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چکیده
آٔٛسػ  ٚپزٚرػ زرخٛأـ أزٚسی ٕٟٔتزیٗ روٗ ثزای ٘یُ ث ٝتٛعق ٚ ٝتح َٛث ٝؽٕبر ٔیآیس .اس ایٙزٔ ٚسارط ثیؼ اس پیؼ
٘یبسٔٙس ث٘ ٝیزٚی ا٘غب٘ی پزتالػ ٔ ٚتقٟس ٞغتٙس  ٚتحمك اٞساف آٔٛسػ  ٚپزٚرػ را ثیؼ اس ٞزچیش زیٍز ثبیس زر ٌز ٚتالػ ٚ
ٕٞت ٔقّٕبٖ زا٘غتٞ .ز لسر ٔقّٕبٖ اس اٍ٘یش ٜوبری ثبالتزی ثزذٛرزار ثبؽٙس ثٕٞ ٝبٖ ٔیشاٖ فّٕىزز  ٚثٟزٚ ٜری ثیؾتزی
ذٛاٙٞس زاؽت .یىی اس فٛأُ اٍ٘یشؽی ٔیشاٖ پززاذتٞب ثٔ ٝقّٕبٖ اعتِ ،ذا ٞسف اس ا٘دبْ ایٗ پضٞٚؼ ثزرعی ٘مؼ ٔیشاٖ
پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ زر ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ ثٛز .اثشار ٌززآٚری زازٞ ٜب ؽبُٔ ز ٚپزعؾٙبٔ ٝثٛز و ٝرٚایی آٟ٘ب تٛعظ
ٔترققبٖ  ٚذجزٌبٖ تأییس ؽس .پبیبیی پزعؾٙبٔٞ ٝب ٘یش ثب تٛخ ٝث ٝضزیت آِفبی وز٘ٚجبخ ،ثزای پزعؾٙبٔ ٝاعتب٘سارز ثٟزٚ ٜری
ٔمسار  ٚ 0/84ثزای پزعؾٙبٔٔ ٝحمك عبذت ٝحمٛق  ٚزعتٕشز ٔمسار ٔ 0/82حبعجٌ ٝززیس .خبٔق ٝآٔبری پضٞٚؼ ٔقّٕبٖ ٔمغـ
زثیزعتبٖ خشیز ٜویؼ ث ٝتقساز ٘ 250فز ثٛز و ٝثب اعتفبز ٜاس خسٛٔ َٚرٌبٖ٘ 152 ،فز اس ایؾبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ا٘تربة
ؽس٘س .ثزرعی فزضیبت تحمیك ثب اعتفبز ٜاس ٘زْ افشار ٘ spssؾبٖ زاز و ٝثیٗ پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ  ٚاثقبز آٖ (ارسػ ٚ
ٔغّٛثیت پبزاػ زثیزاٖ ،تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ،ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ  ٚا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ) ثب
ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغ ٝای ٔغتمیٓ ٔ ٚقٙبزار ٚخٛز زارز  ٚث ٝایٗ تزتیت فزضی ٝافّی  ٚتٕبْ فزضیٞ ٝبی تحمیك ٔٛرز تأییس
لزارٌزفتٙس .زرٟ٘بیت پیؾٟٙبزاتی ارائٌ ٝززیس.
واشههای كلیدی :حمٛق  ٚپبزاػ ،ثٟزٚ ٜری ،زثیزاٖ.
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 .1هقدهه
رٚؽٟب  ٚعیبعتٟبی پبزاػ زر یه عبسٔبٖ زر ٔٛفمیت آٖ خسایی ٘بپذیز٘س .فال ٜٚثز ایٗ ؤ ٝحزن ٞبی زر٘ٚی حبئش إٞیت
ٞغتٙسٔ ،حزن ٞبی ثیز٘ٚی ٔب٘ٙس زعتٕشز ٕٞچٙبٖ ٘مؾی اعبعی زر تٛضیح ایٙى ٝچزا افزاز ِٔٛس زر ٔحُ وبر ٔدسا٘ ٝازأٔ ٝی
زٙٞس ،ذٛاٙٞس زاؽت .زر ٔدٕٛؿ ،عیغتٓ ٞبی پبزاػ یه اثز ٔ ٚحزن اس رفتبرٞب ٍ٘ ٚزػ ٞبی وبروٙبٖ را ٘ؾبٖ ٔی زٞس
(ٌٔٛش)2010،1
پبزاػ ٔی تٛا٘س ث ٝذقٛؿ اثزات پیچیس ٜای ثز رفتبر وبروٙبٖ زاؽت ٝثبؽس .ث ٝعٛر ثغیبر ذبؿ رفتبری و ٝپبزاػ زریبفت ٔی وٙس
ٔی تٛا٘س ثب فٛالت ٘بذٛاعت ٝای ٕٞزا ٜؽٛز  .ثزای ٔثبَٔ ،حممبٖ ٌشارػ وزز٘س وبروٙب٘ی و ٝثز اعبط ٔیشاٖ فزٚػ پبزاػ زریبفت
ٔی وٙٙس تٛخ ٝوٕی ٘غجت ث ٝرفتبر ٞبی ٔغبفست وٙٙسٔ ٜثُ آٔٛسػ اعترساْ ؽسٌبٖ خسیس اذتقبؿ ٔی زٙٞس .ثٕٞ ٝیٗ
تزتیت ،السأبت ٚتالػ تیٓ ٕٔىٗ اعت ٍٙٞبٔی و ٝفّٕىزز افزاز ا٘ساسٌ ٜیزی ٔی ؽٛز  ٚثسیٗ لزار پبزاػ زازٔ ٜی ؽٛز ٘بزیسٜ
ٌزفت ٝؽٛز .ث ٝعٛر لبثُ ٔالحؾ ٝای پضٞٚؼ ٞب ٘ؾبٖ ٔی زٙٞس وبروٙب٘ی ث ٝعٛر ذبؿ ث ٝایٗ رفتبرٞب ٔؾغ َٛذٛاٙٞسثٛز ،وٝ
ٔؾبٞس ٜوٙٙس عبسٔبٖ ث ٝایٗ رفتبرٞب پبزاػ ٔی زٞسٌ .ز چٕٔ ٝىٗ اعت تقسازی ٔىب٘یشْ ٞبی ٚاعغٚ ٝخٛز زاؽت ٝثبؽس و٘ ٝحٜٛ
زعتیبثی وبروٙبٖ را ث ٝایٗ اٞساف پبزاؽی ؽىُ زٞس (عٛییّٙیٕٞ ٚ 2ىبراٖ.)1990 ،
زر عبسٔبٖ ٞبی ثغیبری ،وبرفزٔبیبٖ خٛا٘ت ٔقیٙی اسفّٕىزز را ث ٝعٛر ٔغتمیٓ تحت ٘ؾز  ٚا٘ساسٌ ٜیزی لزار ٔی زٙٞس .زر چٙیٗ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی وبرفزٔبیبٖ ٕٔىٗ اعت ع ٟٓلبثُ تٛخٟی اس پززاذت وبروٙبٖ را ثز اعبط عغح ثٟزٚ ٜری وبروٙبٖ تقییٗ وٙٙس.
ٍٙٞبٔی عیغتٓ ٞبی ٔسیزیت ٔٙبثـ ا٘غب٘یٔ ،3ثُ پبزاػ ثزای اثز ٌذاری ثز فّٕىزز وبروٙبٖ ث ٝعٛر ٔتٕبیش ثٚ ٝاعغ ٝا٘تؾبرات
افشایؼ یبفتٛٔ ٝرز اعتفبز ٜلزار ٔی ٌیز٘س ایٗ عیغتٓ ٞب ث ٝؽیٞ ٜٛبی افشایؼ فّٕىزز ( ثب افشایؼ ا٘تؾبرات ) اعالق ؽس ٜا٘س.

1۱

ٕٞب٘غٛر و ٝتٛعظ ثبَ  ٚوبِٛیٗ ( )2011تقزیف ؽس ٜاعت ،ؽیٞ ٜٛبی افشایؼ فّٕىزز ٔؾٛق ٞبیی وٛتبٔ ٜست ٞغتٙس و ٝثزای
پبعد ث ٝفؾبرٞبی رلبثتی فٛری ثٙٔ ٝؾٛر ثٟجٛز فّٕىزز عزاحی ؽس ٜا٘س .زر سٔی ٝٙپبزاػ ایٗ ٔؾٛلٟب ؽىُ عزح ٞبی وٛتبٔ ٜستی
را ث ٝذٛز ٔی ٌیز٘س ث ٝحمٛق پززاذتی فزز را ث ٝفّٕىزز وبروٙبٖ ٔثُ پززاذت وٕیغی ،ٖٛخٛایش فززی ،افشایؼ پززاذت ثٝ
ؽبیغتٍی فززی  ٚزیٍز پززاذت ٞبی تؾٛیمی فززیٔ ،زتجظ ٔی عبسزٔ .بزأی و ٝعزح ٞبی تؾٛیمی ث ٝعٛر ذبؿ زر آٔس
فّٕىززی ثبالتزی را ایدبز ٔی وٙس (فیّی.)1394 ،
ٔسیزیت پبزاػ زر ثبفت ٔسیزیت فّٕىززٕٞ ،ب٘ٙس ٘ؾـبْ یىپبرچـ ٝپـبزاػ تقزیـف ٔی ٌززز؛ و ٝزرآٔس ثزاثز  ٚتأٔیٗ ٘یبسٞبی ٔبِی
 ٚغیز ٔبِی وبروٙبٖ را تضٕیٗ ٔی وٙس  ٚثٔ ٝیشاٖ ٔؾبروت آ٘بٖ زر وغت اٞساف عبسٔبٖ پـبزاػ ٔٙبعـت ٔـی زٞـس .تؾریـ
ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یش إٞیت زارز و ٝچ ٝچیشٞبیی زر ثبفت ٔسیزیت فّٕىزز ٘جبیس پبزاػ ث ٝحغبة آیس .پبزاػ زر ثبفت ٔسیزیت فّٕىزز،
٘ ٝفزفبً ٔـسیزیت پـبزاػ پـ َٛثٙیبٖ  ٝ٘ ٚپبزاػ ثب اٍِٛی خبٔق ٝؽٙبذتی اعت (خبپّمیبٖ.)1389 ،
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پبزاػ ،راٞىبر ٕٟٔی زر وـُ چـبرچٛة فؾـیٓ راٞجـزز ٔسیزیت فّٕىزز اعت .راٞجزز پبزاػ ،زٚ ٚیضٌی ارسؽـٕٙس زر رفتـبر
اٍ٘یشؽـی وبروٙـبٖ زارز .اِّٚیٗ ٚیضٌی ،ثس ٖٚؽه ،فٙقز ٘مسی ٔسیزیت پبزاػ اعت ؤ ٝـی تٛا٘ـس ٘یبسٞـبی وبروٙبٖ زر عغٛح
پبییٗ تز ٔب٘ٙس فٛأُ ثٟساؽتی یب ٘یبسٞبی ایٕٙی  ٚرٚا٘ؾٙبذتی را تأٔیٗ ٕ٘بیس .زٔٚیٗ ٚیضٌی ،فٙقز غیز٘مسی ٔسیزیت پبزاػ اعت
و ٝؽبُٔ لسرزا٘ی  ٚاعـتمالَ ؽغّی اعت .ایٗ ٚیضٌی تٛاٖ فؾیٕی زارز و ٝفٛأُ اٍ٘یشؽی ثبالتز ٔب٘ٙس فشت ٘فظ  ٚذٛزؽىٛفبیی
را ثزآٚرزٕ٘ ٜبیس .اٌز عبذتبر ٘یبس اٍ٘یشؽی ث ٝعبذتبر فّٕىزز عبسٔبٖ ،پی٘ٛس زاؽت ٝثبؽس وبروٙـبٖ اٍ٘یش ٜذٛاٙٞس زاؽت و ٝثبالتزیٗ
فّٕىزز را ٘ؾبٖ زٙٞس .پبزاػ ،عبسٔبٖ  ٚوبروٙبٖ را ث ٝثٟتزیٗ فّٕىزز رٔ ٖٕٛٙٞـی ٕ٘بیـس (ٔبتزٚچی .)1998 ،4ٛپـبزاػ ،وبروٙـبٖ
را تؾٛیك ٔی ٕ٘بیس و ٝثزای زعتیبثی ث ٝثٟتزیٗ فّٕىزز ثب یىـسیٍز رلبثـت ٕٞ ٚىـبری عـبِٓ زاؽت ٝثبؽٙس ،و ٝزر ٟ٘بیتٙٔ ،دز ثٝ
٘ٛآٚری زر عـبسٔبٖ ٔـی ؽـٛز .وغـت پـبزاػ فـزف ،ثزذالف ؽبٞز آٖ ،عجت افّی تٕبْ عرت وٛؽی ٞب  ٚفّٕىززٞبی ثشري
ٕ٘ی ثبؽـس .ثّىـ ٝزرٟ٘بیت ،فّٕىزز اعت و ٝثٞ ٝسف تجسیُ ٔی ؽٛز .ث ٝفجبرت زیٍزٕٞ ،ب٘غٛر و٘ ٝیبس وبروٙبٖ ث ٝپبزاػ اس ٔبِی،
ث ٝتزویجی اس ٔبِی  ٚغیز ٔـبِی  ٚعـزا٘دبْ ثـ ٝغیـز ٔـبِی ٔحـض تجـسیُ ٔی ٌززز ،ذغٛط فّٕىززی ٘یش اس وبرٞبی ٟٔبرتی عبزٜ
ثٛ٘ ٝآٚری ٞبی ثـبٚر ٘ىزز٘ـی تغییـز ٔی وٙٙس .ایٗ ر٘ٚس ٔب٘ٙس رؽس ٘یبسٞبی وبروٙبٖ اعت؛ اس ایٗ ر ٚوبروٙبٖ ٚازار ٔی ؽ٘ٛس و ٝزر
فّٕىزز وبری رؽس وٙٙسِ .ذا اس ایٗ عزیك ،پبزاػ ٔٛخت تقبِی فّٕىزز زر عبسٔبٖ ٔی ؽٛز(ٔه ّ٘ی.)1992 ،5
آٔٛسػ  ٚپزٚرػ زرخٛأـ أزٚسی ٕٟٔتزیٗ روٗ ثزای ٘یُ ث ٝتٛعق ٚ ٝتح َٛث ٝؽٕبر ٔی آیس .ثب آٔٛسػ  ٚپزٚرػ تٛعق ٝیبفتٝ
اعت ؤ ٝی تٛاٖ خبٔق ٝرا زر ٔغیز رؽس  ٚتٛعق ٝزر اثقبز ٔرتّف لزار زاز  .زر ایٗ ٔیبٖ ثیؾتزیٗ ع ٟٓثزای تالػ ،ثٔ ٝسارط ثٝ
فٛٙاٖ اٍِٞٛبی فّٕیبتی ٘ؾبْ ٞبی آٔٛسؽی ثز ٔی ٌززز و ٝزر ذظ ٔمسْ عزاحی  ٚاخزای ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسؽی  ٚپزٚرؽی ثزای
تحمك اٞساف لزار زار٘س ٔ .سارط اس ایٙز ٚثیؼ اس پیؼ ٘یبسٔٙس ث٘ ٝیزٚی ا٘غب٘ی پزتالػ ٔ ٚتقٟس ٞغتٙس ٚتحمك اٞساف آٔٛسػ ٚ
پزٚرػ را ثیؼ اس ٞزچیش زیٍز ثبیس زر ٌز ٚتالػ ٕٞ ٚت ٔقّٕبٖ زا٘غت(عبوی  ٚزیٍزاٖ)1389 ،
ِذا ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت فقبِیت زثیزاٖ زر خبٔق ٚ ٝفٛأّی و ٝزر ثٟزٚ ٜری ،فّٕىزز ٛٔ ٚفمیت ایؾبٖ ٘مؼ زارز ،زر ایٗ ٔمبِ ٝعقی
ثز آٖ اعت و٘" ٝمؼ ٔیشاٖ پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ زر ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ" ٔٛرز ثزرعی  ٚوٙىبػ لزار ٌیزز.


بهرهوری

افشایؼ ثٟزٚ ٜری ث ٝفٛٙاٖ زرٔبٖ تٕبْ زرزٞبی التقبزی ٔمجِٛیت فبْ یبفت ٝاعتِٚ ،ی ٔتبعفب٘ ٝایٗ افغالح و ٝث٘ ٝح ٛفزیجٙسٜای
عبز ٜث٘ ٝؾز ٔیرعس ،غبِت اٚلبت ث ٝغّظ تقجیز ٔیؽٛز ،یب ثب تقبٚیزی ٔتفبٚت ثزای افزاز ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛدغٓ ٔیٌززز« .ایغتزفیّس»6
ثٟزٚ ٜری را ٘غجت ثبسز ٜعیغتٓ تِٛیسی ثٔ ٝمساری و ٝاس یه یب چٙس فبُٔ تِٛیس ث ٝوبر ٌزفت ٝؽس ٜاعت ٔیزا٘س« .اؽتبیٙز »7اس
ثٟزٚ ٜری ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبر فّٕىزز یب لسرت  ٚأىب٘بت ٔٛخٛز ثزای تِٛیس وبال یب ذسٔت ٔقیٗ عرٗ ٔیرا٘س (پززاذتچی.)1388 ،
ثٟزٚ ٜری ٘ؾبٖ زٙٞس٘ ٜتبیح حبفُ اس وبر یه عیغتٓ زر لجبَ اعتفبز ٜاس ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت اعت .ثٟزٜٚری اس حیث آ٘ى ٝزر چٝ
عغحی عیغتٕٟب ٔٛرز تدشی ٚ ٝتحّیُ لزا زاز ٜؽ٘ٛس ث ٝچٟبر عغح ثٟزٜٚری زر عغح وبروٙبٖ ،ثٟزٜٚری زر عغح عبسٔبٖ،
Martocchio
McNally

4

5

6

- Isterfild

1

- Stiner
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ثٟزٜٚری زر عغح ثرؾی اس التقبز (ٔب٘ٙس فٙقت ،وؾبٚرسی  ٚ ) ...ٚثٟزٜٚری زر عغح ّٔی تمغیٓ ثٙسی ٔیؽٛز؛ و ٝثٟزٜٚری زر
عغح وبروٙبٖ ث ٝتدشی ٚ ٝتحّیُ ،ا٘ساسٌ ٜیزی  ٚثٟجٛز ثٟزٜٚری ٔٙبثـ ا٘غب٘ی اذتقبؿ زارز (فجبعپٛر.)1384 ،
افشایؼ ثٟزٜٚری ا٘دبْ ثٟتز وبرٞب ٘یغت ،ثّىٕٟٔ ٝتز اس آٖ ا٘دبْ ثٟتز وبرٞبی زرعت اعتٙٔ .ؾٛر اس فٛأُ ٔٛثز زر افشایؼ
ثٟزٚ ٜری تؾریـ فٛأُ افّی  ٚوّیسی ثب وبرٞبی زرعتی اعت ؤ ٝیتٛا٘س عزف تٛخٛٔ ٚ ٝرز فاللٔ ٝسیزاٖ زر ثٟزٜٚری ثبؽس.
تِٛیس ،فزایٙسی اختٕبفی ،پیچیس ،ٜا٘غجبق پذیز ٔ ٚسا ْٚاعت .رٚاثظ زر٘ٚی ثیٗ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ،عزٔبیٔ ٚ ٝحیظ عبسٔب٘ی -اختٕبفی
ثب تٛخ ٝث ٝثزلزاری تٛاسٖ ٕٞ ٚبٍٙٞی  ٚازغبْ وّی آٟ٘ب ثب یىسیٍز زر فزایٙس تِٛیس اس إٞیت فٛق اِقبز ٜای ثزذٛرزار اعت .افشایؼ
ثٟزٚ ٜری ثغتٍی ث ٝآٖ زارز ؤ ٝسیز ث ٝؽی ٜٛای ٔٛفمیت آٔیش ثتٛا٘س فٛأُ ٘ؾبْ اختٕبفی -تِٛیسی را تؾریـ زٞس (تبج اِسیٗ،
.)1388



حقوق و دستوسد

ثب ٚخٛز آ٘ى ٝاس حمٛق  ٚزعتٕشز ٔفٚ ْٟٛاحسی ٔغتفبز ٔی ؽٛز ثبیس تٛخ ٝزاؽت اس ِحبػ أـٛر اعـترسأی ،حمـٛقٔ ،مـزر ثـبثتی
اعت ؤ ٝقٕٛالً ثغٛر ٔبٞیب٘ ٝث ٝوبرٔٙساٖ پززاذت ٔی ؽٛز  ٚزعتٕشز ثٔ ٝشز عبفتی یب رٚسا٘ ٝوبرٌزی اعـالق ٔـی ٌـزززٞ .ـسف
اعبعی اس تٙؾیٓ عزح ٔ ٚمزرات ٔزثٛط ث ٝحمٛق  ٚزعتٕشز ،پززاذت حك اِشحٕ ٝفبزال٘ٔ ٚ ٝتٙبعت ثب وٛؽؾی اعت ؤ ٝغـترسْ
زر ایفبی ٚؽبیف ٔ ٚغئِٛیت ٞبی عبسٔب٘ی ٔتحُٕ ٔی ؽٛز .حق َٛایٗ ٞسف ضٕٗ آ٘ى ٝرفب ٚ ٜآعبیؼ وبرٔٙس را فزأ ٓٞی عـبسز
زر خٟت ٔٙبفـ ٔؤعغبت ثٛز ٚ ٜزر ثٟجٛز ٚضـ اختٕبفی  ٚتٛعق ٝالتقبزی خبٔق٘ ٝیش ٔؤثز اعت سیزا فزز ثب زریبفت حمـٛق وـبفی ٚ
ٔتٙبعت ذٛاٞس تٛا٘غت احتیبخبت اعبعی  ٚضزٚری ذٛز  ٚذب٘ٛاز ٜذٛیؼ را تأٔیٗ عبسز زر ضٕٗ اٍ٘یـشٔ ٜـؤثزی خٟـت تٛعـقٝ
ٟٔبرتٔ ،قّٔٛبت  ٚتقسی ٚی ثزای ٔؾبغُ پز ٔغئِٛیت ذٛاٞس ثـٛز (عـقبزت .)1385 ،اس عـٛی زیٍـز  ٚاس زیـسٌب ٜالتقـبز ّٔـی،
پززاذت حمٛق  ٚزعتٕشز وبفی  ٚفبزال٘ ٝزر ثبال ثززٖ عغح س٘سٌی  ٚافشایؼ لسرت ذزیس افزاز یه خبٔق ٝتأثیز فزاٚاٖ زارز ٞز ٌبٜ
زر یه خبٔق ٝافشایؼ حمٛق ٞب ثب افشایؼ ٘غجت وبرآیی ٔٛعغبت  ٓٞآ٘ ًٙٞجبؽس تزلی لیٕت ٞب حتٕی اعت  ٚزر پبر ٜای احٛاَ
ٕٔىٗ اعت ایٗ فسْ تقبزَ ٔیشاٖ ٔقزف را وبٞؼ زٞس  ٚثیىبری  ٚثحزاٖ التقبزی ثٚ ٝخٛز آٚرز سیزا ثیٗ عغح حمٛق  ٚزعتٕشز
 ٚوبرزٞی افزاز خبٔق ٝراثغٔ ٝغتمیٓ ٚخٛز زارز ٞز لسر وبرآیی ٟٔ ٚبرت افزاز خبٔق ٝوٓ ثبؽس ،ثـٕٞ ٝـبٖ ٘غـجت ٔیـشاٖ حمـٛق ٚ
زعتٕشز  ٚعغح س٘سٌی زر آٖ خبٔق ٝپبییٗ اعت (عیسخٛازیٗ.)1387 ،


سیستن پاداش

عیغتٓ ٞبی پبزاػ اس خّٕ ٝاثشارٞبی ٕٟٔی اعت ؤ ٝسیزاٖ ٔی تٛا٘ٙس ثب اعتفبز ٜاس آٖ ،اٍ٘یشػ وبروٙبٖ را ث ٝعٕت ٔٛرز ٘ؾز
ٞسایت وٙٙس .عیغتٓ پبزاػ اس تٕبٔی فٙبفز تؾىیُ زٙٞس ٜعبسٔبٖ ٔب٘ٙس اؽربؿ ،فزآیٙس ٞب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات  ٚفقبِیت ٞبی
تقٕیٓ ٌیزی – و ٝزر ترقیـ پززاذت ٞبی خجزا٘ی ٔ ٚشایبیی و ٝزر لجبَ تؾزیه ٔغبفی ث ٝآ٘بٖ پززاذت ٔی ؽٛزٔ ،ؤثز اعت
 تؾىیُ ؽس ٜاعت .عیغتٓ پبزاػ عبسٔب٘ی  ٚارسیبثی فّٕىزز حّمٞ ٝبی اتقبَ زر فزآیٙس ٔجبزِ ٝثیٗ ٞز یه اس وبروٙبٖ  ٚعبسٔبٖٔی ثبؽس .وبروٙبٖ ٔٙبثـ سیبزی ٔب٘ٙس ٚلت ،تالػ زا٘ؼٟٔ ،برتٛ٘ ،آٚری  ٚتٛاٖ ذٛز را ث ٝعبسٔبٖ اٞسا ٔی وٙٙس .زر ٔمبثُ عبسٔبٖ
آٟ٘ب را ث ٝؽىُ ّٕٔٛط  ٚغیز ّٕٔٛط خجزاٖ ٔی وٙس .پززاذت  ٚخجزاٖ ّٕٔٛط پبزاػ ٞبی را ؽبُٔ ٔی ؽٛز و ٝزارای ارسػ
ٞبی ٔقیٙی ٔی ثبؽسٔ .ب٘ٙس :حمٛق ،عزح ٞبی ثبس٘ؾغت ٍی ،ثیٕ ٝفٕز .پززاذت  ٚخجزاٖ غیز ّٕٔٛط اؽبر ٜث ٝپبزاػ ٞبیی و ٝثٝ
عبزٌی ٕ٘ی تٛاٖ ارسػ آٟ٘ب را تقییٗ وززٔ .ب٘ٙسٙٔ :شِت ،زاؽتٗ فزفت ٞبی ثزای ذاللیت  ٚاحغبط لٙبفت عجـٙٔ .ؾٛر اس
13
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عیغتٓ پبزاػ زر اوثز عبسٔبٖ ٞب خذة ،حفؼ  ٚثزاٍ٘یرتٗ وبروٙبٖ عبسٔبٖ ٔی ثبؽس .ثٙبثزایٗ فّغف ٝپززاذت یب خجزاٖ پیزأٖٛ
عٛٔ ٝضٛؿ فبزال٘ ٝثٛزٖ  ٚثزاثز ثٛزٖ پبزاػ ٞب ،إٞیت تالػ ٞبی ٞزیه اس وبروٙبٖ ٚ ٚضقیت ٘یزٚی وبر زر ذبرج عبسٔبٖ زٚر
ٔی س٘س .عیغتٓ خجزاٖ  ٚپززاذت عبسٔبٖ ثبیس ثغیبر فبزال٘ ٚ ٝعبسٌبر ثبؽس تب اس ٚخٛز ثزذٛرز لب٘٘ٛی یىغبٖ اعٕیٙبٖ حبفُ ؽٛز.
فال ٜٚثزآٖ ،عیغتٓ خجزاٖ  ٚپززاذت ثبیس یه پبزاػ فبزال٘ ٝزر لجبَ ذسٔبت فزز ث ٝعبسٔبٖ ثبؽس .اِجت ٝثبیس زا٘غت و ٝذسٔبت
فزز ث ٝعبسٔبٖ را ٕٛٞارٕ٘ ٜی تٛاٖ ث ٝفٛرت فیٙی ا٘ساسٌ ٜیزی وزز .ثبآلذز ،ٜاٌز لزار اعت عبسٔبٖ وبروٙبٖ ؽبیغت ٝرا زر رؽتٝ
ٞبی ٔٙبعت خذة  ٚحفؼ وٙس ،عیغتٓ پبزاػ ثبیس ٚرای ایٗ ٔالحؾبت ،فّغف ٝپززاذت ذٛز را ثز پبی ٝؽزایظ ٘ ٚیبسٞبیؼ ثٙب وٙس
 ٚایٗ فّغف ٝثبیس زر عیغتٓ ٚالقی پبزاػ تقزیف  ٚعبذت ٝؽٛز .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،فّغف ٝپززاذت ؽزوت اِىتزیىی ِیٙىّٗ فجبرت
اعت اس وغت زرآٔس تٛعظ وبروٙبٖ ثزحغت ٔیشاٖ ا٘دبْ وبر ٔ ٚؾبروت آٟ٘ب زر عٛزی و ٝزر ایدبز آٖ ٘مؼ زاؽت ٝا٘س٘ .تیدٝ
ایٙى ٝزرآٔس ؽزوت ِیٙىّٗ ز ٚثزاثز وبروٙبٖ عبیز ؽزوت ٞبی ٔؾبث ٝاعت زرفیٗ حبَ ثٟبی تٕبْ ؽسٚ ٜاحس ٘یزٚی وبر پبئیٗ تز اس
ٔیبٍ٘یٗ اعت .یه فّغف ٝپززاذت ٔٙبعتٙٔ ،ؾٛر عیغتٓ را ثٙس ثٙس ،ثز ٔی ؽٕزز  ٚچبرچٛة ٔٙبعجی را خٟت تقٕیٓ ٌیزی
ٔزثٛط ث ٝپززاذت ف زأ ٓٞی آٚرز .ایٗ فّغفٔ ٝی تٛا٘س زر ؽزایظ التقبزی  ٚتىِٛٛٙصیه ثبسار وبر ٔتغیز ث ٝفٛٙاٖ ٘مغ ٝثجبت
عبسٔبٖ فُٕ وٙس (ٌزیفیٗ . )1387،عیغتٓ پبزاػ ثبیس وبرا  ٚاثز ثرؼ ثبؽس .ث ٝفجبرت زیٍز ،ترقیـ  ٚافغبی پبزاػ زر عبسٔبٖ
ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؽس و ٝحساوثز ثبسز ٜرا ثزای ع بسٔبٖ ٕٔىٗ عبسز .ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ لسْ زر ایٗ راعتب ،عیغتٓ ثبیس عٛری عزاحی
ٌززز و ٝافغبی پبزاػٔ ،ؾزٚط ث ٝفّٕىزز ٔؤثز ثبؽس (ٔٙؾٛر اس فّٕىزز ٔؤثز ،فّٕىززی اعت و ٝزر خٟت ٘یُ ث ٝاٞساف عبسٔبٖ
ثبؽس) .تٟٙب زرایٗ فٛرت اعت و ٝاعتفبز ٜاس پبزاػ ث ٝفٛٙاٖ ٔىب٘یغٕی ثزای تؾٛیك  ٚایدبز اٍ٘یش ٜزر وبروٙبٖ ،وبرعبس اعت
(عقبزت.)1385،
 .2هدف تحقیك و سؤاالت تحقیك
تحمیك حبضز ثب ٞسف ثزرعی ٘مؼ ٔیشاٖ پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ زر ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ ؽىُ ٌزفت ٝاعت.
 .3هدل هفهوهی و فرضیه های تحقیك
ثب تٛخ ٝثٞ ٝسفٔ ،سَ ٔفٟٔٛی تحمیك ،ث ٝؽزح ؽىُ  1ارائٔ ٝی ٌززز:

پرداخت حقوق و پاداش

بهره وری دبیران






ارزش و مطلوبیت پاداش و نتیجه
توان و استعداد فرد در کار
ادراک فرد از نقش خود در سازمان
انتظار و احتمال وقوع پاداش و نتیجه

ؽىُٔ :1سَ ٔفٟٔٛی تحمیك
فزضیبت تحمیك حبضز عجك ٔسَ ٔفٟٔٛی تحمیك ث ٝؽزح سیز فٛٙاٖ ٔی ٌززز:
فرضیه اصلی:
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-

ثیٗ پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ زثیزاٖ ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز.

فرضیه های فرعی:
-

ثیٗ ارسػ ٔ ٚغّٛثیت پبزاػ زثیزاٖ ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .
ثیٗ تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .
ثیٗ ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ ،ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .
ثیٗ ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .

 .4نوع و روش تحقیك
پضٞٚؼ حبضز ،ثزاعبط ٞسف وبرثززی  ٚاس ِحبػ رٚػ تٛفیفی -پیٕبیؾی اس ٘ٛؿ ٕٞجغتٍی  ٚاس ؽبذٔ ٝیسا٘ی اعت .اثشار ٔٛرز
اعتفبز ٜپزعؾٙبٔ ٝاعتب٘سارز ثٟزٚ ٜری ؽیری پٛر( )1391ثب پبیبیی  ٚ 0/84پزعؾٙبٔٔ ٝحمك عبذت ٝزعتٕشز  ٚپبزاػ ثب پبیبیی
 0/82اعت و ٝرٚایی آٟ٘ب ٘یش ٔٛرز تأییس اعبتیس  ٚذجزٌبٖ لزار ٌزفت ٝاعت .ثٙٔ ٝؾٛر تدشی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب اس ضزیت ٕٞجغتٍی
پیزع ٚ ٖٛتحّیُ ٚاریب٘ظ اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
 .5جاهعه و نوونه آهاری تحقیك
خبٔق ٝآٔبری ایٗ پضٞٚؼ را ٔقّٕبٖ ٔمغـ زثیزعتبٖ ؽٟز ویؼ ث ٝتقساز ٘ 250فز ؽبُٔ ٔی ؽ٘ٛس و ٝثب اعتفبز ٜاس خسٛٔ َٚرٌبٖ،
تقساز ٘ 152فز اس ایؾبٖ ث ٝفٛٙاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثزآٚرز ٌززیس ٜاعت.
 .6یافته های تحقیك
ثٙٔ ٝؾٛر آسٔ ٖٛفزضیبت تحمیك اس ضزیت ٕٞجغتٍی پیزع ٚ ٖٛآسٔ ٖٛتحّیُ ٚاریب٘ظ اعتفبز ٜؽس ٜو٘ ٝتبیح آٖ زر ازأ ٝآٚرزٜ
ؽس ٜاعت.
-

آزهوى فرضیه فرعی اول :ثیٗ ارسػ ٔ ٚغّٛثیت پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .

 :H0ثیٗ ارسػ ٔ ٚغّٛثیت پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز ٘سارز.
 :H1ثیٗ ارسػ ٔ ٚغّٛثیت پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز زارز.
خس٘ :1َٚتبیح آسٔ ٖٛفزضی ٝفزفی اَٚ
ٔتغیز ٔغتمُ

ٔتغیز ٚاثغتٝ

عغح ٔقٙی
زاری

ضزیت
ٕٞجغتٍی

ارسػ ٔ ٚغّٛثیت پبزاػ ٘ ٚتیدٝ

ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ

0/0000

0/79

یبفت ٝآسٕٔٞ ٖٛجغتٍی پیزع ٖٛزر خس٘ 1 َٚؾبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔتغیز ٔغتمُ ارسػ ٔ ٚغّٛثیت پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری
زثیزاٖ
زر عغح ٔقٙبزاری  95زرفس ٕٞجغتٍی ٔثجت ٔ ٚقٙبزاری ٚخٛز زارز(.)r; 0/79
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-

آزهوى فرضیه فرعی دوم :ثیٗ تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .

 :H0ثیٗ تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز ٘سارز.
 :H1ثیٗ تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز.
جدول ٘ :2تبیح آسٔ ٖٛفزضی ٝفزفی زْٚ
ٔتغیز ٔغتمُ

ٔتغیز ٚاثغتٝ

عغح ٔقٙی
زاری

ضزیت
ٕٞجغتٍی

تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر

ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ

0/0001

0/48

یبفت ٝآسٕٔٞ ٖٛجغتٍی پیزع ٖٛزر خس٘ 2 َٚؾبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔتغیز ٔغتمُ تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ٔ ٚتغیز ٚاثغتٝ
ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ زر عغح ٔقٙبزاری  95زرفس ٕٞجغتٍی ٔثجت ٔ ٚقٙبزاری ثٔ ٝیشاٖ ٚ 0/48خٛز زارز.
-

آزهوى فرضیه فرعی سوم :ثیٗ ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ ،ثب ثٟزٚ ٜری ایؾبٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .

 :H0ثیٗ ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ ثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز ٘سارز.
 :H1ثیٗ ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ ثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز زارز.
خس٘ :Error! No text of specified style in document. َٚتبیح آسٔ ٖٛفزضی ٝفزفی عْٛ
ٔتغیز ٔغتمُ

ٔتغیز ٚاثغتٝ

عغح ٔقٙی
زاری

ضزیت
ٕٞجغتٍی

ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ

ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ

0/0001

0/49

یبفت ٝآسٕٔٞ ٖٛجغتٍی پیزع ٖٛزر خس٘ 3 َٚؾبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔتغیز ٔغتمُ ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖ ٔ ٚتغیز
ٚاثغت ٝثٟزٚ ٜری زثیزاٖ زر عغح ٔقٙبزاری  95زرفس ٕٞجغتٍی ٔثجت ٔ ٚقٙبزاری ٚخٛز زارز(.)r; 0/51
آزهوى فرضیه فرعی چهارم :ثیٗ ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز زارز .
 :H0ثیٗ ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز ٘سارز.
 :H1ثیٗ ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ٘ ٚتید ٝثب ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ راثغٚ ٝخٛز زارز.
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خس٘ :Error! No text of specified style in document. َٚتبیح آسٔ ٖٛفزضی ٝفزفی چٟبرْ
ٔتغیز ٔغتمُ

ٔتغیز ٚاثغتٝ

عغح ٔقٙی
زاری

ضزیت
ٕٞجغتٍی

ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ٘ ٚتیدٝ

ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ

0/0001

0/49

یبفت ٝآسٕٔٞ ٖٛجغتٍی پیزع ٖٛزر خس٘ 4 َٚؾبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔتغیز ٔغتمُ ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ٘ ٚتیدٔ ٚ ٝتغیز
ٚاثغت ٝثٟزٚ ٜری زثیزاٖ زر عغح ٔقٙبزاری  95زرفس ٕٞجغتٍی ٔثجت ٔ ٚقٙبزاری ٚخٛز زارز(.)r; 0/49
 .7نتیجه گیری و پیشنهادات
ایٗ پضٞٚؼ ثٙٔ ٝؾٛر ثزرعی ٘مؼ ٔیشاٖ پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ زر ثٟزٚ ٜری زثیزاٖ فٛرت ٌزفت .ثٙٔ ٝؾٛر ثزرعی فزضیبت
تحمیك اس آسٕٔٞ ٖٛجغتٍی اعتفبز ٜؽس٘ .تبیح ٘ؾبٖ زاز و ٝثیٗ ٔیشاٖ پززاذت حمٛق  ٚپبزاػ  ٚاثقبز آٖ یقٙی ارسػ ٔ ٚغّٛثیت
پبزاػ زثیزاٖ ،تٛاٖ  ٚاعتقساز زثیزاٖ زر وبر ،ازران فزز اس ٘مؼ ذٛز زر عبسٔبٖٕٞ ٚ ،چٙیٗ ا٘تؾبر  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ پبزاػ ثب ثٟزٜ
ٚری زثیزاٖ راثغ ٝای ٔقٙبزار ٔ ٚغتمیٓ ٚخٛز زارز .زر ٘تید ٝفزضی ٝافّی تحمیك  ٚتٕبْ فزضیٞ ٝبی فزفی ٔٛرز تأییس لزارٌزفتٙس.
زر ٕٞیٗ راعتب پیؾٟٙبزاتی ث ٝؽزح سیز ثیبٖ ٔی ٌززز:
 ثزای ٕٝٞی ا٘غبٖٞب ثبس٘ؾغتٍی  ٚسٔب٘ی و ٝزیٍز لبزر ث ٝا٘دبْ وبر ٘جبؽٙسٔ ،غئّٝی حبئش إٞیتی اعتٕٝٞ .ی افزاز زرتالؽٙس و ٝثزای زٚراٖ پیزی  ٚثبس٘ؾغتٍی ذٛز پظا٘ساس وٙٙس تب آٖ سٔبٖ را زر راحتی  ٚآعبیؼ ث ٝعز ثجز٘س .زر حبَ حبضز
ٔقّٕبٖ اؽٟبر زار٘س و ٝحمٛق ثبس٘ؾغتٍی آٖٞب ٔٙبعت ٘یغت  ٚاوثز ٔقّٕبٖ ثبس٘ؾغتٔ ٝدجٛر ث ٝا٘دبْ وبر زر سٔبٖ
ثبس٘ؾغتٍی ٔی ؽ٘ٛس .زر فٛرتی و ٝحمٛق زریبفتی أزٚس ٔقّٕبٖ ث ٝا٘ساسٜی وبفی ثبؽس ،فٙسٚقٞبی ثبس٘ؾغتٍی ٘یش ٔیتٛا٘ٙس
ٔجّغ ثیؾتزی اس حمٛق آٖ ٞب وغز وٙٙس  ٚزر سٔبٖ ثبس٘ؾغتٍی پبزاػ ذسٔت  ٚحمٛق ثیؾتزی ث ٝآٖٞب پززاذت ٕ٘بیٙس  ٚثبفث
رضبیتٕٙسی آ٘بٖ ؽ٘ٛس.
 ٔغبئُ ثیٕ ٚ ٝذسٔبت زرٔب٘ی ٘یش اس زیٍز زغسغ ٝی ٔقّٕیٗ  ٚثبس٘ؾغتٍبٖ اعت و ٝثٟتز اعت ثب تحمیك  ٚثز٘بٔٝریشی زر ایٗسٔی ٝٙعقی ؽٛز تغٟیالت  ٚذسٔبت ثیٕٝای ٔٙبعجی ثزای آٖٞب زر ٘ؾز ٌزفت ٝؽٛز.
 ٔغئّٝی ازأ ٝتحقیُ  ٚاعتفبزٜی ٔقّٕبٖ اس ثٛرطٞبی تحقیّی ٘یش ٔغئّٝی ٕٟٔی اعت و ٝزر حبَ حبضز تٛخ ٝچٙسا٘ی ثٝآٖ ٕ٘ی ؽٛز .اِجت ٝایدبز زا٘ؾٍب ٜفزٍٙٞیبٖ ٌبٔی زر ایٗ سٔی ٝٙثٛز ٜوٛٙٞ ٝس ث ٝعٛر وبُٔ عبٔب٘سٞی ٘ؾس ٜاعت .ثٙبثزایٗ ثٟتز
اعت ثزای فزٍٙٞیبٖ ٔ ٚقّٕیٗ ؽزایظ ازأ ٝتحقیُ  ٚاعتفبز ٜاس ثٛرطٞبی تحقیّی فزا ٓٞؽٛز تب آٖٞب ثتٛا٘ٙس ثب وغت
تحقیالت فبِی ٝعغح عٛاز ذٛز را ثبالتز ثزز ٚ ٜاس ِحبػ ویفیت تسریظ  ٚآٔٛسػ ث ٝعغٛح فبِیتزی ثزعٙس  ٚزر ٘تیدٝ
زا٘ؼآٔٛساٖ ٔٛفكتز  ٚثب عٛازتزی ٘یش تزثیت وٙٙس.
 ٔغئّ ٝی ثقسی ایدبز فضبی عبِٓ ٙٔ ٚبعت ثزای ؽىٛفبیی اعتقسازٞب  ٚتٛاٖ ٔقّٕبٖ ،چ ٝزر ٔسرع ٚ ٝچ ٝزر آٔٛسػ  ٚپزٚرػٔیثبؽس٘ .ؾزذٛاٞی اس ٔقّٕبٖ زر ٔغبئُ آٔٛسؽی  ٚتسریظ ،عبذت فضبی ٔسرع ،ٝثز٘بٔٞٝبی فزٍٙٞی ،ثزٌشاری زٚرٜٞبی
ضٕٗ ذسٔت  ٚوبرٌبٜٞبی أٛسؽی  ....ٚزر ایٗ سٔیٔ ٝٙیتٛا٘س تبثیز ثغشایی زاؽت ٝثبؽس.
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 ٔغیز پیؾزفت ٕٞ ٚچٙیٗ أىبٖ پیؾزفت زر ٕٝٞی ٔؾبغُ ثبیس ٚخٛز زاؽت ٝثبؽس تب افزاز ثب اٍ٘یشٜی ثیؾتزی ث ٝآٖ وبر ٚارزؽ٘ٛسٔ .غیز ؽغّی  ٚیب وبررا ٝٞحزفٝای ٘یش ثبیس اس اثتسای أز ثز ای ٔقّٕیٗ ٔؾرـ ثبؽس .ؽرـ ثبیس ثسا٘س سٔب٘ی وٌ ٝبْ زر
ایٗ ٔغیز ٔیٌذارز ثب تالػ  ٚعقی ذٛز ث ٝودب ٔیتٛا٘س زعت یبثس .تٟیٔ ٝغیز ؽغّی  ٚوبررا ٝٞحزفٝای زر ٘ؾبْ ارسؽیبثی ٚ
عجمٝثٙسی ٔؾبغُ زر عبسٔبٖ ٔیتٛا٘س زر ایٗ سٔی ٝٙوٕه ؽبیبٖ تٛخٟی ٕ٘بیس.
 .8هنابع
 .1پززاذتچیٔ ،حٕسحغٗ .ؽب ٜپغٙسٔ ،حٕسرضب  .حدبسی ،یٛعف  .)1388(.رٚیىززٞبی تٛعق ٝحزف ٝای ٔقّٕبٖ٘ ،بؽز:
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

زا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ.
تبج اِسیٗٔ ،حٕس« .)1388(.عیغتٓ پززاذت ثز اعبط فّٕىزز»ٔ.بٙٞبٔ ٝتسثیز ،عبَ ٘ٛسز ،ٓٞؽٕبر.200ٜ
خبپّمیبٖ ،غالْ  « .)1389(.ثزرعی ٔساذّٞ ٝب  ٚپیؼ راٖ ٞبی راٞجزز ٔسیزیت فّٕىزز تیٓ ثٙیبٖ»ٔ .بٙٞبٔ ٝی تٛعقٝ
ی ا٘غب٘ی پّیظ ،عبَ ٞفتٓ ،ؽٕبر ٜی .32
عبوی ،رضب .لّی پٛرٞفت ذٛا٘ی ،سٞز . ٜرضبییٙٔ ،یز « .)1389(.ٜثزرعی راثغ ٝتقٟس عبسٔب٘ی ٔقّٕبٖ ثب فّٕىزز
تحقیّی زا٘ؼ آٔٛساٖ زر ٔسارط رإٙٞبیی زذتزا٘ٙٔ ٝغم 6 ٝؽٟز تٟزاٖ»ٔ ،دّ ٝرٞجزی ٔ ٚسیزیت آٔٛسؽی ،عبَ
چٟبرْ ،ؽٕبر( 3 ٜپیبپی . )13
عزٔس ،سٞز .ٜثبسرٌبٖ ،فجبط  .حدبسی ،اِ .)1383 (.ٟٝرٚؽٟبی تحمیك زر فّ ْٛرفتبری ،ا٘تؾبرات آٌب ،ٜتٟزاٖ.
عقبزت ،اعفٙسیبرٔ .) 1385(.سیزیت ٔٙبثـ ا٘غب٘ی  ،عبسٔبٖ ٔغبِق ٚ ٝتسٚیٗ وتت فّ ْٛا٘غب٘ی زا٘ؾٍبٟٞب ،تٟزاٖ :چبح
ز.ٓٞ
عىبراٖ،أٚب .)1381(.رٚػ ٞبی تحمیك زر ٔسیزیت ،تزخٕ ٝزوتز ٔحٕس فبئجی ٔ ٚحٕٛز ؽیزاسیٔ ،ؤعغ ٝفبِی آٔٛسػ
 ٚپشٞٚؼ ٔسیزیت  ٚثز٘بٔ ٝریشی ،تٟزاٖ :چبح ز.ْٚ
عیس خٛازیٗ ،عیس رضبٔ .)1387(.جب٘ی ٔسیزیت ٔٙبثـ ا٘غب٘ی ،ا٘تؾبرات زا٘ؾٍسٔ ٜسیزیت زا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ ،تٟزاٖ :چبح
چٟبرْ.

 .9فجبعپٛر،فجبطٔ .(1384).سیزیت ٔٙبثـ ا٘غب٘ی(رٚیىززٞب ،فزآیٙسٞب ،وبرزٞب) ،ا٘تؾبرات عٕت ،تٟزاٖ ،چبح ز.ْٚ
 .10فیّیٔ ،حٕسٞبزی ( ،)1394رٚؽٟبی پبزاػ افشایؼ فّٕىزز  ٚوبرایی  ٚثٟزٚ ٜری وبروٙبٖ ٘ :مؼ تحىٓ ٚتقسی زر ٔحُ
وبر ،لبثُ زعتزط زر .http://qazvinprisons.ir
ٛٔ .11رٞسٌ ،زیفیٗ) .( 1387 .رفتبر عبسٔب٘ی  ،تزخٕٟٔ ٝسی اِٛا٘ی  ٚغالٔزضب ٔقٕبر ساز ،ٜا٘تؾبرات ٔزٚاریس ،تٟزاٖ :چبح
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