض فطٚقٍبٜ اظعطيك  سدبضة ثبظيايدبز ٔكبضوز ثط٘س  2019

18 Eppmann, Bekk, & 

Klein 2018 
ٚاضؾبظي: ؾبذز ٚ افشجبض ٔميبؼ سدطثٝ ٔكشطي  سدطثٝ آوٙسٜ اظ ثبظي زض ثبظي

(GAMEX) 

19 Hamari & Koivisto 2013 
ثطزٖ وبض ثٝ ٚاضؾبظي: ثطضؾي سدطثي ٞبي اخشٕبفي زض اؾشفبزٜ اظ ثبظي اٍ٘يعٜ
 ٚاضؾبظي ثبظي

20 Suh, Wagner, & Liu 2015 قسٜ ٚاضؾبظي ٞبي ثبظي ٞبي ثبظي ثط ٔكبضوز وبضثط زض ؾيؿشٓ سبثيطار زيٙبٔيه 

21 Liu, Santhanam, & 

Webster 2017 
ٞبي اعالفبسي  زاض: چبضچٛثي ثطاي عطاحي ٚ دػٚٞف ؾيؿشٓ زض ضاؾشبي ٔكبضوز ٔقٙي

 قسٜ ٚاضؾبظي ثبظي

 
قسٜ زض ٔطحّٝ لجُ  ٞبي ويفي. زض ايٗ ٔطحّٝ اظ دػٚٞف، وسٞبي اضائٝ يبفشٝ سّفيك ٚ سحّيُٚ  سدعيٝ -5ٔطحّٝ 

اؾبؼ زضن ٚ قٟٛز ٔحمك اظ  نٛضر وٝ ثطٗ ٌطز٘س وٝ وسٌصاضي ٔحٛضي ٘بْ زاضز. ثسي  ثٙسي ٔي زؾشٝ)وسٌصاضي ثبظ( 
ٞب ضا سكىيُ  ٌيط٘س وٝ سٓ  ٔيثٙسي خسيسي لطاض  ٔفْٟٛ ٚ ٚخٝ قجبٞز زض زؾشٝ اؾبؼ ٔغبِقٝ، وسٞب ثطٔٛضٛؿ ٔٛضز
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٘ؾط ٔسچٝ زض ايٗ ٔطحّٝ ٔالن وسٌصاضي  قٛ٘س. آٖ  ٞب، ٔمٛالر قٙبؾبيي ٔي اؾبؼ ٚخٝ اقشطان سٓ زٞس. ؾذؽ ثط  ٔي
ضا  ٚاضؾبظي زض ٔسيطيز سدطثٝ ٘ؿُ ٚاي ٞب اؾز؛ ثٝ ايٗ نٛضر وٝ ثبظي لطاض ٌطفشٝ اؾز، سٕطوع ثط ضٚاثظ ثيٗ وس

ٗ قي ضا خٟز ؾِٟٛز عطاحي ٔسَ زض اذشيبض دػٚٞكٍط لطاض زٞٙس. ٘شبيح حبنُ اظ ايثٙسي خبٔ دٛقف زٞٙس ٚ عجمٝ
 اضائٝ قسٜ اؾز.  6ثٙسي زض خسَٚ  زؾشٝ

 
 (يهحَر يکذگذارّا ) افتِی يبٌذ طبقِ. (6)جذٍل 

 کذ تن بٌذي هقَلِ

فّٕىطز 
 ٚاضؾبظي ثبظي

 فّٕىطز دبزاـ

ٞب،  ٞبي ديكطفز، ٔساَ ٔشطيه فطايٙس، فّٕىطز، اٍِٛٞبي عطاحي ثبظي، ٔطاحُ، أشيبظ،
ٞبي  فّٕىطز، ٞبي ضٕٙي، ثبظذٛض، دبزاـ، فٙبنط ثبظي، فٙبنط عطاحي ثبظي ٘كب٘ٝ

ٞبي  ٞب، ٔىب٘يعْ،  أشيبظٞبي ٔدبظي، ٚيػٌي ٞب،  ٔكٛق اي اظ ٚيػٌي ، ٔدٕٛفٝاٍ٘يعقي
 ديطٚظي ٞبي ٘كبٖٚاضؾبظي، ٔىب٘يه ثبظي، زايٙبٔيه ثبظي،  ثبظي

 فّٕىطز ٔمبْ

فطايٙس، فّٕىطز، لٛا٘يٗ، ٔٙبثـ، سىِٙٛٛغي، اعالفبر، اٍِٛٞبي عطاحي ثبظي، ٔطاحُ، 
ٞبي ضٕٙي، ثبظذٛض، فٙبنط ثبظي، فٙبنط  ٞب، ٘كب٘ٝ ٞبي ديكطفز، ٔساَ أشيبظ، ٔشطيه

عْ، ٞب، ٔىب٘ي ٔكٛق، ٞب اي اظ ٚيػٌي ، ٔدٕٛفٝٞبي اٍ٘يعقي عطاحي ثبظي،  فّٕىطز
ٚاضؾبظي، ٚؽبيف، ٔمبْ وبضثط،  ٞبي ثبظي كطفز، ٚيػٌيٞبي دي أشيبظٞبي ٔدبظي، ؾشٖٛ

 ي ديطٚظيٞب ب٘ٝٔىب٘يه ثبظي، زايٙبٔيه ثبظي، ٘ك

 فّٕىطز ضلبثز

ٞبي ديكطفز،  فطايٙس، فّٕىطز، اٍِٛٞبي عطاحي ثبظي، چبِف، ٔطاحُ، أشيبظ، ٔشطيه
ٞبي ضٕٙي، ثبظذٛض، ضلبثز، فٙبنط ثبظي، فٙبنط عطاحي ثبظي،   ٞب، ٘كب٘ٝ ٔساَ

ٞب، ٔىب٘يعْ،  أشيبظٞبي ٔدبظي،  ٞب،  ٔكٛق اي اظ ٚيػٌي ، ٔدٕٛفٝٞبي اٍ٘يعقي ّٕىطزف
ٞبي اخشٕبفي، ٔىب٘يه ثبظي،  ٚاضؾبظي، ٚيػٌي ٞبي ثبظي ثٙسي، ٚيػٌي خساَٚ ضزٜ

 ي ديطٚظيٞب ب٘ٝزايٙبٔيه ثبظي، ٘ك

 اؽٟبضيفّٕىطز ذٛز

ٞب،  ٞبي ديكطفز، ٔساَ يهفطايٙس، فّٕىطز، اٍِٛٞبي عطاحي ثبظي، ٔطاحُ، أشيبظ، ٔشط
، ٞبي اٍ٘يعقي ٞبي ضٕٙي، ثبظذٛض، فٙبنط ثبظي، فٙبنط عطاحي ثبظي،  فّٕىطز ٘كب٘ٝ

كطفز، ٞبي دي ٞب، ٔىب٘يعْ،  أشيبظٞبي ٔدبظي، ؾشٖٛ ٞب،  ٔكٛق اي اظ ٚيػٌي ٔدٕٛفٝ
زٚؾشي، ٔىب٘يه ثبظي، زايٙبٔيه ثبظي،  ٚاضؾبظي، ٘ٛؿ ٞبي ثبظي ثٙسي، ٚيػٌي خساَٚ ضزٜ

 ي ديطٚظيٞب ب٘ٝك٘

ٔسيطيز سدطثٝ 
 ٘ؿُ ٚاي

سدطثٝ 
 خطيبٖ

 ٚضؾبظي غٛعٝ

سدطثٝ، سدطثٝ آوٙسٜ اظ ثبظي، ازضان وبضثط، زضٌيطي زاٚعّجب٘ٝ، ضؾٛخ، ٔكغِٛيز، 
قسٖ وبضثط، اٍ٘يعـ، ٚض ، غٛعٝٞبي ضٚا٘كٙبذشي، ٚاثؿشٍي ٔكبضوز، خطيبٖ، ضاثظ

 احؿبؾبر وبضثط، ٍ٘طـ وبضثط

 ٌصض ظٔبٖ
ضٚا٘كٙبذشي،  ظٔبٖ ٔحسٚز،  ٞبي ضاثظسدطثٝ، ازضان وبضثط، ٌصض ؾطيـ ظٔبٖ، خطيبٖ، 

 احؿبؾبر وبضثط، ٍ٘طـ وبضثط

 وٙشطَ
ضٚا٘كٙبذشي،  ذٛزٔرشبضي، حؽ وٙشطَ،  ٞبي ضاثظسدطثٝ، ازضان وبضثط، خطيبٖ، 
 احؿبؾبر وبضثط، ٍ٘طـ وبضثط

 ِصر

سدطثٝ، سدطثٝ آوٙسٜ اظ ثبظي، ازضان وبضثط، ٘شبيح سدطثي، سدطثٝ ذٛقي ٚ ِصر، ذٛقي، 
وٙٙسٜ،  ثبظي يب ؾطٌطٔي، خصاة، أيس، ٍ٘طـ  ، ؾطٌطْضٚا٘كٙبذشي ٞبي ضاثظخطيبٖ، 

 وبضثط
 

سدطثٝ 
قٙب ظيجب

 ذشي

 ذٛزقىٛفبئي

سدطثٝ، ازضان وبضثط، سؿّظ، احؿبؼ قبيؿشٍي، اضسمبي وبضثط، زا٘ف، ٟٔبضر، ديكطفز ٚ 
ضٚا٘كٙبذشي،  يبزٌيطي، اضسمبي حؽ  ٞبي ضاثظاضسمبي ضٚا٘ي، اضسمبي آٔٛظـ، زؾشبٚضز، 

 افشٕبز ثٝ ٘فؽ، احؿبؾبر وبضثط، ديكطفز، ٍ٘طـ وبضثط
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 ٔقٙي

ويفيز فّٕىطزي، حٕبيز اظ وبضثط،  سدطثٝ، ازضان وبضثط، زاؾشبٖ ثبظي، عطاحي ثهطي،
ٚاضؾبظي،  ٚاضؾبظي، ظٔيٙٝ يب ٔفبز ثبظي ٞبي ضٚا٘كٙبذشي، اٞساف ثبظي ظٔيٙٝ اٞساف، ضاثظ

ؾبظي،  ؾبظي يب ؾفبضقي ؾبظي، فطزي ٔطحّٝ اضسجبعي، ا٘شمبَ ٔقب٘ي سدطثي،  قرهي
 احؿبؾبر وبضثط، ٍ٘طـ وبضثط

 دبيف فقبَ

فطفي، فطايٙس ٔكشطي، زا٘ف، ٟٔبضر، سقبُٔ، چبِف،  سدطثٝ، ازضان وبضثط، سِٛيسوٙٙسٜ
ٞبي ضٚا٘كٙبذشي، ٕٞىبضي، يبزٌيطي، سيٓ يب ٌطٜٚ، احؿبؾبر وبضثط،  سىٕيُ سِٛيس، ضاثظ

 ٚضي يب ؾٛزٔٙسي، وبضآٔسي، سجبزَ اخشٕبفي ثٟطٜ

٘شبيح ضفشبضي 
 ٔكشطي

 لهس اؾشفبزٜ ٔساْٚ
ٍٟ٘ساضي وبضثط،  لهس ٚ ٘يز وبضثط،  ٞبي وبضثط، سدطثٝ، ٘شبيح سدطثي، ضفشبض وبضثط، وّيه

 اؾشفبزٜ ٔدسز، ٍ٘طـ وبضثط

 ضضبيز
وبضثط،  ٞبي وبضثط، ٍٟ٘ساضي ثٛزٖ وبضثط، وّيه، ضفشبض وبضثط، حؽ اضظقٕٙس٘شبيح سدطثي
 ضضبيز وبضثط

 ٚفبزاضي
ٞبي  ثٛزٖ وبضثط، وّيهحؽ اضظقٕٙس٘شبيح سدطثي، ضفشبض وبضثط، ذّك اضظـ ثطاي وبضثط، 

 ٍٟ٘ساضي وبضثط، ٚفبزاضي وبضثط، سقٟس، افشٕبزوبضثط، 

ويفيز. زض ايٗ ٔطحّٝ اظ دػٚٞف، ضطيت وبدبي وٛٞٗ ثطاي اضظيبثي دبيبيي ٔطحّٝ  اضظيبثي ٚ وٙشطَ -6ٔطحّٝ 
فطاسطويت ٔحبؾجٝ قس. ثٝ ايٗ قىُ وٝ ؾٙسي زض اذشيبض يىي اظ ذجطٌبٖ لطاض ٌطفشٝ قس. ؾذؽ ضطيت وبدب 

يع ( وٝ ثيكشط اظ ٔمساض لبثُ لجَٛ حبنُ قس. ضطيت وبدب، ٔالن اضظيبثي دبيبيي زضٚ٘ي 87/0٘ٔحبؾجٝ قس )
ثبالسط ثبقس، ايٗ ٔمساض ثٝ ٔقٙبي دبيبيي  6/0چٝ ايٗ ضطيت اظ  قٛز وٝ دػٚٞكٍطاٖ افشمبز زاض٘س چٙبٖ  ٘بٔيسٜ ٔي

 دػٚٞف اؾز. 
آٔسٜ اظ  زؾزٝ ٞبي ث يبفشٝ ،سطويتفطا ضٚـ اظ ٔطحّٝ ايٗ ٟ٘بيي. زض چبضچٛة سسٚيٗ ٞب ٚ يبفشٝ اضائٝ -7 ٔطحّٝ 

ثقس  3. زض ٔطحّٝ فطاسطويت قسٜ اؾزاضائٝ  2عجك ٕ٘ٛزاض  دػٚٞف ٔطاحُ وسٌصاضي زض لبِت چبضچٛة ٔفٟٛٔي
 قبذم اؾشرطاج ٌطزيس.طظي 96قبذم انّي ٚ  9انّي، 

 

 
 چارچَب هفَْهي پضٍّص (.2)ًوَدار 

 

 ٔسيطيز سدطثٝ ٘ؿُ ٚاي

 لهس اؾشفبزٜ ٔساْٚ

 ضضبيز ٔكشطي

 ٚفبزاضي ٔكشطي

 ٘شبيح ضفشبضي ٔكشطي

 اؽٟبض ذٛز

 ضلبثز

 ٔمبْ

 دبزاـ

ٚاضؾبظيثبظيٞبي  فّٕىطز  

قٙبذشيسدطثٝ ظيجب  

 سدطثٝ خطيبٖ
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 گيزي ٍ پيطٌْادّا . ًتيج5ِ
٘ٛقتشٝ قتس   ٚاضؾبظي زض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ ٚاي  ٔٙؾٛض ثبظي ايٗ دػٚٞف ثب ٞسف عطاحي ٔسِي ثٝ

ٚاضؾتبظي زض ٔتسيطيز سدطثتٝ ٔكتشطيبٖ ٘ؿتُ ٚاي ضا       ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف، ايٗ ٔغبِقٝ فٛأُ ٔٛثط ثط ثتبظي 
ٞبي ٔطخـ اؾشفبزٜ   آٚضي ٚ ثطضؾي ٔغبِقبر ٔطسجظ ٚ ا٘شربة دػٚٞف  قٙبؾبيي ٕ٘ٛز وٝ اظ ضٚـ فطاسطويت خٟز ٌطز

ٌطفشٝ زض ايٗ  ٞبي ا٘دبْ  ثقس اؾز، ظيطا فٕسٜ دػٚٞف ثٝ  2010قسٜ زض ايٗ دػٚٞف اظ ؾبَ  ٞبي ٔغبِقٝ ٌطزيس. ٔمبِٝ
ٔغبِقٝ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شربة قس٘س وتٝ ثتب اؾتشفبزٜ اظ ضٚـ     21ٔمِٛٝ اظ ؾبَ ٔصوٛض ثٝ ثقس ثٛزٜ اؾز. زض ٟ٘بيز 

سٛختٝ ثتٝ   ٞب ثب   ٌصاضي ٔحٛضي، ايٗ وس  وس اؾشرطاج قس. ؾذؽ، زض ٔطحّٝ وس 96ٌصاضي ثبظ،   فطاسطويت، زض ٔطحّٝ وس
ٚاضؾتبظي زض ٔتسيطيز سدطثتٝ ٔكتشطيبٖ ٘ؿتُ ٚاي اقتبضٜ زاض٘تس،          زٞٙتسٜ ثتبظي    يه ثٝ وساْ ٔؤِفٝ سكىيُ  ايٙىٝ ٞط

 ٝ اؽٟتتبضي، سدطثتتٝ خطيتتبٖ   ثٙتتسي قتتس٘س ٚ فّٕىتتطز دتتبزاـ، فّٕىتتطز ٔمتتبْ، فّٕىتطز ضلبثتتز، فّٕىتتطز ذتتٛز   زؾتش
ٛزقىٛفبئي، دبيف فقبَ، ٔقٙي(، لهس اؾشفبزٜ ٔساْٚ، قٙبذشي )ذ ٚضؾبظي، ٌصض ظٔبٖ، وٙشطَ، ِصر(، سدطثٝ ظيجب  )غٛعٝ

ٝ    ٌتصضاي ٔحتٛضي ثٛز٘تس وتٝ زض      ضضبيز ٚ ٚفبزاضي وسٞبي حبنتُ اظ وتس   ُ    ٚالتـ ٕٞتبٖ ِٔٛفت زٞٙتسٜ    ٞتبي سكتىي
ٚاضؾبظي زض ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ ٚاي ٞؿشٙس. ؾذؽ، ٔفبٞيٕي وٝ ثٝ ٔمِٛٝ ٔكبثٟي اقبضٜ زاقتشٙس زض   ثبظي

ٚاضؾبظي، ٔتسيطيز   آٔسٜ )فّٕىطز ثبظي  زؾز آٔس٘س. ؾٝ ٔمِٛٝ ثٝ  زؾز   ٞب ثٝ سطسيت ٔمِٛٝ  ايٗ   فشٙس ٚ ثٝ ٌط  وٙبض ٞٓ لطاض
ٚاضؾتبظي )ٌيٕيفيىيكتٗ( زض    سدطثٝ ٘ؿُ ٚاي ٚ ٘شبيح ضفشبضي ٔكشطي( ؾٝ ٔقيبض انّي ثطاي اضظيبثي اٍِٛٞبي ثتبظي 

 زؾز آٔس٘س.  ظ ازثيبر ثٝقٛ٘س وٝ ثب اؾشفبزٜ ا  ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ ٘ؿُ ٔحؿٛة ٔي
ٞبي فّٕىتطز    ٚاضؾبظي ثٛز وٝ قبُٔ سٓ ٞبي ويفي ٔمِٛٝ فّٕىطز ثبظي قسٜ اظ زازٜ  ٞبي اؾشرطاج  يىي اظ ٔمِٛٝ

ٝ    اؽٟبضي ٔي  دبزاـ، فّٕىطز ٔمبْ، فّٕىطز ضلبثز ٚ فّٕىطز ذٛز ٞتب حتبوي اظ آٖ اؾتز وتٝ فٙبنتط       قٛز. ايٗ يبفشت
قٛ٘س سب ٔكبضوز وبضثط ضا افعايف زٞٙس. ثب سٛخٝ ثٝ ٔغبِقبر لجّي زض ظٔيٙٝ   فيك ٔيٚاضؾبظي زض ؾيؿشٓ ثب ٞٓ سّ ثبظي
قٛز ٚ زض آٖ ٔكبضوز فقتبَ    ٚاضؾبظي ٔي ٚاضؾبظي، ٞط وبضثطي ثب ٞسف قرهي ٚ ضٚا٘كٙبذشي ذٛز زضٌيط ثبظي ثبظي

شٗ ٔمتبْ ذتٛز ٔكتبضوز فقتبَ     ضفت  زاضز؛ ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ وٝ ثطذي اظ وبضثطاٖ زض دي زضيبفز دبزاـ ٞؿشٙس، ثطذي ثب ثبال
ٝ   ٚاضؾبظي زضٌيط ٔي زاض٘س، ثطذي زض خؿشدٛي ضلبثز ٞؿشٙس ٚ ثطذي ثب اؽٟبض ذٛز زض ٔحيظ ثبظي ٞتب   قٛ٘س. ايٗ يبفشت

 Saunders (2017) ،Ansari Tadi et al. (2017) ،Karimi (2016) ،Harwood & Garryثتب ٔغبِقتبر   

(2015)  ٚVillegas (2015) ٝي فٙبنتط ثتبظ  قتٛز وتٝ      ٚاضؾتبظي ديكتٟٙبز ٔتي    عطاحتبٖ ثتبظي   ٕٞطاؾشب ٞؿشٙس. ث
 نتطفبً ٚاضؾبظي  ٞبي ثبظي اي سّفيك ٕ٘بيٙس وٝ فّٕىطز  ٌٛ٘ٝ ضا ثٝ( ٞبي ديطٚظي ٞب، ٔطاحُ ٚ ٘كب٘ٝ  يبظٔثبَ، أش فٙٛاٖ )ثٝ
فتطزي ٚ   ٚاضؾتبظي ذهٛنتيبر   ٞتبي ثتبظي   ٘جبقس؛ ٚ زض عطاحتي فّٕىتطز   ذبل يالسأبس يدطزاذز ثطا  فٙٛاٖ ثبظ  ثٝ

 اي ضا اضئٝ زٞٙس. ضٚا٘كٙبذشي ٔكشطيبٖ ضا زض٘ؾط ٌطفشٝ ٚ ٔحيظ زٚؾشب٘ٝ
ٞب  قٙبذشي اؾز. يبفشٝ ٞبي سدطثٝ خطيبٖ ٚ سدطثٝ ظيجب ٔمِٛٝ ثقسي ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطيبٖ اؾز وٝ قبُٔ سٓ

ٚاضؾبظي  زض ثبظيوٙٙسٜ دبيساضي ٔكبضوز ٔكشطي  ٚاضؾبظي ثٝ سٟٙبيي سضٕيٗ ٞبي ثبظي حبوي اظ آٖ اؾز وٝ فّٕىطز
ٚاضؾبظي سدطثٝ ٔغّٛثي زاقتشٝ   اي وٝ ٔكشطي زض ٔحيظ ثبظي ٌٛ٘ٝ  ٘يؿز ثّىٝ سدطثٝ ٔكشطيبٖ ثبيس ٔسيطيز قٛز ثٝ

 ٝ ٘ؾتط   ثبقس. سدطثٝ خطيبٖ: سدطثٝ خطيبٖ ثٝ ٔقٙي حبِز شٞٙي اؾز وٝ زض آٖ وبضثط چٙبٖ زضٌيط فقبِيشي اؾز وٝ ثت
ٝ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ سدطثٝ خطيبٖ ثٝ ٔكشطي احؿتبؼ ِتصر ٚ ذٛقتي    ضؾس چيع زيٍطي ٟٔٓ ثبقس. ايٗ يبفش   ٕ٘ي
احؿتبؼ   ثتب احشٕتبَ ظيتبز    ،وٙٙتس   ئٜ ذٛز اؾشفبز ٔمبْفّٕىطز ٚ  ثٟجٛز يثطا يوٝ اظ فٙبنط ثبظزٞس ٚ وبضثطا٘ي   ٔي

ُ ، ٞب  يبظحبنُ اظ أشيح ٘شب لبثّيز ضٚيزٚ  يفٛض بظذٛضزث يطاظ ،وٙٙس   ٔي سدطثٝ خطيبٖ ٝ  ،ٔطاحت ٚ  ٞتبي ديتطٚظي   ٘كتب٘
لٛي اظ ٔقٙي اضائتٝ زٞٙتس، اظ    ِعٚٔبً احؿبؼ يٙىٝٚ ثسٖٚ ا وٙس سب ٔشٕطوع قٛ٘س   وٕه ٔيوبضثطاٖ  ثٙسي ثٝ  خساَٚ ضزٜ
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   ٝ ، Ansari Tadi et al. (2017) ،Karimi (2016)قتٛ٘س. ايتٗ يبفشتٝ ثتب ٔغبِقتبر        ٚض ٔتي   ِحتبػ ستبوشيىي غٛعت
Harwood & Garry (2015) ،Villegas (2015) ٔثبَ،  فٙٛاٖ )ثٝي فٙبنط ثبظقٛز وٝ    ٕٞطاؾشب اؾز. ديكٟٙبز ٔي

اي سّفيك قتٛ٘س وتٝ احؿتبؼ ذٛقتي ٚ ِتصر ضا زض        ٌٛ٘ٝ  ثٝ (ثٙسي  ٞبي ديطٚظي ٚ خساَٚ ضزٜ يبظٞب، ٔطاحُ، ٘كب٘ٝأش
ٖ       ٚاضؾبظي ثٝ ٞبي ثبظي ٔكشطيبٖ سمٛيز ٕ٘بيٙس ٚ فّٕىطز ضا زض ٔحتيظ   لسضي خصاة ثبقتٙس وتٝ ٔكتشطيبٖ ٌتصض ظٔتب

ٝ    ثبظي ٚض قتٛ٘س. ٕٞچٙتيٗ، لبثّيتز زضيبفتز ثتبظذٛضز فتٛضي اظ سقبٔتُ زض          ٚاضؾبظي احؿتبؼ ٘ىٙٙتس ٚ زض آٖ غٛعت
 ٚاضؾبظي ثطاي ٔكشطي فطاٞٓ ثبقس. ثبظي

ٚاضؾتبظي احؿتبؼ    قٙبذشي ثٝ ٔقٙي حبِز شٞٙي اؾز وٝ زض آٖ وبضثط زض ثبظي قٙبذشي: سدطثٝ ظيجب سدطثٝ ظيجب
وٙتس. ايتٗ      قسٜ ضا ثٝ ضٚقي فٕيك زضن ٔتي  سٛؾقٝ سدطثٝ ٚ آٌبٞي اظ ذٛز زاضز ٚ شار ٚلبيـ سدطثٝٔقٙب، ضٚ٘س ٔساْٚ 

. قتٛز    ٔتي  قتٙبذشي  سدطثتٝ ظيجتب   يفٔٙبؾت ثبفث افتعا  ٚاضؾبظي ثبظي ٞبي ي فّٕىطزعطاحيبفشٝ حبوي آٖ اؾز وٝ 
فّٕىتطز   ا٘قىتبؼ  يثطا يثٝ فٙٛاٖ اثعاض يسثّىٝ ثبيؿز دبزاـ ٘ ٔٛضز زض يعٕٞٝ چ ثٍٙبٞي ٚاضؾبظي ثبظيٕٞچٙيٗ، 
ثٝ  ٚاضؾبظي ثبظيوٝ سقبُٔ ذٛز ضا ثب  يوبضثطا٘ .يطزلطاض ٌ ئٛضز ثطضؾ يقره يزٞٛ  اؽٟبض ٚ  يكطفزد يبثيوبضثط، ضز

ايتٗ يبفشتٝ ثتب     زٞٙتس.    ازأٝ ٔتي ٚاضؾبظي  ثبظي ثٝ اؾشفبزٜ اظ يبزاحشٕبَ ظ   وٙٙس، ثٝ   ٔي يسّمقرهي  يزاض  ئقٙقىُ 
ٔحممتبٖ زض   ٕٞطاؾشب اؾز. ثطذي Ansari Tadi et al. (2017) ،Villegas (2015)  ٚKarimi (2016)ِقبر ٔغب

ٝ يبر ِصر ٚ ذٛقتي  سدطث اضائٝ سط اظ ٔقٙب ٟٔٓ يدبزوٙٙس وٝ ا   ازفب ٔي يع٘ يٚ ضٚا٘كٙبؾ يب٘ٝسقبُٔ ا٘ؿبٖ ٚ ضا ٔٙؾتٛض    ثت
 ثبفتث سطغيتت ٔٛلتز    اؾز ٕٔىٗ سدطثٝ خطيبٖوٝ  يٓوٙ   اؾبؼ، ٔب اؾشسالَ ٔي يٗا  ثط وبضثط اؾز. ٔكبضوزحفؼ 

ٖ ؽ اظ دبسٛا٘تس دت     قٙبذشي ٔتي  يبٚضز ٚ سدطثٝ ظيجبزٚاْ ٘ ٞب  فقبِيز، أب ٕٔىٗ اؾز ثقس اظ اسٕبْ قٛز ِصر ٚ ذٛقي  يتب
اي عطاحتي    ٌٛ٘ٝ  ضؾبظي ثٝٚا قٛز وٝ فٕىطزٞبي ثبظي   ديكٟٙبز ٔي ٔب٘سٌبض قٛز. يقره ئقٙبذّك سدطثٝ، ثب يبفشٗ 

قٛ٘س وٝ ٔكشطيبٖ احؿبؼ ٔقٙبي قرهي اظ آٖ زاقشٝ ثبقٙس ٚ ثب ٔساذالر ٔسيطيشي اظ عطيك آٔٛظـ يب اضسمبء  ثتٝ  
، سدؿتٓ سرهتم ٚ   يتبثي وتٝ اظ فّٕىتطز ضز  ٞبيي  وبضثطاٖ وٕه قٛز سب ثطاي ذٛز ٞٛيز قرهي ثؿبظ٘س. فّٕىطز

  س.٘قٛيكشطي قٙبذشي ث سدطثٝ ظيجب ٔٙدط ثٝ سٛا٘ٙس   ٔي وٙٙس،   ٔي يجب٘يدكش يٍطاٖضلبثز ثب ز
ٞبي لهس اؾتشفبزٜ ٔتساْٚ، ضضتبيز ٚ ٚفتبزاضي اؾتز.        ٔمِٛٝ ثقسي، ٘شبيح ضفشبضي ٔكشطي اؾز وٝ قبُٔ سٓ

قتٛز وتٝ     ٚاضؾبظي ٔٙدط ثٝ ٚفبزاضي، ضضبيز ٚ لهتس اؾتشفبزٜ ٔتساْٚ ٔتي     ظٔب٘ي ثبظي ٞب حبوي اظ آٖ اؾز وٝ يبفشٝ
قٙبذشي ٔسيطيز قٛز. ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ سدطثٝ خطيبٖ زض ٔكشطي  عطيك سدطثٝ خطيبٖ ٚ سدطثٝ ظيجب  سدطثٝ ٔكشطي اظ 

ٚاضؾتبظي ٘يؿتز ٚ    وٙٙسٜ دبيتساضي ٔكتبضوز ٔكتشطي زض ثتبظي      سٟٙبيي سضٕيٗ  زٞس أب ثٝ  احؿبؼ ِصر ٚ ذٛقي ٔي
ٝ  وٝ ٔكش  اي  ٌٛ٘ٝ  قٙبذشي ثطاي ٔكشطي ذّك ٕ٘بيس ثٝ ٔحيظ ثبظي ثبيس سدطثٝ ظيجب عتٛض ٔقٙتبزاضي    طي احؿبؼ وٙتس ثت

ٚالـ، سدطثٝ خطيتبٖ ٚ    ٚاضؾبظي قسٜ اؾز سب حفؼ ٚ ٔكبضوز فقبَ ٔكشطي زض آيٙسٜ ازأٝ زاقشٝ ثبقس. زض زضٌيط ثبظي
ستٛاٖ    ٞب ٔتي  عطيك ٔسيطيز نحيح آٖ  قٙبذشي ٔىُٕ يىسيٍط زض ايدبز سدطثٝ ٔغّٛة وبضثط ٞؿشٙس وٝ اظ سدطثٝ ظيجب

ٝ     زض ثبظيثٝ حفؼ دبيساض ٔكشطي   Zayani (2016)ٞتب ثتب ٔغبِقتبر ٚفتبزاضي ثتب       ٚاضؾبظي ٔٙشٟتي ٌتطزز. ايتٗ يبفشت
Harwood, & Garry (2015) ،Ansari Tadi et al. (2017) ،Negahban (2017)  ،Scherpen et al., 

(2018)  ٚKhodamoradPoor et al., (2020) .ٕٞطاؾشب اؾز 
ٓ  يثبظ زٞس وٝ زض آٖ فٙبنط   ضا اضائٝ ٔي يٚ فٙ ياخشٕبف يط٘ؾ  يث يظٔح يهوبض  يظٚاضؾبظي زض ٔح ثبظي  ثب ٞت
، ظيتطا  وبضثطاٖ ٔؿشقس لغـ اؾتشفبزٜ اظ ؾيؿتشٓ ٞؿتشٙس    وٝ ظٔب٘يٚ ضا افعايف زٞٙس وبضثط  ٔكبضوز سب قٛ٘س   سّفيك ٔي

ٝ     آٖيبفشٝ اؾز، وبٞف  ثب ٌصقز ظٔبٖ يثبظ طفٙبن سبظٌي يتبر  ك ازثٔغتبث . زاض٘تس  ٞب ضا ثتب اؾتشفبزٜ اظ ؾيؿتشٓ ٍ٘ت
ثتٛزٖ ٚ    يتس وبٞف ظٔبٖ زض حؽ خس يُثٝ زِ ياظ فٙبٚض ثط اؾشفبزِٜصر ٚ ذٛقي ٔثجز فٙبنط  ر، اثطاٚاضؾبظي ثبظي
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فٕتك   يفاثشسا ٕٔىتٗ اؾتز ثتب افتعا       ضز ٚاضؾبظي ثبظي وٝ وٙيٓ   ٔب اؾشسالَ ٔي. يبثس   وبضثطاٖ، وبٞف ٔي يوٙدىبٚ
ٓ ؾ عتٛض ٔتساْٚ اظ    ثٝ بضثطاٖوٝ و سضٕيٗ ٘ىٙسوبضثطاٖ ضا ثٝ ذٛز خّت وٙس أب ٕٔىٗ اؾز  ٔكبضوز، اؾتشفبزٜ   يؿتش

 ,Rezvaniٕٞچٙبٖ وٝ ٔغبِقٝ ٞؿشٙس.  زضٌيط يؿشٓؾ سٛؾظ يعٛض ٔقٙبزاض احؿبؼ وٙٙس وٝ ثٝ يٙىٝوٙٙس، ٍٔط ا   ٔي

Mirtaheri, & Rezaee (2019) زضنس ثٝ لهس اؾتشفبزٜ ٚ   60سٛا٘س سب  ٘كبٖ زاز وٝ ويفيز ٔحشٛاي يٓ ؾبيز ٔي
٘شتبيح   يفافتعا  ئىُٕ سدطثٝ خطيتبٖ ثتطا   يطٚي٘ قٙبذشي سدطثٝ ظيجب فجبضسي،  ثبظزيس ٔدسز اظ ؾبيز اضبفٝ ٕ٘بيس. ثٝ

قتٙبذشي ٚ   ٚاضؾبظي سدطثتٝ ظيجتب   قٛز وٝ ثب عطاحي ٔٙبؾت ثبظي  ديكٟٙبز ٔي   ضٚ اظايٗاؾز.  اٖوبضثط ضفشبضي ٔثجز زض
ثٙتسي(    ٞتبي ديتطٚظي ٚ ختساَٚ ضزٜ    ٞب، ٔطاحُ، ٘كب٘ٝ  ٔثبَ، أشيبظ  فٙٛاٖ    ضا اضسمبء زاز. فٙبنط ثبظي )ثٝ سدطثٝ خطيبٖ

اي سّفيك قٛ٘س وٝ فمظ ثٝ زازٖ دبزاـ ٔشىي ثبقس ثّىٝ ثبيس ثٝ فٙٛاٖ اثعاضي ثتطاي ا٘قىتبؼ فّٕىتطز      ٌٛ٘ٝ  ٘جبيس ثٝ
اي سّفيك قٛ٘س وٝ سٟٙب ثٝ سطويتت   ٌٛ٘ٝ ز. فٙبنط ثبظي ثٝوبضثط، ضزيبثي ديكطفز ٚ اؽٟبض ٞٛيز قرهي عطاحي ٌطز

دبيتٝ ضلبثتز     ثٙسي اوشفب ٕ٘ٙبيس سب ثٝ وبضثطاٖ اخبظٜ زٞس وٝ فّٕىطز زيٍطاٖ ضا ٔكبٞسٜ وٙٙس ثّىٝ ثبيس ثتط    خساَٚ ضزٜ
ز ٔكتشطي زض  ٘ؾط ثٍيطز سب ٔٙدط ثٝ سدطثيبر ٔثج  زٚؾشب٘ٝ ثبقس ٚ فّٕىطز ضا سحطيه ٕ٘بيس ٚ ذهٛنيبر وبضثط ضا زض

ٝ     ٚاضؾبظي ٌطزز ٚ ٔكشطيبٖ ٔبيُ ثٝ قطوز زض ضلبثز ثبقٙس ٚ ثبيس آٖ ثبظي فٙتٛاٖ    ٞب ضا سطغيت وٙتس ستب ضلبثتز ضا ثت
وٝ ديكطفز چكٍٕيطي زاض٘س، ٔكبٞسٜ وٙس  ٌيطي ديكطفز ذٛز ٚ خٟز ٕ٘بيف ٚ سدّيُ اظ افطازي  اثعاضي ثطاي ا٘ساظٜ

٘ؾطٌطفشٝ   طايٗ ثبيس زض عطاحي آٖ ذهٛنيبر ٚ ضٚا٘كٙبؾي ٔكشطي زضٚ  ثطاي ٔكشطي ٞٛيز قرهي ثيبفطيٙس ٚ ثٙبث
ٝ  ٞبي ثبظي قٛز سب ثٝ ذّك ٞٛيز ثطاي ٔكشطي ثيٙدبٔس. فّٕىطز ٝ   ٚاضؾبظي ثت اي عطاحتي قتٛز وتٝ اثعاضٞتب يتب        ٌٛ٘ت

ٝ ثتٝ سدطثت     وٙٙتس، ٔٙدتط    ٞبيي وٝ اظ فّٕىطز ضزيبثي، سدؿٓ سرهتم ٚ ضلبثتز ثتب زيٍتطاٖ دكتشيجب٘ي ٔتي        وبضوطز
ٚاضؾتبظي ضا ثٟشتط    ٞبي ثتبظي  عطيك اضسمبء يب آٔٛظـ ثٝ ٔكشطيبٖ وٕه قٛز سب فّٕىطز   قٙبذشي ثيكشطي قٛز. اظ ظيجب

قٙبذشي ضا ثٝ ضٚقي ذّك ٕ٘ٛز وٝ ثٝ وبضثطاٖ  زضن وٙٙس سب خٟز ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ٔفيس ثبقس. ثبيس سدطثٝ ظيجب
ٚاضؾتبظي،   ٟبضي ٚ دبيف فقبَ ثطآٚضزٜ وٙٙتس. زض عطاحتي ثتبظي   اؽ  وٕه وٙس سب ٘يبظٞبي ذٛز ضا ثطاي حؽ ٔقٙب، ذٛز

قتٙبذشي ٔغّتٛثي    اي زض ٔحيظ ثبظي سّفيك قٛ٘س وٝ سدطثٝ خطيبٖ ٚ سدطثٝ ظيجتب   ٌٛ٘ٝ  ٚاضؾبظي ثٝ ٞبي ثبظي فّٕىطز
 زاضي ٘يع زاقتشٝ ثبقتٙس   ظٔبٖ ثب حؽ ِصر ٚ ذٛقي اظ ثبظي، احؿبؼ ٔقٙي ثطاي ٔكشطيبٖ ذّك ٕ٘بيس سب ٔكشطيبٖ ٞٓ

 ٚاضؾبظي ٌطزز. ٞب زض ثبظي وٝ زض ٟ٘بيز ٔٙدط ثٝ ٔكبضوز دبيساض ٚ حفؼ آٖ

ٞبيي اؾز. ايتٗ دتػٚٞف ٔتسِي يىذبضچتٝ ٚ وّتي خٟتز        دػٚٞف حبضط ٔب٘ٙس ٞط دػٚٞكي زاضاي ٔحسٚزيز
ثيٙي ٚفبزاضي، لهس اؾشفبزٜ ٔساْٚ ٚ ضضبيز ٔكشطي زض ٔحتيظ    ٔٙؾٛض ديف  زٞي ثٝ ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ثٝ  افشجبض
ٚاضؾبظي زاضاي ستبثيطار   ٞبي ٔرشّف ثبظي  ؾبظي ايٗ ٔسَ زض ظٔيٙٝ  زٞس وٝ ٕٔىٗ اؾز ديبزٜ  ٚاضؾبظي اضائٝ ٔي ثبظي

ٞتبي آستي    قٙبذشي زاقتشٝ ثبقتس. ِتصا، ثتطاي دتػٚٞف      ِحبػ سدطثٝ خطيبٖ ٚ ظيجب  ٔشفبٚر ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي اظ 
ٓ  ّف ثبظيٞبي ٔرش  ٌطزز وٝ ٔسَ دػٚٞف حبضط زض ظٔيٙٝ  ديكٟٙبز ٔي دتصيطي ٔتسَ     ٚاضؾبظي ثطضؾي قٛز سب اظ سقٕتي

 ديكٟٙبزي اعٕيٙبٖ حبنُ ٌطزز.
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 هٌابغ
(. 1396دٙبٜ ثرسا، فٕبز. ) ٚ سٍّطزي ِٛقبة، خٛاز ؛أيطي فمسايي، ؾيس فشح اِٝ ؛آشض٘ٛـ ،ا٘هبضي عبزي

 (.ٞبي ٞبي ضايأٖ ظيٞبي )ٔكشطي ثبظاض ثب ٞبي ضايأٖ ٌيٕيفيىيكٗ ٚ ٘مف آٖ زض ٔسيطيز سدطثٝ وبضثط ثبظي"

، انفٟبٖ، زا٘كٍبٜ انفٟبٖ، ٞب ٞب ٚ چبِف ٞبي، فطنز ٞبي ضايأٖ ؾٛٔيٗ وٙفطا٘ؽ ّٔي ثبظي
https://www.civilica.com/Paper-CGCO03-CGCO03_016.html. 

(. عطاحي ٚ وبضثؿز ٘طْ 1396حبخي يرچبِي، فّيطضب. ) ٚ ضضب؛ حيسضي، غالٔطضبثهيطيبٖ خٟطٔي، ضضب؛ ثيٍسِي، 
ٞبي ذٛز سقييٗ ٌطي  ٚاضؾبظي قسٜ ٚة ؾبيز وشبثرب٘ٝ اي ٚ ثطضؾي سبثيط وبضثطز آٖ ثط ٔؤِفٝ افعاض ثبظي

 .386-361(، 1)33، فهّٙبٔٝ فّٕي دػٚٞكي دػٚٞكٍبٜ فّْٛ ٚ فٙبٚضي اعالفبر ايطاٖوبضثطاٖ وشبثرب٘ٝ. 
(. ثطضؾي ضاثغٝ ثيٗ سدطثٝ ٔكشطي ٚ ٚفبزاضي ٔكشطيبٖ ٚ سجّيغبر زٞبٖ ثٝ زٞبٖ سٛؾظ 1390حيسضي، ؾب٘بظ. )

 ، زا٘كٍبٜ نٙقشي قبٞطٚز.دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ ٔسيطيز اخطايئكشطيبٖ ٔحهٛالر ؾبٔؿًٛ٘. 
 آظاز اؾالٔي.(. ضٚـ سحميك زض ٔسيطيز. سٟطاٖ، ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ 1382ذبوي، غالٔطضب. )

ٞبي وّيسي سدطثٝ ٔكشطيبٖ ثب اضظـ  (. ضاثغٝ ديكطا1399ٖظازٜ، ٟٔطزاز ٚ يىشبيبض، ٔؾفط. ) ذسأطازدٛض، ٔػٌبٖ؛ ٔحطْ
ٞب(.   اي اظ ثبظيىٙبٖ ِيً ثطسط فٛسجبَ ثٝ فٙٛاٖ ٔكشطيبٖ زاذّي ثبقٍبٜ قسٜ ٚ ٚفبزاضي آ٘بٖ )ٔغبِقٝ زضن

 .88-72(، 1) 7، وٙٙسٜ ٔغبِقبر ضفشبض ٔهطف

 (. آظٖٔٛ ثبظاضيبثي، ٔحهٛالر خسيس. سٟطاٖ، ا٘شكبضار ضؾب، چبح اَٚ.1388ٔيطٚاحسي، ؾيس ؾقيس. ) ٚ زضٌي، دطٚيع

(. سأثيط ثىبضٌيطي ثبظاضيبثي ٔحشٛايي ثط لهس 1398ٔطضيٝ. ) ،ضضبئي ٚ ؾيسٜ فبعٕٝ ،ٔيطعبٞطي ؛ٟٔطاٖ ،ضضٛا٘ي
ٔغبِقبر  (.ؾبيز يىشب وشبة )ٔٛضزٔغبِقٝ: ٚةٚوبضٞبي ٘ٛؽٟٛض ايٙشط٘شي  ؾبيز زض وؿت ثبظزيس ٔدسز ٚة

 . 39-21(، 1) 6، وٙٙسٜ ضفشبض ٔهطف
دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ فٙبٚضي (. ثطضؾي سبثيطار ٌيٕيفيىيكٗ زض ديبٔسٞبي ضفشبضي. 1395ظيب٘ي، ٔحجٛثٝ. )

 ، زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض، ٔطوع غطة سٟطاٖ.ٌطايف ٔسيطيز زا٘ف-اعالفبر

ٞبي ا٘دبْ قسٜ زض ظٔيٙٝ ٔسيطيز  (. آؾيت قٙبؾي دػٚٞف1390يعازا٘ي، حٕيسضضب. )ٚ  افؾٕي، أيطؾٟطاثي، ثبثه؛ 
 .24-9، 6، چكٓ ا٘ساظ ٔسيطيز زِٚشياؾالٔي ثب ضٚيىطز فطاسطويت. 

(. ثبظي وبضي؛ ٍ٘بٞي ثٝ قىُ ٌيطي ٔفٟٛٔي ٘ٛ زض فطنٝ فضبي ٔدبظي ٚ وبضثطزٞبي آٖ. 1392فطيٕب٘ي، ٟٔسي. )
 .23-21ٞبي زيديشبَ،  سٛؾقٝ فٙبٚضي اعالفبر ٚ ضؾب٘ٝسٟطاٖ: ٔطوع 

ٚاضؾبظي زض افعايف زضٌيطي ٔربعجبٖ ثب ضؾب٘ٝ، ٔغبِقٝ ٔٛضزي: آي دي  ٞبي ثبظي (. لبثّيز1395وطيٕي، ويب٘ٛـ. )
، زا٘كٍبٜ دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ ٔسيطيز ضؾب٘ٝسي ٚي نسا ٚ ؾيٕبي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ. 

 ٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ.نسا ٚ ؾيٕبي خٕ

(. ثطضؾي سبثيط ٔسيطيز سدطثٝ ٔكشطي ثط لهس ذطيس ٔدسز ثب ٘مف ٔيب٘دي ضضبيز ٚ افشٕبز، 1396ٍٟ٘جبٖ، ٘يال. )
دبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس ٞبي اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔبر ايٙشط٘ز قٟط ٔكٟس.  ٔٛضز ٔغبِقٝ: ٔكشطيبٖ قطوز

 ازثيبر ٚ فّْٛ ا٘ؿب٘ي زا٘كٍبٜ ثيٗ إِّّي أبْ ضضب. ، ٌطٜٚ ٔسيطيز زا٘كىسٜثبظاضيبثي-ٔسيطيز ثبظضٌب٘ي

ٞبي  (. قٙبؾبيي ٚ عجمٝ ثٙسي ٔس1391َأيطقبٞي، ٔيط. ) ٚ ٘يطٚٔٙس، دٛضا٘سٚذز؛ ض٘دجط، ٔحجٛثٝ؛ ؾقسي، ٔحٕسضضب
  .201-179(، 10)4، ٔسيطيز فٙبٚضي اعالفبروؿت ٚ وبض ٔٛثبيُ ٔجشٙي ثط ضٚيىطز فطاسطويت. 
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 وًيسىدگان ايه مقالٍ:

 

وبضقٙبؼ ظثبٖ ٚ ازثيبر اٍّ٘يؿي اظ زا٘كٍبٜ زِٚشي ٌيالٖ ٚ وبضقٙبؾي اضقس ٔسيطيز ثبظضٌب٘ي  ؛ فزًاس بذیؼي

ثبقٙس. ايكبٖ زا٘كدٛي زوشطاي ٔسيطيز ثبظضٌب٘ي ٌطايف ٔسيطيز  ٌطايف ثبظاضيبثي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٔي
ي ٌطزقٍطي دعقىي ٚ سدطثٝ ٚ ٞب آثبزوشَٛ ٞؿشٙس. ٕٞچٙيٗ زض حٛظٜ ثبظاضيبثي زض زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس فّي

 ا٘س. ضفشبض ٔكشطي ثٝ دػٚٞف ٚ چبح ٔمبِٝ دطزاذشٝ

 

زاضاي حىٓ ٞيبر فّٕي اظ ، زوشطاي سرههي ٔسيطيز ثبظضٌب٘ي ثب ٌطايف ثبظاضيبثي؛ دکتز ّزهش هْزاًي

فضٛ ٞيبر فّٕي ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ فبِي غعاِي ٚ  سحميمبر ٚ فٙبٚضي ٚ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚظاضر فّْٛ،
 اظ ا٘دٕٗ ٔسيطٜ ٞيبر ، فض1389ٛ ؾبَ زض فضٛ ٞيبر ٔٛؾؽ ا٘دٕٗ فّٕي ثبظاضيبثي ايطاٖٚ ٘يع  لعٚيٗ
 1397 اظ سٟطاٖ ققجٝ ايطاٖ ثبظاضيبثي فّٕي ا٘دٕٗ ٚ ضئيؽ1392اِي 1389 اظ ا٘دٕٗ انّي ، ثبظضؼ1395

إِّّي زض  ـ ٚ ثبظاضيبثي ثيٗفطٚ ث ٔطسجظ ثب ثبظاضيبثي،ٔجبح ظٔيٙٝ زض دػٚٞف ٚ سسضيؽ ثبقٙس. ؾبثمٝ سبوٖٙٛ ٔي
ٞبي ٔقشجط زاذّي ٚ  ٞب ٔمبِٝ فّٕي دػٚٞكي ٚ فّٕي سطٚيدي زض غٚض٘بَ زاضاي زٜٚ ٘يع  ٞب ٚ نٙقز زا٘كٍبٜ

 ٞؿشٙس. إِّّي ثيٗ

 

 

زوشطاي سرههي ٟٔٙسؾي نٙبيـ اظ ٚاحس فّْٛ سحميمتبر سٟتطاٖ، اؾتشبزيبض ٚ فضتٛ     ؛ خاًي دکتز حسيي دیذُ

ثبقٙس. ايكبٖ ؾبثمٝ ا٘شكبض ٔمبالر فّٕي دػٚٞكي ثؿتيبضي زض   ٔي 1387آظاز اؾالٔي اظ ؾبَ ٞيبر فّٕي زا٘كٍبٜ 
ٞتبي ٔرشّتف زا٘كتٍبٞي ٚ     ٔدالر ٔقشجط زاذّي ٚ ذبضخي ضا زاض٘س. ٕٞچٙيٗ ؾتٛاثك اخطايتي ٔتٛفمي زض ثرتف    

 ٞب ٚ ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ضا زاضا ٞؿشٙس. وبضٌعاضي

زا٘كٍبٜ آظاز  يفّٕ بريفضٛ ٞ 11ٚ ٝيدب بضياؾشبز ،يزِٚش زيطئس يسرهه ايوشطز؛ يؼيالِ سو دکتز رٍح

 ي ٚضؾبِٝ زوشط 20٘بٔٝ اضقس ٚ  بٖيدب 100اظ  فياؾشبز ضإٞٙب زض ثٞؿشٙس. ٕٞچٙيٗ ايكبٖ 1389اظ ؾبَ  ياؾالٔ
زض  ثبقٙس. ايكبٖ ؾبثمٝ سسضيؽ ي ٔيٚ ذبضخ يزاذّ ي ٔقشجطٞب فئمبِٝ زض ٔدالر ٚ ٕٞب 150اظ  فيث يزاضا

 يٞب زض ا٘دٕٗ زيٞب، فضٛ ؾبظٔبٖ يثطا يوبضٌبٜ آٔٛظق 20اظ  فيث يثطٌعاض ٚ يسب زوشط يوبضقٙبؾ ٔمبعـ
  ضا ٘يع زض دطٚ٘سٜ ؾٛاثك آٔٛظقي ٚ اخطايي ذٛز زاض٘س. ازاضار يسرهه يٞب يٚ قٛضا يفّٕ
 

 

 
 

 


