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 Purpose: The purpose of this research is to investigate the impact 

of transformational management on the dependence, integration and 

social cohesion of the employees of Modares Hospital in Tehran. 

Materials and Methods: The method of the present research was 
descriptive and the research design was Pearson's correlation and 

structural equation test. The standard statistical population of this 

research is all employees of Modares Hospital in Tehran. The 
collection tool is the transformational management questionnaire 

(Bass and Olive) and the quality of work life questionnaire (Walton 

1973), based on Cochran's formula, 347 employees of Modares 

Hospital in Tehran were selected as the statistical sample of the 
research. The reliability and validity of the instruments were 

investigated using Cronbach's alpha coefficient and confirmatory 

factor analysis. 
Findings: The obtained results showed the acceptable reliability and 

validity of the tools. Pearson correlation test and structural equation 

test were used to analyze the data. 
Conclusion: The research findings indicate that transformational 

management has a positive and significant correlation on social 

dependence, integration and social cohesion. In addition, 92% of the 

variance of the quality of work life is explained by the research 
model. 
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  و همکاران     صادقیان حسین محمد  22
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 چکیده

 بر گراتحول مدیریت تاثیر بررسی پژوهش این هدف: هدف
 مدرس نبیمارستا کارکنان  اجتماعی انسجام و یکپارچگی وابستگی،

 .باشد می تهران
 طرح و توصیفی حاضر پژوهش اجراي روش: ها روش و مواد

. دبو ساختاري معادالت وآزمون پیرسون  نوع از همبستگی پژوهش
 بیمارستان کارکنان کلیه ، پژوهش این استاندارد آماري جامعه
 مدیریت پرسشنامه آوري جمع ابزار. باشد می تهران مدرس

 التونو) کاري زندگی کیفیت پرسشنامه و( وآولیو باس)  تحولگرا
 از نفر 347 تعداد کوکران فرمول براساس  که باشد می( 1973

 پژوهش آماري نمونه عنوان به تهران مدرس بیمارستان کارکنان
 يآلفا ضریب از استفاده با ابزارها روایی و پایایی. شدند انتخاب

 .گرفت قرار بررسی مورد تأییدي عاملی تحلیل و کرونباخ
 يراب قبول مورد روایی و پایایی از نشان آمده دست به نتایج: ها یافته

 همبستگی آزمون از ها داده  تحلیل و تجزیه براي.  داشت ابزارها
 .است شده استفاده ساختاري معادالت آزمون و( پیرسون)  نوع از

 حولت مدیریت که است آن از حاکی تحقیق هاي یافته: گیري نتیجه
 پارچگییک اجتماعی، وابستگی بر معناداري و مثبت همبستگی گرا

 کیفیت واریانس درصد 92 این بر عالوه. دارد اجتماعی انسجام و
  .شودمی تبیین تحقیق مدل توسط کاري زندگی

 
 بیمارستان، کاري، زندگی کیفیت گرا،تحول مدیریت: ها کلیدواژه
   اجتماعی انسجام و یکپارچگی وابستگی،

 
 10/06/1401تاریخ دریافت: 
 16/09/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولnafise.f.2015@gmail.com 

 

 مقدمه
 شیوه جستجوي در پیوسته ن هاسازما ،کنونی رقابت پر دنیاي در

 کارکنان خود تالش و عملکرد کردن حداکثر براي جدیدتري هاي
 بر رهبري و مدیریت چگونگی باید زنی ن هاسازما مدیران. هستند
 ،اینصورت غیر بیاموزند. دررا  بحرانی شرایط در تحوالت و تغییر
 .(1ندارند ) رقابتی شرایط دادن دست از جز هاي چار

 ازین گو پاسخ و پذیرانعطاف خالق، يروهاین به يامروز هايسازمان
 هايثروت توانندمی ایده و طرح یک دادن با که کسانی دارند،

 ،ییشناسا گرید يسو از و رندوبیا ارمغان به سازمان براي ار سرشاري
 قبل از ترمشکل اریبس سازمان در استعدادها نیا ينگهدار و جذب

 در یرقابت يایدن نیا در تیفعال يبرا ایپو هايسازمان .است شده
 بهبود وضعیت نیروي انسانی يبرا هاییفرصت جادیا يبرا تالش

کیفیت زندگی کاري منابع انسانی  نتوانند که هاییسازمان و هستند
 (.2) بود خواهند فنا به محکوم ،خود را باال ببرند

 پیچیدگی به توجه با کاري زندگی کیفیت در این راستا اهمیت

 نیروهاي ماهیت به توجه بیشتر کار بازارهاي و جوامع روزافزون

زندگی  کیفیت درجه ي. است برخوردار ايویژه میتاه از انسانی
 مندي،رضایت میزان گیرياندازه طریق از سازمان درون کاري

  .شودمی برآورد در کارکنان باال انگیزه ي و کم غیبت
-تحول مدیریت تاثیربا توجه به اینکه تا به حال پژوهشی در زمینه 

بیمارستان  رکنانکابر وابستگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی  گرا
انجام نشده است و همچنین در سال هاي اخیر با تشدید تحریم  کاري

ها علیه ایران تالش گردیده وجوه فناورانه و داروهاي بنیادي در 
تنگنا قرار گیرد، که این امر باعث شده است مدیریت آن با بحران 

با این وجود آینده و موفقیت آن بستگی به خالقیت و  .مواجه شود
بوغ مدیران و روحیه تحول گرایی در بخش بهداشت دارد. هدف ن

بر وابستگی، یکپارچگی و  گراتحول مدیریت تاثیرپژوهش حاضر 
 تهران می باشد. مدرس بیمارستان انسجام اجتماعی  کارکنان

 نسازما آن استراتژیک منبع تریناصلی ،سازمان هر انسانی نیروي
 اخص طوربه صنعتی واحدهاي و ماع طوربه هاسازمان لذا. باشدمی

بهبود عملکرد نیروي  جزبه راهی اقتصادي، ي عرصه در رقابت براي
 پیشرفت معیارهاي ترینمهم از یکی درواقع.  ندارند انسانی

 . باشدمی هاعملکرد نیروي انسانی آن هاسازمان
ز مسئولیت اجتماعی مفهوم کیفیت زندگی کاري با جنبه مهمی ا

شود چه براي افراد در محیط کار حادث میسرو کار دارد. زیرا آن
 .ها اثر بگذاردندگی غیر کاري آنهاي زممکن است روي جنبه

کیفیت زندگی مفهومی است که سالمت وعملکرد، حاالت 
 هاي عاطفی و معنوي و خانواده را در براقتصادي جنبه -اجتماعی

 .گیردمی
 حاظل به اخیراً که است متغیرهایی از یکی کاري زندگی کیفیت
 کیفیت ءارتقا درصدد ران کهمدی از بسیاري توجه مورد اهمیت،

 ي مطالعه گرچه است؛ گرفته قرار هستند خود انسانی منابع
 تندهس مضر یا و سودمند کاري زندگی کیفیت براي که هاییشاخص

 . دارد دیرینه ايتاریخچه
آفرین فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها براي رهبري تحول

ایجاد تغییر و تحول نا پیوسته در وضع موجود و کارکردهاي سازمان 
مدیریت تحول از طریق گفتار و کردارش  .به عنوان یک کل است
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د و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان کل جامعه را دچار تحول می کن
 (.  3دارد)

برنز توجه خود را به ماهیت روابط متقابل رهبران و  :1نظریه برنز
پیروان جلب نمود. او مطالعه رهبري را به سمت پویایی هاي تعارض 

اهداف جمعی، تغییر واقعی و عمدي و اهمیت مبناي  و قدرت،
کشانید و سپس دو نوع مدل رهبري را  اخالقی رهبري و پیروي

(. همچنین از نظر او رهبر 4مطرح نمود. تبادلی و تحول آفرین )
واقعی باید نیازهاي موجود در پیروان را شناسایی کند و زیردستان 
را براي فراتر رفتن از عالیق شخصی خود، بخاطر گروه، دعوت کند 

بر نیازهاي طوالنی مدت تر بجاي تاکید بر و آنها را درجهت تاکید 
نیازهاي کوتاه مدت و فوري تحریک کرده و توجه آنها را به آنچه 

(، بطوري که پیروان از سطح خود 5واقعا مهم است جلب کند)
 ( 7، 6روزمره به سطح خود بهتر ترفیع داده می شوند )

( فرزانگی را بعنوان استفاده 8و دیگران) 2انگی )دانشوري(: بیرلیفرز
از دانش کسب شده براي دستیابی به اهداف و مقاصد مطلوب تعریف 
می کنند. در تعاریف دیگر، فرزانگی تحت عنوان قضاوت اخالقی 

در حل  هو توانایی عمل به طریق ویژه ،  ویژگی انسانی انطباق پذیرند
مسئله و یا فلسفه شخصی افراد براي فهم و برقراري تعادل در 
پیچیدگی ها و گرفتاري هاي روزمره،  تعریف شده است. 

زیادي از مدیریت  شایسته و رهبري توام با فرزانگی  پژوهشهاي
 حمایت کرده اند.

( در پژوهشی به بررسی رابطه ي 9مهداد، مهدوي راد و گل پرور )
ن هاي آکیفیت زندگی کاري با تعهد سازمانی و مؤلفه بین ابعاد

پرداختند. جامعه ي آماري پژوهش کارکنان کارخانجات سیمان 
نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان  280بودند که 
 منیتا و رشد فرصت تأمین کافی، و منصفانه پرداخت بینداد  که  

 -سازمانی تعهد بعد سه ره با انسانی قابلیتهاي ي توسعه و مداوم
 و ایمن کاري محیط بین وهمچنین -هنجاري و مستمر عاطفی،
 ازمانس در گرایی قانون بین هنجاري، تعهد و عاطفی تعهد با بهداشتی

 ي رابطه هنجاري و مستمر تعهد با اجتماعی انسجام و وحدت و
 ادابع بین که داد نشان حاضر پژوهش بنابراین. دارد وجود معناداري

 ي رابطه آن هاي مؤلفه و سازمانی تعهد کاري، زندگی یفیتک
 نندهک بینی پیش کاري زندگی کیفیت ابعاد و دارد وجود معناداري

 .است آن هاي مؤلفه و سازمانی تعهد
در پژوهشی به بررسی رابطه ي  لماسی، لطف الهی و زارعی یزدانیا

عه ي د. جامبین کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکنان پرداختن
نفر از آنان  70آماري پژوهش کارکنان شهرداري تهران بودند که 

فیت هاي کیدر پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه
زندگی کاري )پرداخت منصفانه، محیط کاري ایمن، فرصت براي 
رشد، وابستگی اجتماعی، فضاي کلی زندگی کاري، انسجام اجتماعی، 

هاي انسانی( و عملکرد سازمان و توسعه ي قابلیتگرایی در قانون
 کارکنانی رابطه ي معنی داري وجود دارد. 

 یفیتک ي رابطه یبررس به یپژوهش در پور ییثنا و یواعظ ،يشهباز
 اصفهان دانشگاه آموزشی هايگروه مدیر عملکرد و کاري زندگی

_________________________________ 
1. burns 
2. Byerly  

 مؤلفه نبی از که داد نشان رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج. پرداختند
 انی،انس هاي قابلیت ي توسعه متغیرهاي کاري زندگی کیفیت هاي

 و یکپارچگی و زندگی کلی فضاي کار، سازمان در گرایی قانون
 دلهمعا به ورود معیار بین، پیش متغیرهاي عنوانبه اجتماعی انسجام

 متغیر) ها گروه مدیر عملکرد تغییرات توضیح براي رگرسیون نهایی
 .اند آورده دست به ار ،(مالک
در پژوهشی به بررسی رابطه ي بین کیفیت زندگی کاري  3نورماال

هاي مالزیایی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت
ر منظو. روش اجراي پژوهش توصیفی پیمایشی بود به(10)پرداختند

تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون 
اري هاي کیفیت زندگی کیج نشان داد که بین مؤلفهاستفاده شد. نتا

 و تعهد سازمانی رابطه ي معناداري وجود دارد.
در پژوهشی به بررسی فرهنگ سازمانی، کیفیت  روآن، یوم و روگی

اي هاي کرهزندگی کاري و اثربخشی سازمانی در بیمارستان
نتایج نفر از پرستاران در پژوهش شرکت کردند.  145 پرداختند.

نشان داد که همبستگی معنی داري بین فرهنگ سازمانی، کیفیت 
 زندگی کاري و اثربخشی سازمانی وجود دارد. 

در پژوهشی به بررسی رابطه ي بین کیفیت  هونگ، تان و بوجانگ
زندگی کاري معلمان با تعهد کاري، استرس و رضایت پرداختند.  

زیایی بودند.  نتایج نشان معلم مال 110کنندگان در پژوهش شرکت
داد که کیفیت زندگی کاري با تعهد، استرس و رضایت شغلی معلمان 

 رابطه ي معناداري دارد. 
 

 هاروش و مواد 

پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که با استفاده آزمون 
 همبستگی و از روش معادالت ساختاري انجام خواهد گردید.

 مدرس بیمارستان کارکنانه جامعه آماري این پژوهش شامل کلی

معیار ورود کارکنان داراي سابقه کار باالي دوسال،  .می باشدتهران 
داراي قرارداد با بیمارستان و خدمت تمام وقت در بخشی از 

تعیین شد و افرادي که رضایت نامه شرکت در پژوهش بیمارستان 
ز ارا امضا نکرده یا پرسشنامه هاي پزوهشی را ناقص تکمیل نمودند 

گیري تصادفی در این پژوهش از روش نمونهمطالعه خارج شدند. 
ها استفاده شده است. در این پژوهش براي ساده در گزینش آزمودنی

استفاده شده « کوکران»انتخاب حجم نمونه کارمندان از فرمول 
 کارکناننفر از  347براساس فرمول کوکران تعداد  است. 

نمونه آماري پژوهش انتخاب به عنوان تهران مدرس  بیمارستان
براي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده  شدند.

 می شود. 
باس »پرسشنامه مدیریت تحول  پرسشنامه مدیریت تحول گرا:

سوالی است.که از پژوهشنامه  مدیریت 40اي پرسشنامه« وآولیو 
 رمضان مجیدو مقیمی  محمدجلد هفت نوشته شده توسط 

براي سنجش میزان  تمایل خریداري شده و پرسشنامه استانداري 
مدیریت تحول گرا می باشد. سواالت این پرسشنامه به صورت بسته 

بر  خیلی زیاد( واي )خیلی کم، کم ، متوسط ، زیاد ،پاسخ پنج گزینه

3. Normala  
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هاي امتیاز گزینه 2باشد.جدول شماره اساس طیف لیکرت می
 دهد.اي نشان میگزینه مختلف را در روش پنج

 یافته ها
درصد پاسخ دهندگان  45.24ژوهش حاکی از آن بود که یافته هاي پ

ن تشکیل درصد پاسخ دهندگان را مردا 54.75را  زنان و حدود 
درصد افراد شرکت کننده لیسانس،  81/44حدود دادند. همچنین 

درصد داراي مدرک دکتري  61/6درصد فوق لیسانس و  58/48
 1درصد  8.64 در پژوهش،سابقه کاري شرکت کنندگان  .باشندمی
سال  15تا  10درصد  52.73سال،  10تا  6درصد  25.07سال،  5تا 
بود. طیف سنی شرکت کنندگان،  سال  15درصد بیش از  13.54و 

 36.79سال،  40تا  30درصد  39.63سال،  30درصد کمتر از  14.62
 سال بود. 50درصد نیز باالي  8.96سال و  50تا  41درصد 

( و  24/3) ،مدیریت تحول گراي دهی به گویه هاحداقل پاسخ 
( بوده است، در کل میانگین 42/4حداکثر پاسخدهی به گویه ها )

 پاسخدهی به گویه ها  از متوسط باالتر هستند.

متغیر وابستگی اجتماعی زندگی ي حداقل پاسخدهی به گویه ها 
( بوده است، 22/4( و  حداکثر پاسخدهی به گویه ها )15/3) کاري

 در کل میانگین پاسخدهی به گویه ها  از متوسط باالتر هستند.

متغیر یکپارچگی و انسجام ي حداقل پاسخدهی به گویه ها 
( بوده 10/4( و  حداکثر پاسخدهی به گویه ها )25/3) اجتماعی

است، در کل میانگین پاسخدهی به گویه ها  از متوسط باالتر 
 هستند.

وط به آمار توصیفی براي هاي مربشاخص 1در جدول شماره ي 
نمونه ي مورد بررسی  شامل میانگین و انحراف استاندارد براي 

 متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش آورده شده است.
 

 
 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش: شاخص1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها
25/3 گراتحول مدیریت  73/0  

18/3 وابستگی اجتماعی زندگی کاري  82/0  
45/3 یکپارچگی و انسجام اجتماعی  25/1  

شود شاخصهاي توصیفی همانطور که در جدول فوق مشاهده می
متغیرهاي تحقیق در سه شاخص میانگین و انحراف استاندارد نشان 

 داده شده است.

 

 پژوهش متغیرهاي بودن نرمال بررسی براي اسمیرنف کولموگروف آزمون: 2 جدول
 داريسطح معنی Z متغیرها

959/0 گراتحول مدیریت  316/0  

790/0 وابستگی اجتماعی زندگی کاري  561/0  
03/1 یکپارچگی و انسجام اجتماعی  234/0  

دهد نشان می آزمون کولموگروف اسمیرنف 2با توجه به جدول 
است  05/0داري براي اکثر متغیرها باالتر از که مقدار سطح معنی

ل است. بنابر این از آزمون ضریب همبستگی ها نرماو توزیع داده

-هاي پژوهش استفاده میپیرسون و رگرسیون براي بررسی فرضیه

یافته هاي بدست آمده از ضریب همبستگی بین متغیرهاي  شود.
 درج گردیده است.  3جدول پژوهش در 

 
 دگی کاريا  و مؤلفه هاي کیفیت زن: ماتریس همبستگی بین مدیریت تحول گر3جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
         1 گراتحول مدیریت

گی وابستگی اجتماعی زند
 کاري

0/384** 0/289** 0/258** 0/247** 0/269** 1    

   1 **0/286 *0/824 **0/513 **0/510 **0/427 **0/335 یکپارچگی و انسجام اجتماعی
P<0/05   *P<0/01** 

شود متغیر مدیریت تحول یمشاهده م 3در جدول   همانطور که
گرا با مولفه هاي کیفیت زندگی کاري در همه ي موارد در سطح 

( معنی دار است. به عبارت دیگر رابطه ي بین مدیریت %99اطمینان )
تحول گرا با  محیط کاري ایمن و بهداشت، فرصت رشد و امنیت، 
قانون گرایی در سازمان، فضاي کلی زندگی کاري، پرداخت منصفانه 

و کافی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه ي قابلیت هاي 
( معنی دار 01/0انسانی، وابستگی اجتماعی زندگی کاري در سطح )

 است. 
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 آزمون مدل تحقیق
مدل آزمون شده همراه با مقادیر استاندارد شده روي هر  1در شکل 

  ها نشان می دهد که ازکدام از مسیرها درج شده است.  یافته

ضرایب مسیر عنوان شده تأثیر مدیریت تحول گرا بر مولفه هاي 
 کیفیت زندگی کاري ضرایب مثبت و معنادار هستند.

 
 (p < 0.05 ** p < 0.01 *: ضرایب استاندارد شده مدل آزمون شده پژوهش)1شکل 
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 (p < 0.05 ** p < 0.01 *: ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش)2شکل 

ي بررسی معنادار بودن ضرایب مسیر را نشان ضرایب تی برا 2شکل 
معنی  05/0در سطح  ±58/2تا  ±96/1دهد. ضرایب تی باالي می

معنی  01/0در سطح  ±58/2دار می باشند و ضرایب تی باالتر از 

دار هستند. عالوه بر این جهت بارهاي عاملی و ضرایب تی در تمام 
ا هدار این عاملعامل ها مثبت است که نشانگر تأثیر مثبت و معنا
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ضرایب اثر مستقیم،  سطح معناداري و واریانس  4باشد. در جدول می
 تبیین شده متغیرهاي پژوهش آورده شده است. 

 

 
 شده الگو نییتب انسی: برآورد ضرایب استاندارد شده اثر مستقیم وار4جدول 

 واریانس تبیین شده اثرات مستقیم مسیر

 از مدیریت تحول گرا به روي:
 وابستگی اجتماعی

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی

0/77** 
0/60** 
0/68** 

92%  

* p < 0.05 ** p < 0.01 

 5شاخصهاي برازش بدست آمده براي مدل آزمون شده در جدول 
در مدل برآورد شده با میزان  RMSEAدهد که شاخص نشان می

از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص برازش  070/0
، 99/0به ترتیب برابر با  AGFIو ، CFI ،GFI ،NFIمانند 

و این مشخصه همگی  در سطح مناسبی هستند  92/0و  98/0، 94/0
هاي این پژوهش با ساختار دهد دادههاي نکویی برازش نشان می

 عاملی این مدل برازش مناسبی دارد. 

 
 

 هاي برازندگی مدل برازش شده:  مشخصه5جدول 
AGFI NFI GFI CFI RMSEA X2/df 

92/0  98/0  94/0  99/0  070/0  49/2  

 نتیجه گیری 
 بر سازمان در گراتحول مدیریت تاثیر بررسیهدف این پژوهش 

می باشد.  تهران مدرس بیمارستان کارکنان کاري زندگی کیفیت
روش اجراي پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از 

کلیه  ، پژوهش این ماريآ جامعهنوع معادالت ساختاري بود. 
  (11).باشد میتهران  مدرس بیمارستان کارکنان

پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ و تحلیل 
عاملی تأییدي مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان 
از پایایی و روایی مورد قبول براي ابزارها داشت. تجزیه و تحلیل 

دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح  ها درداده
هاي توصیفی میانگین و انحراف معیار توصیفی با استفاده از شاخص

ها پرداخته شد و در سطح استنباطی از به تجزیه و تحلیل داده
استفاده  8.8همبستگی و روش معادالت ساختاري با نرم افزار لیزرل 

 (13، 12)گردید.
د نشان دا اولینه ي بررسی فرضیه ي نتایج معادالت ساختاري در زم

بر وابستگی اجتماعی زندگی  گراتحول که ضریب تأثیر مدیریت
ا هبوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر38/0**کاري کارکنان 

می باشد و چون  00/0باشد. مقدار سطح معنی داري آزمون برابر می
 %99اطمینان توان نتیجه گرفت که با سطح بوده می 01/0کمتر از 

گی همبستبر وابستگی اجتماعی زندگی کاري  گراتحول مدیریتبین 
 .(14)دارد مثبت و معناداري وجود
(، ایران زاده و طاحونی 7جاماسبی )هاي این یافته بانتایج پژوهش

(، 1(، نایاک و ساهو )9، مهداد، مهدوي راد و گل پرور )(10)
 همسومی باشد.و..  (5(، فرید و همکاران )4وکون و همکاران )اوجد

اد شان دندوم نتایج معادالت ساختاري در زمینه ي بررسی فرضیه ي 
بر یکپارچگی و انسجام  گراتحول که ضریب تأثیر مدیریت

ا هبوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر38/0**اجتماعی کارکنان 

می باشد و چون  00/0باشد. مقدار سطح معنی داري آزمون برابر می
 %99توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان بوده می 01/0کمتر از 

 همبستگیبر یکپارچگی و انسجام اجتماعی  گرالتحو مدیریتبین 
 دارد. مثبت و معناداري وجود
 همسومی باشد. (16، 15، 10یشین )پهاي این یافته بانتایج پژوهش
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