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یمشتر یمند تیبر رضا یعملکرد مال ریتاث سانیم یبررس  

 ( والیبال ایران ونیفدراس یمطالعه مورد ) 

 

  فرشته ادیب-علی ایرانپور - 1 کوروش کیماسی

 همدان ازاد دانشگاه یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو -1 

همدانازاد دانشگاه  یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو -2  

مشهد ازاد  دانشگاه یرزشو تیریمد یدکتر یدانشجو -3  

 

 خالصه

 َىیفسضاس ی)هطالؼِ هَضز یهطتط یهٌس تیتط ضضا یػولکطز هال طیتاث عاىیه یّسف اظ پژٍّص تطضس

زازُ ّا  یخوغ آٍض َُیٍ اظ ًظط ض ی، تِ لحاظ ضٍش  ّوثستگ یاظ ًظط ّسف کاضتطز قیتحق يیٍالیثال(است. ا

حاضط زض  یتاضگاُ ّا طاىیهس اهل)ض تاضٌس یٍالیثال ه َىیفسضاس اىیهطتط یاست. خاهؼِ هَضز تطضس یطیوایپ

هطزاى  یسٌ یٍالیثال زض ّوِ ضزُ ّا یهل یّا نیت اىیٍ زٍ هطزاى ٍ ظًاى ، سطپطستاى ٍ هطت کیتطتط ،  یّا گیل

 یًفط ه 118، 1393زض سال   َىیٍالیثال ،کِ طثق آهاض تسست آهسُ اظ فساضس َىیفسضاس یٍ ظًاى ، اسپاًسطّا

 یتاضس حدن ًوًَِ تا خاهؼِ آهاض یه 118کَچک ٍ تطاتط  یخاهؼِ آهاض ٌکِیاپژٍّص تا تَخِ تِ  يیزض ا تاضس.

 يیپطسطٌاهِ هٌاسة اًدام پژٍّص ضٌاذتِ ضس. زض ا 115پطسطٌاهِ پرص ضس کِ 118تطاتط گطفتِ ضس. تؼساز 

 ٌاهِاستفازُ ضس.  ضٍایی پطسط یطیاًساظُ گ یتطا ِیگ15َ( ضاهل 2013) عاٍتیپژٍّص اظ پطسطٌاهِ استاًساضز ال

/. ، تِ زست آهس. 89ٍ پایایی آى  اظ ططیق آظهَى آلفای کطًٍثاخ هؼازل  سییتا ًظط اساتیس ٍ هترصصاى هسیطیت تا

 سِیهقا یتطا F ٍ یتک ًوًَِ ا  tاظ ططیق آظهًَْای آهاضی ،  SPSS خوغ آٍضی ضسُ تَسیلِ ًطم افعاض یزازُ ّا

 5)زٍ ططفِ( تعضگتط اظ  یزّس هؼٌازاض یًطاى ه قیتحق حیتاتحلیل قطاض گطفتِ است . ً ّا هَضز تدعیِ ٍ يیاًگیه

قطاض  طشیهَضز پص سییتأ 3تا ػسز  قیتحق یطّایهتغ يیاًگیتطاتط ه یؼٌی (H0) فطض صفط يیصسم است، تٌاتطا

 .زض سطح هتَسط قطاض زاضز طّایهتغ يیا یؼٌی. طزیگ یه

 ٍالیثال َىیفسضاس ،ی، ػولکطز هال یهطتط یتوٌسیضضا عاىیه:  یدیکل واشگان

 

  مقدمه

 يیگصاضًس. پس اظ آى  ّط زٍ اظ ا یه طیتأث یهطتط تیکِ تط ضضا ییفاکتَضّا يییپژٍّص حاضط تؼ یّسف اصل

است کِ  یکطزیپژٍّص ضٍ يیآضکاض ضَز ا یسَززّ ی ٌِیزض ظه تطاىیتست ضًَس تا اّو یتاضهَلفِ ّا تِ صَضت ساذ

کِ تِ طثغ تط  ییـ فاکتَضّا اىیهطتط یٍ ٍفازاض تیضضا یکٌٌسُ  يییتؼ یتتَاًٌس اظ فاکتَضّا ىطایضَز هس یسثة ه

خاهغ ٍ  تحقیق يیا یهطرصِ  يیکٌٌس . هْن تط سایخاهغ تط پ یسگاّیگصاضًس، ز یاثط ه عیً فسضاسیَى ّا یػولکطز هال
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تا زض ًظط گطفتي  اىیهطتط یٍ ٍفازاض یتوٌسیضضا عاىیتاض است کِ ه يیاست کِ زض ٍاقغ اٍل قتیحق يیکل ًگط ا

هقالِ  يیزض ا یکِ تِ هٌظَض تطضس ییضًَس. فاکتَضّا یه یٍ زض سطح تاال تطضس ططفتِیحس پ يیتا تس یفطاٍاً یافاکتَضّ

 ط،یػولکطز ٍ اضتثاط، تصَ تیفیػَاهل هحسَس، ک ص،یسَْلت ٍ آسا ،یضسُ اًس ػثاضت اًس اظ: ػَاهل اقتصاز ٌصیگع

 ّا. فساسیَى یٍ ػولکطز هال یضٍفازا ،یهطتط یتوٌسیضضا ،یاػتثاض تطًس تداض تیاضظش، قاتل

زض  ضسًسکِ  ٌصیذاطط گع يی( تسیاػتثاض تطًس تداض عاىیاضظش، ه ط،یػولکطز ٍ اضتثاط تصَ تیفیاکثط فاکتَضّا )ک 

سَْلت ٍ  ،یهل اقتصازًطسُ اًس )ػَا یتطضس ازیکِ زض پژٍّص ظ ییضسُ اًس. فاکتَضّا یپژٍّص تِ طَض گستطزُ تطضس

تِ کاض  ی( اًتراب ضس تا ًسثت تِ هَضز قثلاًتراب ًطسُ اًس فاکتَض )اقتصاز لیتِ چٌس زل عیػَاهل هحسَس( ً ص،یآسا

 یتدطت حیتِ ذاطط ػسم ٍخَز ًتا صیٍ آسا یفاکتَض ضاحت ِک یتط فطاّن ضَز، زض حال یػوَه یطیضفتِ زض پژٍّص، هتغ

ضٌاذتِ  1سطٍکالاظ هسل  ی. الثتِ فاکتَض ػَاهل هحسَس تِ طَض فطاٍاى تِ ػٌَاى ترطضسًس سُیتطگع یٍ اساس یازیتٌ

 یه یطضسفاکتَض تِ ػٌَاى ػاهل هٌحصط تِ فطز ت يیا نیٍخَز ًساضز کِ فطض کٌ يیا یتطا یکاف لیضسُ است ٍ زض ٍاقغ زل

ضَز ، ػاقالًِ آى است کِ  یه ُسیسٌد یػولکطز ٍ اضتثاط تیفیذسهات تطاساس ک تیفیاظ آى خا کِ ک يیضَز ٍ ّوچٌ

ٍ  تیتؼاهل ضضا یٍخَز زاضًس کِ تالش کطزُ اًس تا تتَاًٌس اظ ًحَُ  یگطیز تحقیق ّایفاکتَض زض ًظط گطفتِ ضَز  يیا

 یٍ ػول یکطزُ اًس. )تدطت نیضاتِ زٍ تُؼس تقس یاضظض ،2یٍ اُضتا یحاصل کٌٌس. هثالً ل یزض کس یهطتط یٍفازاض

الثتِ  یچگًَِ تط ٍفازاض یتوٌسیٍ ضضا یتوٌسیزٍ تؼس چگًَِ تط ضضا يیا اتٌسیتَزُ اًس کِ زض يیا یپ{( ٍ زض اًِی}سَزگطا

زّس، اها  یاظ اضظش تِ ها ه قیػو یٌطیپژٍّص زضک ٍ ت يیگصاضًس. اگط چِ ا یه طیتأث يیآًال یذطزُ فطٍش ّا طیزض هح

تَاى شکط کطز تِ  یکِ ه یگطیز تحقیقط است. ت سُیچیًسثت تِ آًچِ کِ زض پژٍّص حاضط هططح ضسُ است، هطاتة پ

ّا )اًتظاضات ، اضظش هتصَض ضسُ  يیطیضسُ است ٍ پ طٌْازیپ 4فَضًالاست کِ تَسط   3ییکایآهط یهطتط تیضاذص ضضا

 . طزیگ یضا زض ًظط ه یهطتط یکل یتوٌسی( هطتَط تِ ضضایاظْاض ٍ ٍفازاض َُی( )ضحی)ًتا یّا يیپس يیٍ اضظش(  ٍ ّوچٌ

 یهطتط تیحاضط ٍخَز زاضًس؛ ضضا تحقیقٍ ّن زض  ییکایآهط یهطتط تیضضا تحقیقهطاتِ ّن زض  ییفاکتَضّا چٌس ّط

 ضضایت عاىیکٌس ه یه یسؼ هحقق زض ایٌداکِ  یًسثتاً هحسٍز است زض حال یهطتط یتوٌسیضضا یٌیت صیزض پ  ییکایآهط

 کٌس.  یٌیت صیپ اض فسضاسیَى یَاًٌس ػولکطزّات یچگًَِ ه یهٌس تیکٌس ضضا یکٌس ٍ تطضس یٌیت صیپ عیضا ً یهطتط

 

  قیروش تحق

 یخوغ آٍض َُیٍ تِ لحاظ ض یا سِیهقا-ی، اظ ًظط ضٍش ػل یپژٍّص حاضط تا تَخِ تِ اّساف آى اظ ًَع کاضتطز

 اىیهطتط یهَضز تطضس خاهؼِ .زازُ ّا اظ پطسطٌاهِ استفازُ ضسُ است یخوغ آٍض یتطا طایاست ظ یطیوایزازُ ّا پ

ٍ زٍ هطزاى ٍ ظًاى ، سطپطستاى ٍ  کیتطتط ،  یّا گیحاضط زض ل یتاضگاُ ّا طاىی)ضاهل هس تاضٌس یٍالیثال ه َىیاسفسض

ٍالیثال ،کِ طثق آهاض تسست  َىیفسضاس یهطزاى ٍ ظًاى ، اسپاًسطّا یسٌ یٍالیثال زض ّوِ ضزُ ّا یهل یّا نیت اىیهطت

 .ستاض یًفط ه 118، 1393  سالزض  َىیآهسُ اظ فساضس

                                                 
1 Servqual 
2 Lee and Orba 
3 Acsi 
4 Fornell 
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 يیا زض .تطاتط گطفتِ ضس یتاضس حدن ًوًَِ تا خاهؼِ آهاض یه 118کَچک ٍ تطاتط  یخاهؼِ آهاض ٌکِیتَخِ تِ ا تا

)کاهال هَافقن،  یا ٌِیپٌح گع فیسَال تا ط 15 یپطسطٌاهِ زاضا يی( استفازُ ضس. ا2013) عاٍتیپژٍّص اظ پطسطٌاهِ ال

 یتطا  .گطفت یتِ آًْا تؼلق ه 1،  2،  3،  4،  5ًوطُ  ةیتَزُ کِ تِ تطتًساضم، هرالفن، ٍ کاهال هرالفن(  یهَافقن، ًظط

اتعاض اًساظُ  ییاستفازُ ضسُ است. خْت سٌدص ضٍا ییهحتَا ییپژٍّص اظ ضٍا يیزض ا یطیاتعاض اًساظُ گ ییسٌدص ضٍا

 یلیاظ ذ یا ٌِیگع 5فطم پاسد  کی يیٍ ّوچٌ غ،یتَظ يیًفط اظ هترصص 10 يیت یپژٍّص، پطسطٌاهِ هقسهات يیا یطیگ

اظ سؤاالت ضا تا ّسف  کیّط  یّواٌّگ عاىیذَاستِ ضس کِ ه سیتذَب تِ ّوطاُ آى زازُ ضس ٍ اظ اسا یلیتا ذ فیضؼ

کٌسال  ةیآى تط اساس ضط یزضًٍ یّواٌّگ ،ییهطرص کٌٌس ٍ سپس تؼس اظ پاسد گَ یا ٌِیگع 5 فیط کیزض  ق،یتحق

  .ًوَزًس سییاٌّوا تِ ػٌَاى زاٍض قطاض گطفتِ ٍ آًاى اػتثاض پطسطٌاهِ ضا تأاستاز ض اضیٍ زض اذت سیتطآٍضز گطز 0/ 89

اساس پس  يیکِ تط ا سیکطًٍثاخ استفازُ گطز یآلفا ایآلفا  ةیپژٍّص اظ ضط یپطسطٌاهِ ّا ییایسٌدص پا خْت

 تسست آهس. 89/0تطاتط تا پطسطٌاهِ  یتطا ةیضط يیآًْا، ا یًفطُ ٍ خوغ آٍض 30گطٍُ ًوًَِ  کی يیپطسطٌاهِ ّا ت غیاظ تَظ

ٍ سپس  فیتَص یضٌاذت تیخوؼ یّا یژگیزازُ ّا تِ زست آهسُ، اتتسا افطاز هَضز هطالؼِ اظ خْت ٍ لیٍ تحل ِیتدع یتطا

 یٍ زاهٌِ  ٌِیطیٍ ت ٌِیکو طیهقاز اًس،یٍ ٍاض اضیاًحطاف هؼ ي،یاًگیه ،یفطاٍاً غیخساٍل تَظ طّایّط کسام اظ هتغ یتطا

ٍ  ِیتدع یتطا طیظ یقطاض گطفت. اظ آظهَى آهاض لیٍ تحل ِیهَضز تدع حیًتا ٍ نیهطتَطِ تطس یّا وطخیً هحاسثِ ٍ طاتییتغ

 اضیاًحطاف هؼ ،یفطاٍاً ي،یاًگیذام ٍ هحاسثِ ه یزازُ ّا یطثقِ تٌس یتطا یفیآهاض تَص.سیاستفازُ گطز قیتحق حیًتا لیتحل

 .ٍ ضسن ًوَزاضّا ٍ خساٍل

 یؼیطث تیٍضؼ یتطضس یتطا  طًَفیاسو -آظهَى کالوَگطٍف  .ّاپطسطٌاهِ  ییایهحاسثِ پا یآظهَى کطًٍثاخ تطا

سطح .ّا يیاًگیه سِیهقا یتطا F ٍآظهَى یتک ًوًَِ ا  t آظهَى. اًسیتداًس ٍاض یتطا يیآظهَى لَ . زازُ ّا غیتَظ

 زض ًظط گطفتِ ضس. 05/0کل آظهَى ّا  یتطا یهؼٌازاض
 

 

 

  یافته های تحقیق

 

( t-testٌظَض تطضسی تاثیط ػَاهل اقتصازی تط هیعاى ضضایتوٌسی هطتطی اظ آظهَى هیاًگیي یک خاهؼِ )تِ ه

زض ایي آظهَى فطضیِ هططح ضسُ زض هَضز هیاًگیي خاهؼِ زض . تک ًوًَِ tگطزز. آظهَى هیاًگیي یک خاهؼِ یا  استفازُ هی

تَزُ ٍ تِ کوک ضاتطِ ظیط هحاسثِ  n-1اضای زضخِ آظازی زض ایي آظهَى ز tگیطز. آهاضُ هَضز تطضسی قطاض هی αسطح ذطای 

 ضَز. هحاسثِ هی تَزُ کِ تِ صَضت  ذطای هؼیاض  هیاًگیي ًوًَِ،  ضَز. زض ایي ضاتطِ  هی

 

ط یا ػسم تأثیط یک هتغیط)ّا( زض ضٍز ٍ زض هَاضزی تطای تطحیص تأثی ایي آظهَى تطای هتغیطّای کوی تِ کاض هی

(، آى 3ضَز تِ طَضی کِ اگط هیاًگیي ّط هتغیط اظ حس هؼیٌی تیطتط تَز )زض ایٌدا هقساض  ٍضؼیت هَضز تطضسی استفازُ هی
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ضَز. تطای تطضسی ػَاهل یا هتغیطّای هؤثط تا ایي آظهَى، فطضیات ظیط هططح  هتغیط زض پسیسُ هَضز ًظط هؤثط تلقی هی

 (:1391ؤهٌی ٍ فؼال قیَهی، گطزز )ه هی

 

 اقتصازی تطای تطضسی هتغیط ػَاهل tآظهَى .  (1جدول )

 حس تاال حس پائیي تفاٍت هیاًگیي هؼٌازاضی زٍططفِ زضخِ آظازی tآهاضُ  

 300/0 113/0 20673/0 001/0 114 341/4 اقتصازی ػَاهل

 

 

( یؼٌی تطاتط هیاًگیي H0صسم است، تٌاتطایي فطض صفط ) 5ظ زّس کِ هؼٌازاضی )زٍ ططفِ( کَچکتط ا ( ًطاى هی1ًتایح خسٍل )

تَاى گفت  گطزز. ّوچٌیي تا تَخِ تِ حسٍز تاال ٍ پائیي کِ ّط زٍ هثثت ّستٌس هی تأییس هی 3تا ػسز  اقتصازی هتغیط ػَاهل

ض زاضز ٍ تاالتط اظ هتَسط ( تعضگتط است. یؼٌی ایي هتغیط زض سطح هطلَتی قطا3کِ هیاًگیي هتغیط اظ هقساض هَضز آظهَى )یؼٌی 

 استفازُ هی ضَز. tاظ آظهَى  تط ضضایتوٌسی هطتطی هالی است. ّوچٌیي تطای تطضسی تاثیط کل ػولکطز

 تطای ایي فطضیِ زاضین:

 

 

 هالی تطای تطضسی هتغیط ػولکطز tآظهَى . (2جدول )

 حس تاال حس پائیي تفاٍت هیاًگیي هؼٌازاضی زٍططفِ زضخِ آظازی tآهاضُ  

125/7 هالی ولکطزػ  114 001/0  52342/0  4668/0  7317/0  

 

( یؼٌی H0صسم است، تٌاتطایي فطض صفط ) 5زّس کِ هؼٌازاضی )زٍ ططفِ( کَچکتط اظ  ( ًطاى هی2ًتایح خسٍل )

ثثت گطزز. ّوچٌیي تا تَخِ تِ حسٍز تاال ٍ پائیي کِ ّط زٍ ه تأییس هی 3هطتطی تا ػسز  هالی تطاتط هیاًگیي هتغیط ػولکطز

( تعضگتط است. یؼٌی ایي هتغیط زض سطح هطلَتی قطاض 3تَاى گفت کِ هیاًگیي هتغیط اظ هقساض هَضز آظهَى )یؼٌی  ّستٌس هی

 زاضز ٍ تاالتط اظ هتَسط است. 
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 بحث و نتیجه گیری

 

تک   t َىتا استفازُ اظ آظه یهطتط یتوٌسیضضا عاىیتط ه یػَاهل اقتصاز طیتط  تاث یاٍل هثٌ ِیآظهَى فطض حیًتا

 يیاًگیتطاتط ه یؼٌی (H0) فطض صفط يیصسم است، تٌاتطا 5)زٍ ططفِ( کَچکتط اظ  یزّس کِ هؼٌازاض یًطاى ه یًوًَِ ا

 تَاى یکِ ّط زٍ هثثت ّستٌس ه يیتا تَخِ تِ حسٍز تاال ٍ پائ يی. ّوچٌگطزز یه سییتأ 3تا ػسز  یػَاهل اقتصاز طیهتغ

قطاض زاضز ٍ تاالتط اظ  یزض سطح هطلَت طیهتغ يیا یؼٌی( تعضگتط است. 3 یؼٌیآظهَى ) اظ هقساض هَضز طیهتغ يیاًگیگفت کِ ه

تا  قیتحق يیا حیاست ًتا َثطه یهطتط یٍ ٍفازاض یتوٌسیضضا عاىیتط ه یػَاهل اقتصاز گطیهتَسط است.تِ ػثاضت ز

حاضط هالحظِ ًطسُ است. اش زض پژٍّص حال  یزاضز. فاکتَض اقتصاز تِ فطم کًٌَ ی( ّورَا2009ًهاتَس ) قیتحق

 عیتوا یطپَلیٍ غ یپَل یّا ٌِیّع يیضا تِ کاض تستِ است ٍ ت یاقتصاز یّا ٌِیفاکتَض ّع ص،ی( زض پژٍّص ّا2012)یل

اضائِ  یضاهل ظهاى ذسهات )هقساض ظهاى الظم تطا یطتَهی)غ ی ٌِیًطخ( ٍ ّع وت،ی)ق تذسها ی ٌِیقائل ضسُ اًس. ّع

زٍگال   ی. لَِِسکَ ٍ ضام سطزیگ یاظ ضٍش سٌدص اضظش زض ًظط ه یضا تِ ػٌَاى ترط تویذسهات( ّستٌس. تطاسپَس  ق

 طیتأث اىیهطتط یتوٌسیضضا عاىیهکِ تط  طًسیگ یزض ًظط ه یذسهات یاظ هطرصِ ّا یضا تِ ػٌَاى ترط یضقاتت یًطخ تْطُ 

هٌحصط تِ فطز  ییالً تِ ػٌَاى هَلفِ ّاهطتَط تِ اقتصاز ٍخَز زاضز کِ قث یّا تنیتط اظ آ یپژٍّص ػوَه يیگصاضًس. زض ا

سطٍکاض زاضز کِ تَسط ّط ساظهاى  ییهؼاهالت ٍ ًطخ تْطُ ّا ٌِیپژٍّص تا ّع يیضفتٌس. ا یتِ کاض ه يیطیتَسط هحققاى پ

سطٍکاض  تیفیّا تِ ک وتیّا ٍ ًسثت ق وتیهثل اًصاف زض ق ییپژٍّص تا ساذتاضّا يیضًَس. ا یٍ اخطا ه ُضس يییتؼ

 یتوٌسیضضا عاىیاظ ه یهطتَط تِ اقتصاز هؼوَالً تِ ػٌَاى ترط یزٍگال ػقسُ زاضًس کِ فاکتَضّا یسکَ ٍ ضام سزاضز. لَِِ

 .ضًَس یزض ًظط گطفتِ ه اىیهطتط یکلّ

تک ًوًَِ   tتا استفازُ اظ آظهَى  یهطتط یتوٌسیتط ضضا یکل ػولکطز هال طیتط تاث یهثٌ زٍم ِیآظهَى فطض حیًتا

 طیهتغ يیاًگیتطاتط ه یؼٌی (H0فطض صفط ) يیصسم است، تٌاتطا 5)زٍ ططفِ( کَچکتط اظ  یازاضزّس هؼٌ یًطاى ه یا

گفت  تَاى یکِ ّط زٍ هثثت ّستٌس ه يیتا تَخِ تِ حسٍز تاال ٍ پائ يی. ّوچٌگطزز یه سییتأ 3تا ػسز  یهطتط یػولکطز هال

قطاض زاضز ٍ تاالتط اظ  یزض سطح هطلَت طیهتغ يیا یؼٌی( تعضگتط است. 3 یؼٌیاظ هقساض هَضز آظهَى ) طیهتغ يیاًگیکِ ه

است کِ اگط چِ تِ طَض  یاکتَضف یزاضز. ػولکطز هال ی( ّورَا2009ًهاتَس ) قاتیتا تحق قیتحق يیا حیهتَسط است. ًتا

ُ آى ضا اًساظ یهتٌَػ یآٍضًس. تِ ضٍش ّا یکِ آى ضا تِ ضواض ه یضَز، اها هحققاً یًو سُیگستطزُ زض پژٍّص ّا سٌد

 یاست. زض پژٍّص صَضت گطفتِ تَسط چ سُیّا سٌد ِیضا تطاساس تطگطت سطها یکٌٌس. اًسضسَى، ػولکطز هال یه یطیگ

ضاى ًسثت  یػولکطز هال عاىیه يییتؼ یّط ّتل تطا طاىیهس یتطاساس تقاضا ییػولکطّا ،یگطزض صٌؼت گطزض  یٍ گَضسا

 گط،یز یضس. اظ سَ یه سُیٍ سَز ذالص سٌد ِیگطت سطهاتط ،یسَزترط یاضّایّط ّتل تطاساس هؼ یاصل ةیتِ سِ ضق

اظ زضآهس  یتِ ػٌَاى زضصس تْطٍُ هراضج تسٍى  یی: تطگطت زاضاسیزٍ ضاذصِ ضا تطگع یسٌدص ػولکطز هال یّالٍَل  تطا

 یضُ هاضا یکوپاً کی یتط تِ کاض ضفتِ است. ّطخا کِ تِ ػولکطز هال اًِیٍ ٍاقغ گطا سیضٍش خس کیکل زض پژٍّص  حاضط، 

 حیصح یسٌدص ػولکطز هال ی)سِ گاًِ( تطا یسَززّ یًسثت ّا يیهؼطٍف تط يیاش است. تٌاتطا یضَز هٌظَض سَززّ

( ٍ تطگطت حق ژُیهاتِ التفاٍت سَز ذالص )ٍ ِ،یسطها ای ییسِ ػثاضتٌس اظ: تطگطت زاضا يیضًٍس ا یساظهاى تِ کاض ه

 (.2013،   عاٍتیهالکاى.)ال
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