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 چکیده:

رددیژریش دد ژشح  ودد حهضژ ب اددباژهدد پژ هدد ژش ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژ بدد اژ ادد زنضژزه  هددباژز

جدباآذشرب هدبر ژم شدی ژن بدنژحژشح ژزهژ هدیژمبه یدبشریدانژحژزهژه هدبرژ هد پژزهژژ هدیژ ود حهضژزهژه ندپژ شد  ژز صدبی  رب ژ-تب

شدد ژم  ردداژت دد زدژوبمبن شددبم ژیبشی ددباژ ودد حهضژ نددپژ مددبشاژز شدد  ژمبم دداژآ یددیژحژژ415رب اددباژز ددیباژه هدد ژش شددیینباژرب م

رددیزاژیبشی ددبم شددی  ژآذشربنجبا یددبییزاژ مددبشاژریز ددبرژ هدداژآ شدد  ژت دد زدژهمب شددیینباژژ200ارب مدد اژژ380حژم ر  ددنژآ

مدد ژز ددن  ردد زشژم شدد ژ ددب یاژز ددن ژدزداآحشاژز شدد بماژم  شددبم ژوی  بدد ژ نددپژت ش ندد هددبژدشژز ژرددیزاژریش دد ژشحز

هدیژوی ش بما صدباهبژزهژه ردین ژژز دبتب ژحژمیصص مدباژ زدبژزهژآه ندبن ژآه ردیزاژریش د ژوب شد اژز دنژحژ شد باژز دییبداژ دزه

شدد اژز دد خددبتژز ددییبداژ یددباژییحه ندد ژحآل یدداژشحز نددبن ژآاژم ب دد ژم ژنژ ندداژحژتوب رددیزاژتج  شدد  ژ بدد ژ ددبز رب هباژ ل

هداژtآهمباژو حهضژزهژ ند مپژتد ژهمب مدباژای شد اژز دن زاژحژآه یداژز دییبداژ شدب  نبا یداژ شدباژدزدژ اد زنضژهبژه هباژز

اددباژز ددیباژآذشربنجبا هدد ژش ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژ بدد اژ اددبانژزه  هدد ژش ندد کباژیبشی ددباژرب شددی  نژزهژد

هددباژم ژشددبم  ردد ه ژآ اددب ژ مدد ه ژحژتش شددزیحه ژ رددبوربداژ ددوژ یددبشنژ اددپژشا مددیزن نژ  شددضژ شدد ژحژشددب  ژرص رب

اددباژز ددیباژآذشربنجباشددب   هدد ژش ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژ بدد اژ ادد زنضژزه  ندد کباژهباژز شددی  نژزهژد

مدد ه شددزیحه ژ رددبوربداژ ددوژ یددبشنژ اددپژشا مددیزن نژ  شددضژ هددباژرص شددب  ژ شددبم ژ اددبانژ هدد ژش شددیینباژرب اددب ژم  نژتش

نددنژ ددبهباژم  رددیژز ددبرژزحلبننردد ه ژحژشیب شدد  ژهمی ددبپژ مددیزن ژ رب شددضژ شددب  ژرص نددنژ4/56ر دد اژ (ژدزشزاژزحلب

ردد ه ژ  ادد ژ مدد ه ژ 4/28زح نژ  شددزیحه ژ رددبوربداژ نددنژدح نژ یددبشژ 3/87(ژزحلب اددپژشا نددنژ ددبهباژ3/86(نژ  (نژشیب

ژربش   هباژر  اژم (ژدشژزحلبنن1/73(ژحژزا زنضژزییخبشژ 2/70 
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 :مقدمه

ردداژ دد زیسیژش ددبه اژ ددبدژحژم ددبا ژ ددزبم زشزاژحژ دد یدا هددبنژ هدد ژ ردداژا بلبنهدد پژرب هدد ژدزداژ هددباژکذزشزانژه

صدد ب ژ ددیمبنارصض جددبشاژ شددص ژژحژدشژم صددبشپژم ردداژ ددمنژم هدد زننژم ددبر ژ ندد ژ صددبداژزهژدی لددتژز ی زشاژکذهددباژمصی

شددیینم  یدداژدشژ هدداژ ردد نز ژز ددنژهمبه ب شدد  ژ کددیدرب بدد اژت دد زدژدا ددبتژ زددنژهباژتبل یددبوژحژ ددیینژ ددی ضژآاژدشژژم  ژ

اد بددنژژی ادبشکبیاژآاژزهژزهم هد ژت دد زدژدا دبتژر مددذ ژم دبر ژحژ هد ژ ردبها ژ هددب ژ نددبداژری دبشدزشژز دنژدشژه بدنژه  ژ دبدژزهم

صدبشپژ صدنژ دی ضژم خدبتژم دب ژای لد ژمابل تدبمز ژری دبشدزشژز دن ژح یداژحژ بر ژ شدیینباژزهژم دبر ژشزژکیا حژز دییبداژ دبنیژم

یدا هد ژز دنژحژنبا بدبهژرب مدبشدژه شد ن   ژ تدبمبپژه هد ژوه ژدشژ صد ژه یدبهضژ دبدآحشاژحژم بدبه یژآاژز دنژربیثژ شد ژر هباژو حه

بدد ژم  ادد زنضژه خددبتژم ددب ژدشژ ددب ژز بدد زاژمابل شددبشژحزشدژیدداژم صددبدژی ردداژز ی شددییژزهژ دد مجبهژ اددبشت ژرب مددیژ  نددپژز شدد ژحژز رب

مداژهمبن  ژم  هداژه رداژمب د ژآاژز دنژحژکی صدب ژ ادزبوتژدشژح ادباژت بدنژزی شد نژ دبدآحشاژحژزهم یداژزخیرص یدیژز دنژ شبنباژذ

شددییاژزهژ یش دب ژربهویدز ددنژر ددذشدژحژز دد زم ژزهژم  مددباژرب هددیژ داژه ادداژ رداژآه مدداژ رددبژتب اددزبوتژویدز ددنژهمبن د  ژ تبزه د ژت

ردد هاب بدد اژ جددب ژه ددذنیدنژزه  نددباژزه بددتژد بددبپژتال صددبنژت  هدد ژژدشژ  یددبهضژ ددباژرب ردد ه ژ رددیزاژربهویدز ددنژ رددبها ژ شزاژ

شدبشژم م  صدبدژی هد ژحژز ی ردیزاژرب خدبشاژ خدبشژهنبه مدیژدزشزاژآ مدبپژشحنژمابل داژشزانبر ژیاژزنپژز شد  ژزهژه بد اژدشژرب جدبدژزه  هدباژزن

تدد ژم  بددنژذز نددباژدزشزاژزهم زددنژربهویدز ددنژد رددبها ژم صددییوبشنژردد هابشزاژ بدد   ( ژمابل ددا1390ربش   یددبشن ح زه   شا

شدزبا ردا هبن وب د  ردیزا  دنز مایجبن  ردبشاژدخب دن ی  د اکبج وی  ادبه ن دش هد زه ب ا زه هدباژشایبش زدب .هدبژ یز یدث آه  رب

هد ا بلبن ردیحه شدیبخبا ح ز زدبن و زدن آه لد  ردم ب ژم یدبش ی بدبپ شز ادید شا یدبشدنژم  ت  رداژ1378ی   هی د ژحژروه مداژ ردبژتب ( ژ

ادباژآذشربنجبا هدد ژش مدبشاژرب مدبشاژحژجبی خدبتژژ جد ژمابل خددبشژشدی  ژ  ادیدژژحژزیی تدیزهژحژیمل ادنژ رددبها ژدشژژز رد هابشزاژ شدضژ حژه

ادد ژزهژشزا هدد نژن مدد رب صددل ژدشژم رددبها هددباژز ردد هابشزاژ بدد اژدشژ ادد زنضژزه  مددبشانژز مددبشاژحژجبی خددبتژ ژآحشاژم ب ددبتژحژمابل

ردد ه ژم  زددنژربهویدز ددنژ شددب  م بدد اژری دد ژ ادد زنضژزه  زددنژز شدد نژم صددبپنژ ددبهبارب نددنژزه لددانژشیب یدد زهبژزهژمم لنژکیزن ژحژ

مدبم ژمیز د ژحز  یدیژریزاژهم باژدشژت مدیزن ژح   ژذ شدضژ ادب ژحز نژرص مدب ژ دبدژم ب د نژتش مد ضژم ب د نژزی یدبشژحژ هد نژشا د

مد ژم  مددبم ژیبز ردیژ دد  ژدشژش ب ددبن ژت بدد ژ ب یدداژدشژت ش شدد  ژر ددبریزنپژم شد اژز ددنژ ردبژریش دد ژشزارب ادد زنضژتددبزاژ هددباژز

هدد ژحژیبشی ددبا شددیینباژرب ردد هابشزانژم ندد کباژ بدد  ژزهژد ندد کباژزه  شدد ب نژزهژد رددبژ هدد نژژ هدد ژهباژذارب صددل نژشز هی ددباژز

رد  رددبلیخ ژ ددیتژمی هدد ژحژ هد نژ ددیتژرب ردداژرب وددب ژ شددنژ ند ژربهک هدد ژزهژدی تددبژ مددبدژ ادیزه ژه ردد ه ژ زددنژربهویدز ددنژ زلایابپژم

ژز یصبدژمملانژرزییژریی   

 

ژژمفهوم انگیزه:

مددبم ژم ی  مددبشدژت یدداژدشژ یددب ژز ددنژ لدداژ ندد ژمشب بدد اژ شددضزه  شددیببهددبژحژی هددبژحژآشهح هبنژز مددبنوتنژهببه هددبژحژهبژحژت

مددبشدژز دییبداژ ددیزشژم  ند ژ بدد اژیو شدباژزه  نددیژد یبه ردداژه مد نیزاژ ادداژ یدیپژزن  بددید ژک زددبژژده د م ک یدداژآه ردد نپژم  دد ژز دنژ

ردباژم ی یبشهبن ژشزژزهجب ژم  ردبژزش هد ژ هدبشژدزش هدباژمینب دبپژربده  ژیاژزهی هداهدبژحژآشهح رداژکب زدبژشزژ مد ژحژآه لدب ژبهجب زاژما

جدد بدد ژنب ژا بلبنردداژزه مدد ژه ندد ژ ش ب بدد ژهمب ردداژ1385هددبژتیج رددیزاژش ددب اژ یددبشژ جددب ژ رددبژزه اددیزدژ ندد ژز بدد  ژن  دد ژت ی ( ژزه 

ردداژهدد پ اددباژ هدد زپژ ددبهمبه ژز ددن ژزه ردداژز بدد ژ زددنژه اددبشاژدشژم ردداژهم اددیزدژ بدد  ژز مدد نینژزه  زدد ژ یددبنتژم لددب  ژزهژح هباژما

بددنژم  ردداژا بل یدداژدزشدژد ددنژ هددباژمی دد داژ رددباژهبب ددخ ژهببه یدد  ژزش هدد  ژ رددبننژحژه یدد  ژش اددبرژ مدد ژز  اددیدژمب هددباژ ه

ند ژکیددم ه یزه ژ بدیژایدژ اداژ رداژم د ژزن  ودذنیژز دننژ ندباژهب هدباژحاژوب یداژهببه مدبداژز دنژ ادباژمب  ژزهژ دباژدن دیژزه

ندد زشژ بددبهژدن ددیاژو  شدد ژه رددیژآحشداژ بددبهژحاژ رددبوبشنژکیددم ه صددتژهزداژحژش یدداژ. (1385 آ نددبن ژز ددنژ بددیحاژوب بدد  ژه زه 
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رداژم دخضژشدبدم خ ژت ین ژنبژیم ژزهاباژشزژ د رداژم  دباژ ید ژ بد ژحژدشژ ند ژحژتیج رداژم  دباژت ی تدنژ بد  ژدشژل  ژحزژاژزه 

ردد یددبشژ مددب ژزه ب ادشژآحشداژشا بددبهژز ددن ژت رددباژه هدد پیزاژزش اددی  ژهددبژ هدد پکیزژه یددبشژ رددیژشا مددبنوتژ هددبژحژت تددبخبیژحژهببه کیزنژ

مدب ژکذزشه ژحژآاژشزژتتببیژم م  یداژم  جدب ژده  ژ ژمسآلژشصص ژ رداژزه مدبنل ژ هد زشدت یدبشژ ردبااژ ودب ژز رداژ مدباژ دبنژ کدیژدشژه نژز

زددینژ وددبشن اژحژ ب ددباژک هدد زدژ رددبژی دد  زنیزاژ بددبه ژشزژزش هدد ژحژه بددیژد یددبش ژشزژتتب اددپژز ددنژشا شدد ژمم شددیاژرب بددبهژدز ژ( 1382ه

ردیژم  بد  ژریز ردبژزه  یدبشژشزژ لد ژشا ادیزدژی ادببشاژزهژز شد ب ی ژز دن ژر ندتژزه ب  ژنا ژزهژایآن د هباژز ب د ژشحزه دزه د  ژدشژت ی

هد اژم زه  نددیژک جب هددباژه تددبژزهژحزژاژ نددبژ  د ژ ندد ژ مددبو ژ مددبنوتنژ بز ددنبد  ژم  هددبنژهبنژآشهحشددبدتژت صدد نژهببه هدد زپنژمشب هدبنژز

ادی  ژآهب ژزه ب اهبژحژم ی زه ب ا بدنژم هبژ یزهباژشایبشژه مداژا بل جدبهژحژزدز مد ژآ زدبژمب ادیدژه هدیژ یدبشژ لد ژشا زدنژی شدبه ژحژم

بددبپژم ژشز بدد  ژت  هدد پژزهژمابل دداژزه  یددبشژی  دد  ژ هدد زننژشا اددیزدژحژ صددبنژز یددبشژحژشص هددبنژشا شدد ب نژحژدش ژهببه مدد نیننژ دشژ

ردداژ رددیداژ ودد ژ یدد زلنژحژ کددبه نژ شد ب ننژ بدآ خددننژ یددیز نژزشه نژ بدو دد زشاژمس ردیژز ددبرژز  لددب ژ یددبشاژما ردداژ ددباژشا زدبژ آه

 ( 1393ز ی  زدهبژحژهبیحهباژزایزدژز ن زلخیهانژ

ادب ژر د اژزه ب اژهاا:انواع انگیزه ند ژتش رددشژ مدبدژتدبزام اژ داژد دیاژهدبژشزژ ادب ژه هدباژشحزاتش شد ب ی ژتژ هببه

ژمبهلب(

یدد ززه ب ا ندد ( نهددباژزر هدد ژمبه دد ژکی دد   نژژ هببههباژاب نبلبژ ندد ژدزش اددی  ژحژمخ ددباژاب نبژ مددب ی  ژهب یدداژآ

ژتش   نژ بز ژحژزمی ب ژزهژدشد 

یددازه ب ا مددبم ژ هدد ژمبه دد ژزه ب اژهددباژی ندد ژه زش اددی  ژحژز ددبرژاب نبلبژ اددبر ژه بددیژزیی اددی  نژج هددباژشبن

 ی جابحانژا بلبنژحژدلخای   

خددبزه ب ا اددبر ژم ههددباژ هدد نژزیی شددییاژری بشدزش بددنژرب یددبشژ ددبهمبه ژزهژزهم یدداژدشژمابل دداژشا نددپژباژ لدداژز شدد  ژزهمم رب

 ( 1394هب ژرید ریحم  نژتبزاژم حژوبب ی  ژشزژژنژ  شتنژوبشیانژهبزه ب ا

رداژم  دباژژفرآیند ایجاد انگیزه: مدبژ ردبحشژ بدبهژدشژ مدذز ژه مد اژ رداژوبب جدیژ یداژم  هد ژز دنژ خدبداژدشح  ژکدیددم یم

مد هب مدبدژ رداژح شد ژشزژ ند ژبهژزشربژهش اژت  ادیدژشزژت ی مدبنوتژ یداژت ادیجبکیژی د م آحشدژ یدبشاژم رداژشا جدیژ بد اژم  ندپژزه   ژز

مد ژشبدم  ردیآحشداژ بدبهژشزژ ند ژه رداژد دنژآ کدیژ یداژز مد تبژزه زا ژحن اژشزژوب زژی  ژ یدبهضژ تد ضژشزژ مدبژی د ژحژ هد  ژ ژتدبزهب م د

هد   تد ضژ دیزشژدزش رد بنژ بد اژدشژح یداژیبشی دباژدزشزاژزه  ردیزاژشهبژر بنب ژ زدبژ تدو ژآه تد ضژ ندپژ هدیژ داژی  د م شد اژزهژز  ژ

تد ندپژ کدباژز بدنوت ضژهنبدتیژربش ژتو ژهب ژربشییژ بزه ژربد ژهیژ ددبشژمباش رداژ ردا ژ جدیژ تد ضژژآمب اژم  شدبدنژ بدبهژ ردباژه زش

ژ( 1385ده  شزرب  نژشزژیبهضژم 

نااواع  یاازش: هااایحطرا فااردی هااایطرح(1 انگ یاازش  زددنژژهددبادیحتژانگ نددبداژدشژم اددیداژه بدد  ژ زه 

مددبدژدزشد ژ هددبن ژ ددبدآحشاژ ددبهمباژح اددیدحژتبز خددبدرزیاژحشاژ مدد ژژهددبادیحرز هددیژ ددبهمبه ژ اددیداژمی ددبرژز ددنژحژ بدد  ژ زه 

یدبشژنژ یدبشکیژمی ب دهدبندیحتبزه ژربژتبماژراژهبرژ ند ژ زدبژ ندپژدی  رداژز مداژ ردبژتب خدب ژی د ژحژ بد ژ دبدنژ ژژشزژده بد زاژتبل ردبژم  ژ

های هایطرح (2ژ کبیدم وبدز ژ ادانگیزش گرو بد  ژ ددیحژزه  هدیژ رداژه دباژیداژم تژ یدبشژشحدنژ رداژ بد ژ کدیحاژه ردیزاژ هد ژ تبز

ردیژز دب شدییژزهژیبشی دباژ ادنژم یاژدحژهییژنبژرب ودبدز ژدشنب خد ژ ادیدژتییب ردیزاژرژیمل ددبشژهمبن د  ژدشژحز د ژ رداژ یداژ شدبجل ژ م

جدب ژم  هد ژزه بدبپژ دکیح شدا ژز ددن شددبدژت  یدینژم ندد ژه یددبشژژهدبادیحژز ژ رداژ صدضژ نددبژر هدد ژدشژ دا ژحز د ژ بد  ژکیح زه 

یدداژ سااازمانی: هااایطرح (3ژ شددبدم کیا یاازش  یددبشهددبندیحژری دد ژزهژانگ ردداژ لدد ژ ددبهمباژ مدد نیزاژدشژ ددا ژی یدداژ ژ ژ
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بددام  شددبم ژیل هدد ژحژ بدد اژژهددبادیحشددبدنژم ژاژیبشی ددباکبی بدد  ژ ددبهمبه ژهبم نددپژدیحشددبدم زه  رددیژاددپژز ددهددبژمم ژز نژ

ژ(1392نژصیااژمبن ژدشژه ن اژنبژمب زاژ بدآحشاژربش  تب ل نژمخ باژرزیاژحشاژ بهمبا

 راهبردهای افزایش انگیزش بدهکاران:

جاارای : شاش  ید انژبخ هدد ژمی مدبم ژرب ردد ژی کد زش ژشحز مدبداژ ردداژ مددبداژژ2ریز ددبرژ ند ژ نددبپژژ2د ددیبشزل م ژزمیز آ

مداژ دب ژژ35هبماژزمیزن ژتخصیاژ صدوحژ دبهباژربد صدبشتژربهویدز دنژژ1395 دبهباژز لدتژز دنژدش مد ژما هد ژیب شدبشژارب ید ژی

ندباژ دب ژ تدبژوب شد اژ جدبژحژه ادبشژنا شدمبواژر ادزبوتژتب د ژم ادزبوتژدشژ1395مبه اژزص ژت شدبدک ژ دبدژت رداژرص ادخنژ نژه

ژهباژهنیژز  ز ژی  ت شتژ زمباژزروج ژربه ژمیی اژحژحماژزلی ز نژراژتیتب ژزحلبنن

ادزبوتژزی1ژ ردنژت هدا(ژمبه اژمابلخبتژرب ید ژادبن ژنبشز اداپژشح دیبن ژ ز خداژحژم ردیزاژ دبزدمژجبیمیی  لدنژ ندنژدح مدبشدژ مب زاژ

ژزهژمبشاژحژجبیمبشا( 

صددیاژ (2ژ شددمب ژر دد هباژ د(ژتخ یدداژم خدداژ شدد ژزهژ ددبزدمژجبیمیی  ندد کباژهب شدد اژآ ددب ژد زددب ژ خددبتژزم هدد اژمابل  ددبهباژژ11مب

مدداژ ددبلزباژ صددیاژژ1394حژژ1393ربد مدداژ ددب ژژ13حژر دد ژ ح(ژتخ مددبشا( ژ1395 ددبهباژربد مددبشاژحژجبی یدد ژزهژ وددوژزهژژ ز

ژهبژراژشیحژذن ژم ژربش تحژدشصبشتژرب  ژربداژ زمباژزروج نژ بنیژزحلبننژ2حژژ1زمیزاژر  هباژ

ندباژ دب ژ3ژ تدبژوب مدبشاژ تدبژ دشتژژ1395(ژمبه اژمابلخبتژجبی ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ادزبوتژزی شد ژزهژت ندب ژژ100هب بدباژش مبل

ژاژمشمبوا  ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژر

ندباژ دب ژ4ژ تدبژوب مدبشاژ تدبژ دشتژژ1395(ژمبه اژمابلخبتژجبی ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ادزبوتژزی شد ژزهژت ندب ژژ200هب بدباژش مبل

ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا 

ندباژ دب ژ5ژ تدبژوب مدبشاژ تدبژ دشتژژ1395(ژمبه اژمابلخبتژجبی ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ادزبوتژزی شد ژزهژت بدبژ300هب ندب ژمبل اژش

ژ  ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا

ندباژ دب ژ (6ژ تدبژوب مدبشاژ تدبژ دشتژژ1395مبه اژمابلخبتژجبی ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ادزبوتژزی شد ژزهژت ندب ژژ400هب بدباژش مبل

ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا 

ندباژ دب ژ7ژ تدبژوب مدبشاژ ادژ1395(ژمبه اژمابلخبتژجبی شد ژزهژت تدبژ دشتژهب ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ندب ژژ500زبوتژزی بدباژش مبل

ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا 

ندباژ دب ژ8ژ تدبژوب مدبشاژ تدبژ دشتژژ1395(ژمبه اژمابلخبتژجبی ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ادزبوتژزی شد ژزهژت ندب ژژ600هب بدباژش مبل

ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا 

ندباژ دب ژمبه اژما (9ژ تدبژوب مدبشاژ تدبژ دشتژژ1394بلخبتژجبی ید ژ یدبداژویدز  ادبن ژ ادزبوتژزی شد ژزهژت ندب ژژ700هب بدباژش مبل

ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبلبپ 

نددباژ ددب ژ (10ژ تددبژوب مددبشاژ خددبتژجبی هدد اژمابل تددبژ ددشتژژ1394مب یدد ژ یددبداژویدز  اددبن ژ اددزبوتژزی شدد ژزهژت بددباژژ800هب مبل

ژ ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا شنب ژ ربژزحلبننژم بد
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نددباژ ددب ژ11ژ تددبژوب مددبشاژ خددبتژجبی هدد اژمابل تددبژ ددشتژژ1395(ژمب یدد ژ یددبداژویدز  اددبن ژ اددزبوتژزی شدد ژزهژت بددباژژ900هب مبل

ژشنب ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح (ژراژمشمبوا 

ندباژ ددب ژ (12ژ تددبژوب مدبشاژ خددبتژجبی هد اژمابل یددبداژویژ1395مب ادبن ژ اددزبوتژزی شد ژزهژت تددبژ دشتژهب ید ژ بددباژژ1000دز  مبل

ژشنب ژ ربژزحلبننژم بد ژشح یبن ژحژم یح ژ(ژراژمشمبوا 

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ100زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395(ژمبه اژر ه ژ ب ژ13ژ

ژب ژراژمشمبوا مبلبباژشنژ200زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395مبه اژر ه ژ ب ژ (14ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ300زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395(ژمبه اژر ه ژ ب ژ15ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ400زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395مبه اژر ه ژ ب ژ (16ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ500تازبوتژزیابن ژتبژ شتژزی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژژ1395(ژمبه اژر ه ژ ب ژ17ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ600زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395مبه اژر ه ژ ب ژ (18ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ700زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395مبه اژر ه ژ ب ژ (19ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبواژ800زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395 ه ژ ب ژمبه اژر (20ژ

ژمبلبباژشنب ژراژمشمبوا ژ900زی ژزهژمبشاژحژجبیمبشاژتازبوتژزیابن ژتبژ شتژژ1395مبه اژر ه ژ ب ژ (21ژ

ردد ه ژ ددب ژ22ژ هدد اژ تددبژ ددشتژژ1395(ژمب اددبن ژ اددزبوتژزی مددبشاژت مددبشاژحژجبی یدد ژزهژ شددمبوا ژمژ1000ز ردداژم نددب ژ بددباژش بل

مددبداژ هدد ژژ7رددم بژریز ددبرژ رددبپژرب شدد اژ شددمبوانژآ ددینپژ ددیزشدزدژم   ردد ه ژم هدد اژ شددصب ژمب بددبشژت نددپژد ددیبشزل م نژم  ز

مدبداژ خد ژ زد اژ8یبم ژحژمشمبواژز نژحژد ردیژی ادزبوتژ شدضژ دبدژت هدباژرص ندنژ دشتژ ید  ژشیب ادیبلبنژ هداژم هدیژکب نژ

ید اژریز دبرژ هد ژمی صدیاژژ2مدبداژربه ژیبم ژز ن ژد یبشزل م ژرب ند ژتخ مداژزمیز ندبپژهب مداژژ35آ صدوحژ دبهباژربد  دبهباژز

مددبهاژدزداژژ1395 ددب ژ مدد ژز هددباژیب هدد ژ ردداژرب مدد اژز ددنتژا مددبداژآ نددپژ شدد اژز ددن ژدشژز رددوغژ شددبشژز دشژژشددبدم یدد ژی

بدداژ ید اژتز هدد ژمی یداژرب نددب  ژی د م  دبش ب ژد ددیبشزل مل ژ بددبشدژش ند ژمبل تددبژ ادزبوتژ شدبدک ژ ددبدژت ردداژرص اددخنژ نژه

 ( 1396 خ تژ بننژربه ژمیی انژز  ز ژی    م

ردیژمخ دباژ شد اژ ید ز ژم ب دخاژ مداژزل شدضژح ددیحژرص یدبشکیزاخژ ادباژ هد ژش مدبم ژرب رد ژی کد زش ژشحز رداژ دشژزنپژمبشدژ

ند ژ ندباژز دی  مباژ دبلجبشاژتم  تدبژوب ندباژم دب نژ ردبژد ادزبوتژ ادبناژت صدبشتژت صدبداژدشژ شضژدشص ژدشژهماژرصضژهباژز ی

ددی ندپژ شدمب ژز شدیینباژم ردمپژش  ژریژزنپژز دبرژم دداژمیزم داژحژ شد خاژمیرب رداژ ندباژز دی  ژ دبلجبشاژ تدبژوب ادنژ مد ژربن حژ

هدددد اژری ددددبشدزشژ رددددب  ژمب یدددد ز ژ مدددداژزل صدددد ژح شددددضژدش شددددبدک ژ مددددب بذانژزهژرص اددددزبوتژ ردددد ه ژت ویدز ددددنژ

ژ( http://www.refah-bank.irکیده  

بااار: فاازایش ابت یدد زلنژزدزشاژژ86زهژ ددب ژ ا نددبزاژ مدد ژشزاژد رددژ94ردداژمب اددباژ هدد ژش صدد ژزهژ ددزب ژرب اژ ددبهمباژدش

لدنژز دنژدشژ دب ژ رداژدح لد ژ یداژمی  هد ژ هد اژ صد ژ دز ژرب بمب شدضژدش یدیدژحژ رداژشنبوژ86تبمبپژزمیمبی ژت ل ژوب زژ زدبشژ مم

ند ژزهژ دبهمباژ ندبژ ی لدنژ ندباژدح ند ژشدژد صد ژزهژدی شدضژدش ندپژ کدذزشاژز تدبژحز صدین ژدزدژ حهزشتژزمبشژز یصبداژحژدزشزن ژد یبشژ

تدبژ شدبدژ بدیاژ صد ژ دزب ژژ100تبمبپژزمیمبی ژوب  بد زژی د  دش لد ژو مدبی ژت  تدبمبپژزمی هد ژ رداژ دبهمباژ ادل ژز دنژرب یداژم آه
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اددباژزهژ ددب ژ مددیاژربه ژ86ش یدد اژدشژه هدد ژمی مدداژرب مدد ژهب ردداژمب یدد زلنژزدزشاژحژ نددبزاژ مدد ژشزاژد یدد ژ ددیزشژردداژمب هددباژجبیدحل

هدد  رددبدانژرب یدد ژ مددبپژجبیدحل ردداژز ددی بدژه هدد ژ لددنژ یدداژز ددنژحژدح ندد ژکیا یدداژ زددیژ ادداپژم اددزبوتژم اددباژشزژزهژویدز ددنژت ژش

هد ژ ند ژشحهژ ید ژ شدیاژ  هدب ژکذ یداژدشژ داژ دب ژحژ ردبها ژز دنژ زدبژ یدبشکیزاژت  ادباژ هد ژش یدید ژرب تازبوتژتالبی ژربدژ بشجژ

رددباا شددباژز نددپژه شددیاژز ددنژحژز یدد اژه ز هدد ژمی هدد دژرب شددنژ هدد ژریدز نددپژرب شدد ن   ژدشژز مدد نیننژه بدد ژ مددیزاژد  ده  اژز

شدیاژ ز ن  ند ژ دب ژکذ ددب ژ ادزبوتژژ32ربه ژشاباژدشژ بدبشدژت هداژزربااهد زشژمبل هدبوژکب یدیداژحژ شدیاژویدز دنژ شدی ژه ز ریدز

تددبها هدد ژ ردداژی ددبزاژرب رددبها ژ کددیژ مددیحهژز هدد ژ ددبشجژز ددن ژز تددبزاژرب صددبشپژدن ددیژزهژ مدداژت ددبد ژم ددبر ژحژم مددبژزدز یدد ژز حزشدژجبیدحل

ند ژ شدبدژرب شدبشژ ادباژژ200رصبزه ژحزشدژ بای ژربها ژی هد ژش یداژرب شدبه ن ژ مدبژ شد  ژز شدیاژرب بداژدز مدباژ دیمبناژزحل بدبشدژتب ردبژمبل

رددبضژزهژژ50 ندداژهدد زشژیبشم دد ژ ددیمبناژ12شدد خاژحژژ1100 ددب ژ ددبرشاژحژ زددبژوب مددباژز ددن ژ5 89ز ژت  بددبشدژتب رددبرژ مبل نددپژمب ز

یدبشکیزاژدشژ دیژد نژم نیزاژشزژدشژتمب ژرصض ادباژ هد ژش خدبتژرب مدبرژمابل یدیداژز دن ژمج جدبدژ ندبداژزن شداوتژه ادیاژحژم هدبژر

شد اژژ1 4ش ب ژکذشیاژحژم ب ژزنپژربه ژ صد ژی دبزاژ خدبتژمشاب دش ادب ژمابل رداژز ی ندپژش د ژ یداژز رداژز دنژ صدب ژ ژ2 19زلب

مدادشص ژم  ادبناژش  نژهمی دبپژح رداژت ادخنژ خدبش ژشم دباژه مدباژم ددب ژ یداژدشژ رد هابشزه ژ ادزبوتژ شد اژت زلی ز ژم ب دخاژ

شد اژز دن شدب اژ صد ژرص شدضژدش ردیژمخ دباژ هد نژ هد ژز د ز ژیید بد زاژ دبدژ دبل ژ تازبوتژحژیلباژدنباژم ب ژ بدژراژرب حژم

هددد مدددبشاژرب ادددباژدشژ دددب ژ ردددبضژزهژژ140 ژش یددداژ ردددبدژ مدددباژ بدددبشدژتب هددد ژز دددنژ5 1مبل نددداژرب ردددیژ دددیمبناژوب ژریز

 http://www.refah-bank.ir )ژ

تااار: ساان رف بددباژ ح بددیدشژده اددیب نژژدشژ ددب ژتتب یددبهب ژه اددببشاژم بددبداژدشژر بددیزتژر  رددیحهژتتب شددبه ژ یدداژ مددیحهژ ز

شددم  تینپژدزشزن  هدد ژ ددبهمباژزشه شددیینباژحژری یدداژدشژهبوهددبن ژیبشی ددبانژم اددی  ژ خددنژهم ه مددبل ژخ اددبتیژ شددبه ژحژندد ژزهژد

هددباژ بر  رددیزاژآ زددبن ژ رددبژحشحدژربه ر اددن ژ صددبشژهب خدد ن ژری دد ژربه ت شددبشژحژت رددبها ژی هددب ژ ردداژه صدد ژ یدد ژهددباژ صب هددباژدحل

ردیزاژز دییبداژزهژ د مبتژرا شدییاژ صدب ژرب ادباژزهی شدیینباژزم رداژا دباژش دبری نژم اد زشاژ  صبص ژحژکذزشژزهژا دباژ د ی ژربه

رداژحژ اد ژحژت دبرژدزداژ مدبجژ د مبتژزلاییحهب ردبها ژحژ نداژ د مبتژ ادبه ژزشز صدبشژحژنا ادیپژزه  ردبپژش هد  ژزهژ م صبوتژربها ژدزش

مد نیزاژربه  ردبدانژآاژمخبپژتتببیژه دباژ صدل ژ شدیینباژم دبشژز ردبها نژم هدب ژ مدیحهاژدشژه شدیینباژز دن ژز بدبهژم رداژه مداژ هدبژحژتب

اد هدبن ژمب هد ژ ردبها نژرب ردبپژ شدیینبالذزژدشژا باژش دبری ژ شدییژم ادبدزشاژرب یداژریبزه د ژح هد ژ هدژ ژتی زهژ  1CRM شزژر  دنژآحش

بدبت  شد ژ  ادبدزشژهش شدیینباژح رداژم زدبژ خد ن ژآه شدیینباژحژت یدرژم یداژدشژهمب داژ  هدبن  ژز دنژ یدبژژآاژد یاژزهژاپژآحشاژهباژ زن

مددباژ CRM ی دد م  اددنژحژ یدداژدشژم ردد ژدش ژز ددنژ ددبهمبهزبن ژ رددیزاژ بهمبهزب ددننژر ددبریزنپژ ب یدد ژش ددبری ژ نددنژم ن م 

رددا اددی  ژ بددبداژ ددبهاژاپژش ددبری ژه یددیداژحژآژشحCRM ژهددبن ژمبه دد شاآحو ردد ژ ندد ژشز تددبژ ددبدآحشاژ ددبهمباژشزژزهژدی هدد ژ حش

هدد  ه ددا ادد زنضژد مددبدژز شددیینباژمب یدداژز ددننژدشژژرددبژدزشاژم رددبوژشا شددیینباژ هددبشزتژم بددینژزهی یدداژدشژ ددبلزباژز  نددپژ ردداژز مدداژ تب

ردد ردد ژ مدد نیننژشحز مددیحهژ کددیزاژز شددییاژ یددبشژم ادد ژحژ شدد اژز ددنژشددیزن ژی بدد ژ دد  ژ نددپژت ش رددیحشتژز ددن ژدشژز شددیینب ژ بژم

جددبشت هدد ژت شددییاژدشژرب یددبشژم رددیژشا شددییاژمخی دد ژ رددبژم خددببژ مدد نیننژزشت اددیدژ رددیژیمل مددبخیژ مدد ژ شددزیژش ب ددبن ژحژژیبز ز وم

مد  شدبراژی خدبشاژم ادبتژزیی هدبژحژمب  هد ژ مدبشدژمابل داژحژرب هد ژ رداژرب مدیژ ندپژز کدیدد ژز بدباژ مد ژر ژ  به  ژت بم ژربپژزنپژیبز

هدباژم ب دخ ژشزژژتبژی  م  ردیهمبپژز دبرژشزهخید شد اژز دییبداژحژ نداژ مد  ژزشز شدیینباژزهژ ردبژم خدببژ بدنژزشت خدبدژیبی راژم هبشژرز

رداژه دب هدبژحژ بز دیاژزتصبذژی د نژحژ مد ژمدبخیتیاژهببه ردیژیبز بد ژ ردبژش ب دبن ژحژتری ند  ژهمی دبپژ ردیآحشداژهمب شدیینباژشزژ هباژم

شددییژزهژژتددبزام اددب ژ ردداژز ددییبداژرب لدد ژشزژ شددیینباژا  رددام شددییاژ یددید ژه ددباژزهژام بدد ژ مددذیبشژتیج هدد ژ ی بزاژ دد مبتژرب

شدییاژ رداژم شد  اژ د منژ شد ژایح هد ژا اداژدحژ دبناژدزشد ژرب هد ژشزر ردبژرب یدیداژز دن ژزحژ بدیژ ادبدزش ژتتب  ین زش ژراژامشییاژح

هددباژزحژ صددبوتژحژ دد مبتژ ددبدژشزژریز ددبرژهببه بدد ژم  هدد ژه خددیحتژزح ددن ژرب مدد نیننژ رددیزاژ مددبژ شددبحشژحژشزه  ادداژم اددنخژرل هب

 
1 .  customer relationship management (CRM) 
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خددبدژم د مدد ژز ددن یز دد ژحژرز هدد ژایآن دد اژدزن رددیزاژرب نددپژ شدد ژحژز شددیینباژشددیینژرص رددبه بشدژم مددبشدژریش دد ژ لدد ژدشژ هبژزج

مدد ژم  اددی ردد بتژی تددیمب ژم ی  دد ژحژاب دد ژ ب هدد ژ شددیینباژ اددی   ژم شددیبخبه ژی  دد اژه صددتژده دد ژدشژربه هباژو هددبژ

اددی  یدداژزهژ ب نددپژ مددباژز ردداژ هدد ژ اددی رخ   نددبژ ب یددبشژتلی دد ژحژ ادد ژربه هباژهباژ بد یددب ژحژزلاییحهب هددبژز ددییبداژی  دد  ژدنجب

ژ( 2004 ویحاابشژمیلبپژز یبانژ

شددبدژوه ژز ددنژدشژز ددییزت اژ هدد ژهزبدن دداژ شددییاژدشژرب رددبژم خددببژ هددبرژزشت نددپژ ادداژز رددبهه یاژحژایآن دد ژرددیزاژزن  هبژ

یددا مددباژحیب ردداژ ندد ژ اددبشزانژکیز ردد  ریزدشزاژحژهم اددیی ژنب ردداژ( 1390کیزن ژک هدد ژ رددبژرب شددییاژ زدداژم زدداژدحژیمبزم  بزاژمبزم

شدد ژم  هدد اژتل مددبدژه رددامب هدد ژ یدد ژرب شددییاژزهژ صددبنژحز دد ژتب دد ژیاوشددبدنژر ددبریزنپژم ندد ژشص رددیزاژزحژی بزاژ مدد ژدزشد ژ زل 

یددبحت ژهم  رددات هدد ژشزژ مدد زاژرب مدداژز خددبا ژزحژه نددبژه ز شددیاژ رددبژزحژری ددبشدژهبم ب ددخ ژدز شدد خاژ نددبوژ یدداژش یدد ژی دد ژ ندد ژ ی بزاژ

رددبژم  هدد ژ مدد زاژرب مدداژز شددییاژرب دد نژر ددبریزنپژه هدد ژحژم اددیاژرب یددبشاژشبن شدد انژشا رددبهرب  ژ مددبه   ژحژریز ددبرژایآن دد هباژ ه

مددا نددپژمبن ددباژهببهم دد ژریهب ردداژز شددن ژش ددب اژ ندد ژحژرزیا بزه دد ژدز نددتژایآن دد هباژزمیز مددبه نژت ی بددیاژزهژشن انژآ ک

بدد ک ژحژت ددبرژزشتخببا بحشا نددیزژوبی هددبنپژز ددننژه ردد حاهددباژ یدداژ نددبدژز ددنژ ردداژ دد اژه هدد ژ رددبژرب شددییاژ ز ددییبداژزهژژهددباژم

یدداژمز  بددباژآه نددپژم بددیمماپژز ددن ژدشژز ادداژج شددا ژحژرل یددی ژآاژم یددبشژ ددبهمبه ژا ددبحشانژی  شددانژایه ددرژحژشا تددیژز ددنژزه ن

شدییارا شد ژی بزاژز ییزت اژم بدباژا ندپژم هد ژز دنژحژ دز ژا دبحشاژدشژز رداژ20م زشاژرب ردیژحژ صد ژز دن ژدشژ دب ژ ب دبشژدش

مدب ژزهژزشه ژدزدا شددیینباژحژم  رداژم ردببژ مد ه ن داهدباژمی ردیزاژم یداژ لدنژم آحشاژآاژویدز ددنژم زاژ نددپژشدبدژجی شدبدژحژز

ندبداژزهژدزدا اددببشژه جدد ژر یداژ  هد ادشژ دبل ژز ددنژ شددیینباژدشژویح مددبل ژم شدتل ژحژ صدد نژ یددبت ژحژهبژحژربه هددباژشص هددباژزدو

ندپژدزدا اددببشاژزهژز مدبدژدزشدژحژر هدد ژح هداژیبشی دباژرب ندد اژهم هددبژهبو با شدییانژه ددکدباژد صددبنژم رددبژشدبه  ژشص رد ژزحژ باژتشب

اددنژم  خددبژدشنب یدداژزهژ ددبنیژش  شدد ن   نژ دد مبت ژ رددبژه یددبشژزحژ هدد نژ  ددبه  ژشا ادد رب شددضژزحژدشژ ددبنیژی اددباژحی دد نژه یبشهبژحژزم

یدوحاژدا رداژ هد نژ رداژرب ند ژ هدام یا ژمشیینباژم  سدب ژدن دینژهم د ژهمب ادباژرزیاهدبژم شدییاژهبن ژزهژزم یدبتژم ردیدزشاژزهژزدو

اد زنضژ دز ژدشژدن کباژزشتخببژکیزنبهاژر شدم  ژحژز شدیینباژزشه یدرژم خدب ژ  رداژده شدییاژ ردبژم خدببژ مد نیننژزشت جدبژ بژزح ن ژدشژزن 

شددییاژیوحا رددبژم صدد ب ژ خددبد ژ یددبشژزشت اددبدزشژز ددن ژشا شددییاژح ردداژم خدد ن ژ نددنژت هدد ژحژدشژهزب اددبرژرب اددیح ژ دد مننژز  رددیژ

لددذتژحژ ددبدیا یددیز نژ ردداژحاژم ز  مدد زاژ ددب ژ شددبن ژ جدد دژت ردداژمیزم دداژم شدد ژحژزحژشزژ رددبژز ددییبداژزهژی دد رص نژر ددبریزنپژ

ردداژزحژشح  اددبرژشزژ نددپژز  شددم  ژز ددنژحژز بدد اژزشه شددییاژ دداژ  یدداژزهژه ددباژم ندد ژدش ژی ددب ژ خددبد ژحژشحزهش ب دد ژرب هددباژزشت

هد ژزهیشب ژم  شدییاژحژرب رد ژم ردبلاخ ژ دبدآحشاژمیشب ادنژحژ هد ژنب اد زنضژ بز شدیینباژز مدیژم بد ژزشه ژدحشاژی ندپژتیت ده نژراژز

شد  ژت شب  هد ژ شدباژم هدباژربشییژ بز شد اژه جدب ژ رداژزهزاژزه یداژ هد ژ هدیتژه داژ5د اد زنضژدشژ صد ژز ردادش شدییانژ دبشژدزشاژم

ادد زنضژه ن دداژ90تددبژژ35میب دد ژ نددپژز شدد ژحژز هدد ژ ادد حداژ بز شددییاژز مددیژم ردداژزشه ژدحشاژی صدد ژ شددیینباژشزژدش مددذ ژم هباژ

ژ( 1395 یینم ژحژهمابشزانژژوبشضژربشییاژ بزه ژدزد

هدبژو شهروند مدنی: حس یدبهب ژ ند ازهژمملاژم ددبشژح رداژ یداژ ند اژز دنژ مداژدزشدژحژدشژ  ید زلنژتب ردیاژحژ رداژریز زاژ

ند ا شد ژم ههینبتژزمیمبی نژ بب  ژحژ شب  ژمبن دباژح ید ژت  شدزیحه اژح  لداژ یدیداژز دن ژمشب بد زژ ادیزدژزاژو مداژز یداژه رد ژ نب

صددن ردداژای شدد  ژحژهمی ددبپژ مدد ه ژحژ بب دد ژری ددبشدزشژرب شددب ژ بدداژ  بددندد ژمبم دداژزهژیل هدد ک ژزهژ  هددیژه مددبشدژه ثژهباژ

ندد ژمبم دداژدشژ بها ردداژی ددبزاژزی ددباژ شددزیحه زاژ ادداژ رددمپژزن  شدد   ژ شددیاژرب مددبی ژد یی دد ژآ ددباژدز صددبداژحژزمی هددباژز ی

اددیبلبن هد نژم یداژدزش شددب  ژ ردیژ  هدد ژحژدشژریز شدبشینژدزش لدتژم رددیژمصی هد ژ جددبدژه یدیژمبم داژحژزن بد ژدشژشز ددیباژزدزشاژرز هبن ژشزژه

زدد اژم  مدد خی شددضژ اددبلبتژه شددب ژحژت نددپژ  شدد ب نژز هدد نژحژ جددبدژمبم دداکبی شددزیحه اژحژزن شددبشژ هدد ژحژیاژدشژزشت رددیژز ددبرژه زاژ

شدیبا ژ صدین ژحژ مدبداژز دننژد دیبشزتژ مداژه شدیژتب هد ک ژر مداژزر دبدژه رداژه یداژ بدیژ ی زلنژدزشد ژز و ژراژی بزاژن ژدنپژایزک

اددبا مددبی ژزه ردد ژزمی اددبارددیزاژشحز مددب ژم  ددباژزه ردداژی زددبژ هدداژت  ردداژ  ددبه  ژ ددب یهبژدزشدژحژ ادداژ مددبداژز ددنژرل مدداژه پژهبژتب
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شدیپژمبم ا رداژی دبزاژز ادبهزبژ مدنژزه رداژییز مداژ شدزیحه اژدشژز دو ژتب شدب ژ زد ژ  ادبن ژم لداژم زاژهمبهاژهب ژتبماژدزشد ژزهژمم

اددبهزبژحژ یددنژزه مددبداژ ل هددرنژوب ددنژحژ   نژه ام دد ژه هدد زدنژش ردداژ مدداژ ردد حاژتب رددیاژ اددیزدنژریز هدد ک ژز بددبتژحژه مصلب ددبتنژزشه ژ 

ادباژم  ادربزبداژهخبداژهه ک ژزه شدزیحه ژی شد  ژ ندنژرب لدنژ مب ند ژدح مد ژی د ژحژزهژدی هد ک ژ ردبژهم دبرژ دبدژه یداژ  ژز دنژ

اددباژ مددبه ژزه یدداژژزاژژز ژشح ددبژه ردداژکی هدد  ژ مدد ژد جددب ژ مددبی ژزه یدداژزمی مددبی ژری ددبشدزشژز ددنژحژحیب شددب ژزمی شددبدژزه  مدد ژ

مدیزاژز دنژحژ ادیبلبنژه ادبرژم ردبژز  شدزیحه انژ شد  ژ بدنژرب هدبژی دباژزهژ بیم مداژهمب داژ یداژدشژه شزیحه ژراژشمبشژم ژشحدژ

شدزیحه زاژژ و تدو ژ رد حاژ مد ه ژ شد ژمبم داژ رد ژ زد ژز دن ژ کد ژم تدینپژم  دباژ دبدژدزشزاژدحژحن  بد ژ شدزیحه اژدشژیم

وددبژهم ری دبش ردیژ ادیبلبنژ ددباژ کددبه ژدزشدژنژدزشژزهژ ددوژم مدبم ژآ اددبن ژی ردبشاژم یدداژدشژ اددیداژز دنژ شددزیحه ژحز  د ژ کدیدد ژ

شدبژم ه یشزبن ژد رداژزحژزل مد ه ژ اد ژمشژمبشدژا بلنژ جداژآاژی یداژهیب صداژ بب د ژحژشدبدژ شدبشینژدشژیی ردیزاژم هدبن ژ زدبشتژ

مد ه ژز دن ژ زمیمبی  شدزیحه ژریزن د اژزهژمبم داژ زد ژحژز ب د ژژ ز دن ژ یدباژم ندنژشححژمم د ژزهژزش شدزیحه اژحژتشب مدبه ژ آ

اددب ژ اددباژم  مددبی ژحژایه  دد ژزه هدد ک ژزمی شددب ژژ( 1392 زمبیانژشددبدم ه خددبشتژز ددنژزهژایزن دد ژزهی شددزیحه اژی مددبه ژ آ

شددزباژوه شدزبژحژه ی ادد ژزهژزشه ردداژی ددبزاژن شدزیحه ژ ادد ژدن ددی ژ رداژه ادد ژ ندد ژه خددبتژ ددببژ د ژمبم دداژزهژ شدبشینژحژخ رددیزاژم  ژ

مدباژژ یبزم ژمز ژتر بوژدحلنژحژ ابمنژز دنن صداوحژه رداژز ادنخژ هدیژه ین ندپژم  ند ژزهژز شدزیحه اژرب شدب ژ رداژ  ندپژ ر دبریژز

شدد  ژدش ندد ژ ددزب ژرب هدد ژرب هدد ژ اددی  ژدشژ امیز مددبهخیدزشاژ ددزب ژه شددزیحه زاژدشژای یدداژ هدداژ شددب ژژکب   ددبپژایزن دد اژن  دد ژ 

رد ش  ند ژ دیمبناژ شدزیحه ژ ادباژ شد اژز دن ژزه شد ب یاژ رداژش دمبنژ مدبی ژز دنژحژ شزیحه اژوذنیایاژحژ ند ژژزمی شد ژزهژدی ا

مددبی ژم شددیینژدشژا بلبن صددبل ژزمی صدد ژ ددبدژحژم خددببژم ددبا ژشص مدداژزشت شددزیحه زاژمیب یدداژ مدد ه ژز ددنژ شددبه ژحژزهژهددباژ

اد زنضژ دیمبناژزمی شدنژحز رداژزهخب مد ژم ژمدبی زنپژدین ژ رداژزشه ی شدزیحه ژ ید ژحزژاژ خد ن ژم ژی  د ژح  صدبدژت شدبدژ دبدژر

هدباژتخ دب  یداژم ببش مد زدژم ژآه هداژ ل بدیژمیم هب هد ک ژج هدرژم حژه هدیژ شددبدژش ودبضژزه شدزیحه ژ زدب ژ لدذزژمی بدد اژدشژردبهدنژ

ادبهبنژزهابا رداژریریزریژمبهیژزه خد ژآاژ رداژت بد ژم هب دنژحژ ادبهزبژتبی مد ه ژزه شدب ژ ردیاژ  ادیزدژزهژی د  ژر دبریزز شدزیحه ا ژز نپژ

هد زدنژد رداژح دبلاژ بدبپژهم وبضژ شدباژت  ادبنژحژهبنی شدانژم  ردبژمبم داژخ ادیدژ ادیدژحژ ردبژ خدببژ اداژدشژه دباژزشت ندبر ژشدبدژرل زشه

ند ژ دب یبشژ بب دژنشبدم  یداژحژ مدبن ژتب د اژنبا ادنژزمی ند ژهن شدبیلاژ رداژ دیباژحژ رداژمسب شدزیحه ژ  ژحژز دوم ژیداژآه دباژ

بدباژم  کدیحاژی د  ژم د دمبییزتب ژشتژی رداژ لد ژ دبدیژ رداژت  بد ژآاژ شدزیحه اژدشژ د ژشتاژحژتشل ندنژ شدب ژحژهب یدیداژ  حدژ

ید زلنژ یداژ یداژ ند ژآه رد ژتید ند  ژ مد ژآ شدمبشژ رداژ شدزیحه اژ شدب ژ ند ژ  تدینپژتز  صدل ژ یداژزهژز لداژزاژز دنژ هباژ بب د ژمشب

شدیر ردیژ ادیزدژمبم داژدشژریز تد ژز تد ژ شدیپژ ادباژزه ب ردیحشتژنا مد ژی د ژ حژ دبهباژز دنژنژژز وم ژشزژدشژزر بدژزمیمبی ژم ش ژ

لد ردیداژم زهژزنپژنااباژزه بشیپژدشژزنیزاژهمبزشاژدشژمشب هدب ژ هدب ژ د  ژشتاژ رداژ یداژ د ژشتاژاژزاژ شدنژ مداژدز ند ژتب مدبژرب شدبدژز

ند ژ ردیزاژتبه هداژ ادبشژیبدو رداژی دبزاژشزه تدبزاژزهژ د ژشتاژ مد ژ کدیژ داژ ت زبژرصضژیبژ ا ژزهژ شب ژشزیحه اژز ن ژدشژحز د ژز

ید زلنژم بر ژ  شتژ بب  ژدشژمبم اژن شد ژزهژ زدبژرص مدیژت  ردبداژز یداژ د ژشتاژدشژ یدیدژ مداژ ند ژتب یداژرب ندپژها رداژز مدبژ یدیدژز بدژ

بددباژر نددپژم بددنژآا ژدشژز هدداژتمبم مددبی ژز ددنژ یددینپژبه  بب دد ژزمی ادد ژزهژمزم ردداژی ددبزاژن صدد ژ یدد ژحژ صب یدد ژزهژدحل هددبنژز

هد پژ ردبژ مدید ژحژ هدباژ مدذ ژ د یداژ ند ژ بد ژم دبر ژزهژدی ردبژتجز صدب ژ دبدنژمب ابتژتجبشاژدشژرصضژز یصبدانژ اد ژحژت  ی

ادزبوتژحژزشز ادباژت ندبژزی شدیینباژ دبدژم مخبدشتژراژ یمبناژکذزشاژ رداژم مدبل ژ رد ژنداژ د مبتژ هد ژشحز ادیی ژحژا ح همبن د  ژک

جدب ژم ز یصبداژحژهببهجبی بر ژزه ادبتژزن ندپژمب  رداژز مدید ژ ندادبشژ شدب  ژز رد ژ  یداژشحز ند ژ زدبنژهمب شدیینباژآه ردبژم ادبتژ پژمب 

ندبیداژم  شدد ژحژ شدص ژ شب هددیژ هد ژ رداژد ددژتبز شد ژ صدد (ژرب ید ژحژ صب یدد ژزهژدحل شدب  ژ ز مدبشدژریش دد ژ یزش  ادد ژزهژنژ بدید ژن ک

هدیژ دیزشژ مد ژه شدب  ژ ردد ژ  مدبم ژشحز یداژدشژت تدبمز ژ رد ژ ادبن ژ ب بدیدم م ادیبلبنژک هددبزرژم ردداژز ادخنژ ادیزدژه یداژز هبن ژز دنژ

هدد ن اد ن یژدزش ادد ژژن مدد ه ژم یدداژن اددیبلبنژ زدبژم یددینپژآه شدد  مماپژز ددنژربه زهژمزم لدداژهدبژدشژشز ددیباژرب یددبنتژم ب جددب ژح زه

رددیش مدد ژحشحدژ هدد ژحژمب شددییاژکید ردداژم نددباژ ردداژژه اددیاژ ندد نژر اددبشتژحزشداژریآ خددیزاژ  رددیزاژم هدد ژ نددبایپژشز صدد دژ حژمی ددیشنژدش

هدد ژح رددبپژرب شدد اژ شدد ژزهژ ددیزشدزدژم   اددبشتژحزشداژهب ادداژ  نددبژ ددبژزن  شدد ژ شددییاژرب کددیددنژشح م هددباژشجژزهژآاژ ددیزشدزدژ ددبدمژ
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اددیبلبن یددبحتژز ددن ژم ددبر ژم خددیزاژآاژمی مددبزدژژم لدداژ یددب ژحژ ددبنژزهژمم شددیشزتژ شددیینبانژ ددبزهبپژحژم ردد ژم هدد ژدشژمشب مدد ه ژرب

مدد ه ژحژژ12حژ11 اددیبلبنژ شددبشژ35مددبداژ ددبهباژم رددبها ژی وددبل ژ اددیح ژم ژ ددبهباژ شددییاژ هدد ژحم ردد ژرب اددیبلبنژمیشب شدد ن ژم رب

کدد شددییاژ ردداژم اددبشتژ مدد ژحشحدژ  هدد ژحژیبشی ددباژحاژمب بددبتژرب ادداخژزکییمل لدداژزن  یدد ژدزشدژزهژمم خددمصیل تددرمبپژیددژم   ژ

لدنژ دیزشدزداژحژحژن ابشتژ اژیا ژز ن ردبها ژدشژ ب رداژی دبزاژز دییبداژی  د اژزهژ د مبتژ شدییاژ اداژ دبدژم بدیژژدن دیژزن  ج

بد ژا د ژیبشم د زاژ دبدژح رداژدل ادپژز دنژ ید زشژحاژژ یزشدزداژ اژمایبلبی ژدزشد ژربه ژمم اد ژآاژ دبشجژزهژز  یداژد یدبمل ژ ندبژ

شدبد ژح شد ژه ادیب ژتل ردبداژم ودبضژرب د ژ کدیایپژژجبیژ بر ژ هدیژ رد حاژدشژه شد ژ صد ژرب ندبژ صب ید ژ هد نژدحل اداژرب اد ژزن  ردیژ 

شدبشژ35مبداژ ردبها ژی ودبل ژ مدبزدژژحژ دبهباژ رداژ مداژ مد ه ژح12حژژ11ردبژتب ادیبلبنژ هد ژژ دبهباژم بدنژ دبزهبپژ دبنژدشژرب  بیم

ژ( 1391مشییاژحژه باژمخیزاژ ابشتژمییبحتژ بزه ژربد ایهزهانژژ صبص نژمایبلبنژمیشبر ژربه ژحژدحلی ژح

رد نپژم  دبژسیط بدهی: تق ادییژم ب د ژز دننژ جدبدژر زدبنژزن خدبتژربها صدب ژمابل ردیزاژح نداژ یدینپژشح لد نژرز ددبشژی راژ

اددین ژی  دد نژ شددیزن ژی ددبه ژت خددبتژشزژدشژ صددب ژمابل تددبژایزن دد ژح شددبدژ تدد حنپژ زددبژدیز دد ژحژ رددیزاژربها ندد اژزاژ بددبشزتژح یدداژز ی

مددبن ژح صددیااژ خددبتنژ صددب ژمابل هددباژح شددیینژ ادداژز ددییبداژزهژ دد مبتژ زددبژشزژدشژ ددنژحژه ن ددارددمپژزن  ودد ژدزشد ژشح ژربها

صدبشتژ یدبشژ جدب ژ مدباژحژایزن د ژزه یداژزهژه ردیآحشداژ شدیزن ژ دیزشژدزدژحژ شدییانژ شدیزن ژم رداژ بدیدم حصب ژمابلخبتنژ ادی  ژک نژر

شددیشزتژ ددیزشژدزدژ ردبزر ژحژم یدداژ صدبشت ژ شددییاژ دشژ ردبژم مدد ژ صددب ژشزژت ب ادبشژح یددینپژشزه مدبزشاژرز زددبژه ندپنژربها مددبدژز ردبژح دزشد ژ

ردبژر شد (نژم  بدژ یدیداژرب ندنژ هد ژشزژشیب ردبژب ند نژ ادزبوتژزمی دبرژحشه ردبهژویدز دنژت لد ژزهژ هدیژدلب رداژ شدییاژ یداژم دزه د  ژ  به

بدیاژ ددی ژ دبهبه ژوب  تد ژزهژ لدذزژمیز شد خژ زدبژرب ند ژ دبارژم دبا ژآه کد زشزاژز دننژرب  ژشدبدم ی بننژراژزن ااژربه ژحیب ژ د یدژ

مدبتژ دب زدبژحژزل ز صدب ژشزژربن ژزذیباژدزشننژ ب یبشژی به ژربها ردیزاژح جدب ژز د زمزباژم ب د ژ مدبزشدژزه ادببشاژ زدبنژدشژر ردیژآه ی ژ

جددی ژدشژرددبژم دد حدنن صدد نژدزشزاژیبشی ددباژم اددیش ژحژ صب زددبداژم مددبدژه صددبشتژح یدداژدشژ یددیداژز ددنژ رددیحژ هبن ژشح

زددبژم همب ددا شدد اژحژربها اددین ژ خددبتژت صددب ژمابل شددب  ژح   ایزن دد ژح رددبها نژ  نددپژحز ددهباژ  ددبن نژ رددبژز ددیم زدژزهژز  هبنژتبزه دد ژ

نددبای ژ اددزبوتژدش شدیینباژجبیحز  دد نژت ادد زنضژده دد  ژم خددبتژ دبدژشزژز صددب ژمابل مددب ژح صدب نژز ی شدداوتژح بدد ژزهژم ردمپژویه

نددبا ردداژمی صددل ژ هدد ازباژجبیز اددبیژحژ صددبداژشزژدشژزه ز یاژشزژدشژم مددبی ژحژز ی هدد ژزمی رددبها نژه شددخااژ رددمپژز ددو ژدشژ هدد ژحژ ز

ردیه ژهداژ بب ی ذزشا لدنژ ندپدح یدو ژز دبم ژز یداژز هد ژ ند ژز مداژکدیحاژزهژدی ندباژم شحههب ندبژحژتلبن  تد ژهبنژشزد هد ژدشرژیخی تبز

یدبزمل ژژریزاژدن یزاژربش   هد ژحژت دنژ هد اژ دبدژه زش یداژ دبزر ژ دبن ژدشژویح ادی  ژ هد ژه زدباژکیح شدیینباژحز  د ژربها مدبژم ز

خد ردیحهژ دبزدمژجبیمیی  شدیشزتنژ بدیژحژت دبوتژدشژ دبزهبپژحژم صدبداژحژ بب د نژتتب شدیزن ژز ی یدباژ هدیتژمصیلی ژهم یدبهضژ انژ

جددبدژ زددبژشزژزن خددبتژربها شدد ژزهژمابل رددبهژویدز ددننژرص یدد  ژ تددیمب ژ جدداژ اددزبوتژحژدشژهیب اددبشغی  دد م ت شددا ژ ژ ندد ژ کبیاژزهژدو

ند ژمص ردداژدو هد ژ ندد ژرب ادزبوتژ شدد ژزهژت کدباژرص یدداژهی شدنژ مدد ههیژدز بدنژشزژ نددپژحز   ند ژز خدبتنژرب شددیشژمابل ید ژم لددتژدشژمب ی

شدبد شدیاژرربهویدز نژه مدبدژدز ند ژح ادیبلبنژنژحز د اژرب کدذزشزاژم یدرژم دبا ژ د یداژ هد ژحژ  شدب ژرب شدب ژ  ردیزاژز  یداژ شد ژ ب

هدد ا زدد اژربهکیدز یدداژشزژی صددب ژنبا مددبشژوددب ژتص مدد نیننژز بدد ژدشژ مددبپژدل ردداژه جددب ژش ددبه  ژ ردداژزه شدد اژحژز دد زمبتژوه ژشزژ دزشژ

هدد ژشزژزهژد هدد اژم ددبر ژرب تددبژربهکیدز شددبدژ جددبدژ هدد ژزن خددبتژرب صددب ژمابل بددیاژحژح زددنژوب  ندد ژزدزشاژم شددب  ژنژ هدد هباژ  ندد ژشح ی

شد ژزهژیم تب ژ خدبتژرص صدب ژمابل یداژح ادیدژ ندپژشحن ردبژز جدب ژش دبه  ژ رداژزه شدیینباژحژ   ژ(ژ خدبن ژم بد ژح   بن ژ دیحژشابننژنژتمل

هد اژم دبر ژ یداژدشژربهکیدز ادنژ ندپژهب هد پژز ردبداژحژ شدبشژ صدبداژی هدباژز ی شدیینباژحژر  دباژ ردبژم هد ژ خدببژرب ایآن  ژمایمیژزشت

ند ژربه ژراژکبهاژزاژیم ژشبدژیاژزدزم رداژی دبزاژ هدبژ هد ژ شدخصیبهاژرب ید  ژ ب ادیژزا رداژ  یدبشژا دب ژ اد ژحژ اژ ببتژمبخیژن ژی

مدیژ مدبپژز خدبتژحز  د ژ دبدژشزژش ب دبن ژحژه بد زاژمابل شدبشژم زدباژی تدیژزهژ دبنیژربها ادبرزبنژهحد ربه ژوبشیحژدشژشیبپژ دبهاژ 

ادبا ند ژر دیزاژشزژزم رداژ شدا ژ ندپژم خد ن ژز لدبکبیاژزهژت ردیزاژم هد ژژد یببر ژراژشزهابشهباژم ب  ژ مدیحهژدشژرب ودذنیژ دب ن ژز

یداژ یداژ شدا ژکیا بد ژ شدیی ژه ند کباژم ندپژد مد اژحژز مدبدژآ رداژح ادپژ مدباژمم ن ژی  ژم اژریزاژربهکیدزه اژم بر ژدشژ د ز  ژه
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ردداژمب دد ژ یددباژ شددیینباژشزژزهژزن یدداژم ودد ژدزشدژ شددبشژشزژدشژ صددبداژی شدداوتژز ی کدد ژزهژم بددیاژر ش هدد ژههج خددبتژرب رددیحهژمابل

یدوحا هد انژژت ز زتشباژربهژدزشیاژز ن ژ شدییاژحژویح هدیژم شدیزن ژ رداژ مداژ ردبژتب بدبشژ لدتژز  هدباژمصی شدبباژ ندپژز دییبداژزهژ ردیژز

اددباژ رددبژزی مددیتخ ژ مدد ژوی دد  ژ شدد بن ژیب یدداژآ مددبهابشژ شددب  ژم ددبد ژ ددیزشژدزشد ژه خددبشاژحژ  یددباژزیی یددبشژزش مددبزشاژدشژد ددیبشژ ه

مدبخ ادیمیژحژ هدبشتژم خدبشاژحژه شدنژزیی صدب ژرز ز ندنژز شدیشزتنژشیب هدبژحژم شد بماژ مد ژتازبوتژزهژرص خدبشاژ هدباژزیی ددیحژ ردیژ یژ

رددبزر ژ ردد هابشزاژزهژ رددبژ مددذزییاژی  دد اژ کددبه ژوی دد  ژ لددبکبیاژی دد نژآ خددبتژم ددب ژم جددبدژمابل نددبداژزهژزن بدد زاژه تددبژم هدد ژ تبز

رددبژ تدبز ژ شد یدهباژ ند ژزهژ شدیینباژرب رددبژم مدذزییاژ لدذزژدشژه  دب ژ هد ژدزشد ژ شدنژم ددبر ژرب شدم بیاژدشژربهک تدبخبیژ  بد ژ دداژه میرب

تدبزاژربهویدز دنژزه ابپژز ییبداژحژشراژحژ ردبژ خدبتژ صدب ژمابل بدیدژحژح مداژ دیزشژک مدبشدژتب رداژد دنژ شدییاژ مدبی ژم مبن دباژزمی

ژ( ژ1395مشیینباژمی ب  ژربداژحژتشاب ژکیدد یینم نژ

یدیژزهژ ربایت قانون: مدبزشاژیم صدب خباژ دزب نژه مدید ژز دنژحژ زدبژ د یداژ اداژم دبر ژربها رداژزن  مداژ صد ژزهژژ8ربژتب دش

مد نیزاژدژ92ی   ژحژم بر ژشزژتبمبپژم  بدبپژ شد ژدشژت  هدبوژهش صدب خباژ د یداژ صدب خباژ د یداژز دن ژ رداژ لد ژ بداژمی  صد ژرش ش

یدنژزهژژه زشه ژحژرا هدبشتژحژ یب یداژه لدنژحیب ید اژحژدح هد ژمی هد  ژرب شدباژه زش مد نیننژم دبر ژ بد ردیژه دباژ بد ژ هدبشت ژه خد ژه ت

هدب ژم با ژ د یدا ودبل ژحژه جدیاژ بب دنژ هد نژم هد  ژزهژ دباژدن دیژرب زد اژدزش رداژی صدب ژکذزشزاژشزژ بد ژتص ویدز دنژز دنژحژه

ندپژ بب دن شد ژز ردیزاژت  ردبها ژ هدب ژ ادیدژه ردیژیمل هدبشتژ هد ژز دن ژه زد اژرب رداژی بد ژ رداژیرصضژیم اژم بر ژه هد ژهبنژ زد اژرب

ردا میی اژهببهم  ژههبشتژز دن  زدیاژ هدیتژر ندپنژ ردیژز هداژیدوحاژ یداژ صدبدنژ زد ژدشژز ی یداژم ند ژمبل رداژی دبزاژ زدبژ ند ژژت  ی دبزاژ

هدب  اداژی  د اژت  صددبدانژرل مد ژزهژه ن داژرددااژز ی صددضژمز صدبدانژم ددی ژووژهباژا ددبوای دبزاژر هد زهژحژ ددیمبناز ی کذزشاژز

ردا صدبدژربپز نژحژهب ژزشهژحژیملببتژزشهاژ ردبژز ی لد ژ صدبدژم رد ژز ی شداژشز بد زژم ی بزاژ ل شد ژو ردبها ژت  هدب ژ لد ژدشژه  ژی  د زلمل

ندد ژمشیشزت یدد اژزهژدی هدد ژمی هددبشت ژرب شددضژه یددباژه هددب ژهددباژزدورشیزشژههب کددذزشانژز یبه زشد ددبهانژز ددیزن ش ددبه نژت 

رداژ دبلزباژ ادیژز دن ژتجی زدبژمب ردیزاژربها لد ژحژ    هدب ژوب دص بن ژم جدبدژه ردبها ژحژزن هدب ژ یدبشک زشزاژه شیزن ژحژز یزهژحژربزر ژ

یدد  ژ بدد ژ یدد اژحژه هدد ژمی مدد نینی ژحژیبشش ب دد ژدشژرب ردد تژ بدد ژ یددبت ژحژه بددبت ژحژزدو شددیزپژیمل یدد  ژز یدداژ شددباژدزدژ شددیاژه کذ

ید  ژحمبدژ بزهبپژحژ شدبد ژ جدب ژه رداژه دبژم ب د ژزه یداژ ندپژحیب یداژز شد اژز دنژ مد ژ مدو ژمب مشیشزتژوشیبخباژحژ بنیژیبزم نژی

ندنژت ب  ژمبمبشنن ید اژحژهب هد ژمی هدیژرب ندیژه هدبشت ژه ادیش ژه ند ژد دی باژم جدبدژ ردبژ دب یبشنژزن ید اژ هباژههبشت ژربه ژمی

صد  ح ز هدداژ یدد زح ژزن  ب صددل ژم یددبنتژز هدبژدشژح رددمبهنژ دد یداژ صدد  ح ژ ردداژ شد ژ مدد ژ ددبهد رص رددیحشاژ وددذنیاژژبژشزژ هددبشتژهب ه

هدب ژ مد اژه شدباژیبشآ ردیزاژزشت خدانژ ند ژمییت جد ژابز رداژش شدبشژ صدبداژی صداژز ی صد ژدشژیی زدباژ صب ربهازباژجبیدحلی ژ  بشژربها

زددبژ وددذنیاژآه هددبشتژهب ردداژه جددیژ یدداژم  یددبزمل ژ یددبپژ ددب نژ نددپژنژه یزه شددبدم رددبها نژدش لدداژز مددیزاژآحشد ژزهمم ردداژه هدد ژ هددبن ژ

یددیدتژبزاتددم هددبنژه یزه  شددبشاژ نددیژز مددبزشدژه زددبنژ ددبشژز ددییبدا ردداژ نددپژربها اددزبوتژز اددباژزهژم ددبر ژهددیتژ ددبدژت هباژری دد ژمبل

ید ژحژ یداژ یداژزلخ هد  ژ ردیحهژیید مد نژ صداژی یداژدشژیی ردبدژ زدبژ ندپژد دیاژزهژربها   یدهباژمید ژدشژربه ژحژه زننژهبص ب ژم دبر ژز

زدباژمی شد انژربها صد ژ ید ژ صب زدباژدحل صدبنژربها ادبن ژدش  مدبدژدزشد ربضژزنپژم بد ژح ید ژه هدباژجبیدحل رداژهزبد لد ژ ید  ژ  

بددنژ ددزبم زشزاژحژ بدد ژحژمبه رددیزاژتب ددبونژتیی یدداژ رددبزرا ژ شددیزن ژحژ بددبپژ رددیزاژت  یدد اژ هدد ژمی مددبدک ژرب هددیژحژآ د ددنژه

بدد ژ صد ژحژه زدباژ صب ردداژم دبر ژربها ردبداژز دنژحژد دیببر ژ مددیژ ندپژز ردیزاژز مد ژ مدد ژمز شد انژیب مدبتژک زش مد نیزانژزل ز صدب ژ زهی

مدیژز دن ژدشژیا ژ بدژحژم ی دن ندپژز ردیزاژز زد ژر د اژ مد ژم بد نژیب زدبژه ادبتژربها صدب خباژحژمب  ادببشاژزهژ صدل ژر بد اژز نژزه 

ادد ژزهژمبمبشنن ادداژن یدد ژ بز ددیا بلب ردداژه صدد ژ زددباژ صب یدداژدشژربها نددپژحیب صددب ژم ددبر ژمبم دداژز ددنژز زددبژتص هباژهددباژربها

رددبه ژ شدد ن ییداژشددبدم صددب خباژ ددزب ژ ی اددبلاژشزژت بدد ژم زددبژه وددذنیاژآه هددبشتژهب ( ژهمی ددبپژ ددبزهبپژ1395ز ددن دبلخ نژژحژه

ادد ژزهژآ ددب  رددبها ژن مددبشژ کددیژدشژز لدداژ صدد ژم ز  زددبژ دد ژحژا صددل ژآه هدد پژز یدداژ شددمبلبنژ ددبزهب  ژز ددنژ رددبها ژ هددب ژ هباژه

شداوتژ دبنیژ بها مددبداژم صدوحژ تددبخبیژ دیزشژدزداژز دن ژ دبهباژز ردبها ژشزژت دنژ بدبتژ یدبزاژیمل شددا ژحژم  لد ژ ژ34هدبژز دنژح
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ردد شدداژ هددب ژحخب یدداژه خددنژ یدد  ژ ددبهباژخ مددیزتژ شددزبدژز ددن ژ صددبدژم رددبها ژحژز ی هددب ژ رددیزاژه یدد ژآاژ خددبشژم  بددیژدزدژحژآ بها ژشزژتتب

هدب ژ لد ز ژه ردیزاژز یداژ شدن ژ دبزهب  ژ زدبژدز هد ژربها ادزبوتژد صدمبمبتژت ردیژت ندبداژ ربهویدز نژدشژمشیینباژشزژزا زنضژحژزخیزتژه

رد ه  ادب ژ بد ژحژتش مدب ژییداربها ژراژتجم شدیینباژزی صدبدیزتهباژم مد حژم بد ژ هد ژه یداژدشژ ز ب د ژز دن ژز ازی دنژ دبزهب  ژ

صدیا مدبزدژحژتخ ردیژ شدیم ژ هدبژحژم ندیژز دن ژ بنیژ بهاژ شدیحژه رداژ مدبزشداژزهژآاژ ددبوه ژحژ ادی  ژ ردبها ژه هدب ژ ردیژه مدبخیژ هباژ

صدب ژ دب ژ اد ژم شداژمل صدب ژ دب 80 بهباژی  ژزل ز ژراژ  یداژحخب هدیتژ دبدژم یدیداژ شد ژ ادزب ژژنژ85نژ دبهباژم ا  دبهباژت

رددبها ژم اددزبوتژ اددباژت صددب ژ ددب ژژ86صددب ژ ددب ژزی زددیاژحشاژم مددبداژداژ ددبهباژر مددبداژژنژ89ن مدداژژ224ر دد ژ ددبپژ  ددبهباژریهب

ژ( 1394 بهباژخخن مب بنباژحژمبا نژژ34ن بهباژزصوحژمبداژژ89و ج ژمصب ژ ب ژ

ردا بانک رفاه کارگران: یداژ هد ژز دننژ هد ژزنیز یدبشکیزاژرب ادباژ هد ژش اد زشاژرب مدبل ژحژربه نداژ د مبتژ ردبهحاژزشز ی بزاژ

بددنژم ژ ددبهمبا نددیزاژا بل مددبی ژز اددباژدشژ ددب ژتددرمبپژزمی هدد ژش شدد ژحژه ژ1338ی دد  ژرب شددخااتر ددبوژ لدد ژ زاژزهژزی ددباژمب

رددبضژزهژژ1٬074 هدد ژز دنژحژ مددبرژدزشزن ژ10٬537شد خاژرب هد  ژمج شددیتب ژدزش یدیژدشژآاژز ردیژه رددبل ژ ادباژ هدد ژش هدد زشژژ179هدباژرب

رددیآحشدژش ا نددب ژ بددبشدژش مددیزاژژتمبل یددبشکیزاژدشژز اددباژ هدد ژش مددبداژز ددن ژرب صددیاژ مدداژ ددب ژژ39خ مددبداژژ1338 ددبهباژربد شددبشژحژ ی

مداژ38 هدبشژ دیمبنا بهمباژرب رداژم  مدبی ژ تدبمبپژهباژزمی رداژ مد ژ هد پژی ردبژ یدبشکیزاژ مداژ مدباژرب ردیدزشاژزهژح زدیاژ کذزشاژحژر

ادد ژهببهم دد ا رددیزاژش اددزبوتژوه ژ جددبدژت اددباژحژزن تددبشن ژش یددبشکیژدشژ شدداژ خددنژش ددب ژحژژ27/5/1339هباژدخ ردداژخ شدداب ژحژ ت

ادیحشدنپژژیملببت شد ژ ندپژ1340 بدژشزژزهژش بداژز یدید ژ دیمبناژزحل جدبهژ صدیزباژآ شد خاژز زدیزاژحژ ید اژدشژت شد خاژمی یدبحژ ژردبژزای

جدبشاربه ژ زبش هد ژت ند ژرب ادباژ هد ژش شد  ژرب تدبمبپژ مدبی ژ تدبمبپژزمی ردبژژص ژمبلبباژشنب ژحژزهژ باژ دبهمباژ شد اژحژ شد ب یاژ

رددبها  ندداژ دد مبتژ ردداژدشژزشز ودد جژژ ددب ژتجی جددباژحژ بددبشژدز10537اژزهژم دد نژرزیاو  اددبه ژحژدشژز ی بددیحاژزه شدد خاژ1076شددیپژه

شدبش ند  ژنژم ا ب ژدشژ یز یژی تدبمبپژهمب شدبشژمبم داژشزژ مدب ژز  ردبننژی ردبها نژش هدبزرژ د مبتژ لدب ژز نداژما ند ژزشز شد ژزهژدی یب

اددبه  رددبواژ دیمبناژزه مددید ژحژتبزهم د اژ مدبدژ ردبژری ددبشدزشاژزهژزیی هدد ژ ندپژرب مددیزاژ بب دن دبدژز یددواژز ینژدشژز صددبداژهباژ

شددبحشهانژ دد مبتژ صدد  ی ژحژی بدد زتژ یدد ژحژتبل بددیژهی هددباژج صددبدشزتژیبو صددضژ ندد اژدشژر ردداژح نددیزاژ زددبشاژز ددوم ژز لددنژمم دح

ندداژم  شددبشژزشز صددبدشژی  دد کباژی شددم  اژشزژ اددبازشه هدد ژش هدد  ژرب هددیژربه ژد خددیژربپزهژه تددینپژهددباژم ی شدد ب ژ ادد ژزهژ ب لدد نژن زلمل

یدبشک زشژشدبدم ربه ژهباژتجبشاژم اب ژ شدیپژ ردبژدز شدیینباژ دبدژیداژ هدباژم بدبژنژهببه تدیزهژزح ژده هدباژ هد ژ صد ژزهژرب زاژم ی

رددبها ژربپ بددبتژ یدد ژم دشژیمل لدد ژشزژمیت هدد ژزلمل نددپژرب بدداژز تددرمبپژژ400 ددبهد ژ ددیمبناژزحل نددب ژحژزهژ ددباژ ددبهمباژ بددباژش مبل

ندپژ د یداژدشژز جدباژ دب ژز دنژ ردبضژزهژو  شد اژحژ شد ب یاژ جدبشاژ هد ژت ند ژرب بهاژا دب ژزمیمبی ژترمبپژش  ژربه ژشاباژزمیحهاژ

ژ( http://www.refah-bank.ir ژربش م 

یددا اددبشزا ودد حهضژژهبانبا بدد ژ(ژ1395 بی ددبزاژحژهم هددیتژژی دد م ترن یددبهضژ هددبشانژ تددبش ژزهی هددیتژ یددبهضژ یدداژ

ردبها ژدزشد  خدبتژم دب ژ بد زاژمابل یدبهضژم ردیژ زدباژ رد ژمو ه تدرخبیژ ب ردبها ژ ادزبوتژ هدیتژ دبدژت یدبهضژ ادبشاژحژ ربا دد اژژرب

اددبشزاژ ز ردداژری1395نمبه ح ددنژحژهم شدد ژ شددبحشهاژز ددیباژ(دشژت شب هدد ژی اددزبوتژرب صددب ژت هددیتژح رددیژ مدد خیژ مدد ژ ش دد ژیبز

هدیتژژویدز ی د  ژ یز باژشربا رد بی نژ اددیشب ژ خددیژم اددزبوتنژدزشزاژز هدد زهاژت یداژز شدباژدزدژ بدنژه مد  ژتبر مدبپژ یدبنجژتص ه

خددیژم اب دد ژحژر  ددبدژرب اددزبوتژز دددب ژدحشاژربهویهویدز ددنژت هددبرژم  دد نژ رددمبهنژزهژ خددنژحژ ددبانژ خددیژمس اددزبوتژز دز ددنژت

شددارددمبهی ژ هددبرژحخب رددمبهنژزهژ خددننژ خددیژمس اددبرنژح ددبز خددیژم  مددبه ژ یزاژز ادددبرژحژهم  خددیژم  خدداژز ش ددب ژویدز ددنژرژ بد

ادددیشب  خدددیژم صدددب ژدزشزاژز ادددیح ژم  صددد ژ ردددبژا اددزبوتژ اددزبوتژم ژت صدددب ژت هدددیتژح ردددیژ مدد اژحژ ژ شدد رب دددباژ م 

اددبشزاژ  شدد ژش1393هم رددبژی ددبزاژ(ژت شب هدد ژزژ ندد کباژیبشش ب ددباژرب شددبحشهاژزهژد اددزبوتژی هدد ژربهویدز ددنژت ش ب ددبن ژمبز

شددبحشها جددب ژدزداژز ددن ژی جددباژزه یدداژژدشژز ددیباژهه اددببژ ددیژش ددب اژ اددیشژز  ندد هباژم مدد ژتم  شددضژیب یدداژ شددباژدزدژ یددبنجژه ه

اددببژ رددبهژویدز ددنژز  زددنژ شددبحشهزاژم بدد اژی یددبهضژزه  مدد ژ مددبتژز ددیبه ژحژهمبن دد کشددبدم مب یدد اژمشب لددوژدشژنژح باژمج
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دددبوه ژ خددبتنژ صدب ژمابل مددبخیژدشژح زددباژ دبهبه ژ شدد زاژزهیم رددبهژویدز دننژا ید  ژ تددیحنجژایه ددرژ ادزبوتژحژ ندد ژت صدبنژتم   

مدبدژ دبزهبپژحژژص حشژویح اربداژ ید  ژح خدبن ژحژ ادیح ژح بد ژحژ ردیزاژتمل هد ژ دبهبه ژ مدبدژمبز خدبتنژح صدب ژمابل ردیزاژح زمیزنباژ

خدد صددب ژمابل زددنژح ندد ژ ددباژم رددمبهنژزمیز رددبژ شددیشزتژ خددبتژم ادد زنضژمابل لدد ژز یدد  ژربهویدز ددنژحژی مدد ژ یددینپژیبز بتژزهژمزم

شدد م  رددبژی ددبزاژ1393 ددبدزتببا ژ رب شدد ژ یددا(ژت شب شدد ژمبل ردداژمبم دداژدشژمابل دداژتاخب بدد اژ دد منژ رددیژزه  مددبخیژ هباژ

مدبد ژژربمبش یبهزباژ صبص ژحژدحلی  یدبنجژتجم یشیژه بد ژدزداه نداژحژت ل رداژمبم داژ  بد اژ د منژ هدیژزه  یداژزهژه شدباژدزدژ هدبژه

یددبحتژم  دد رددبپژیبشی ددباژربمبش دد یدد ژت صدد ژحژدحل یدداژدشژربمبش ددیبهزباژیبهزباژ صب شددباژدزدژ یددبنجژه هدد زشد ژه مددبدژ دزشاژح

لدد ژدشژربمبش ددیبهزباژ ص هدد ژح تددبخبیژم  دد ژدزشاژدزش بدد اژ دد منژیبشی ددباژ رددیژزه  شدد اژ بددبپژ هددباژت  وددبضژهببه یدد ژ صدد ژدحل ب

هدد تددبخبیژه زش بدد اژ دد منژیبشی ددباژ رددیژزه  هددبژ بدد ژدزداوددبضژهببه ندداژحژت ل یدد ژ  ژهمی ددبپژتج  صددضژدحل یدداژدشژر شددباژدزدژ هددبژه

ردیژ بد اژ د منژیبشی دباژ صد ژزه  صدضژ صب لد ژدشژر خدنژحژم  دبدزشاژدزشدژح تدبخبیژمس ادیداژ ادیدژ زه ب اژ  منژیبشی باژریژیمل

اد هد زشد ژر خدنژحژم  دبدزشاژ تدبخبیژمس هدباژ ادنژیملایدژایداژآ رداژآاژد دنژنب ود حهضژ ندپژ یداژز جداژزاژ تدینپژهیب زد ژ لد ژم بشژی

ود حهضژ ندپژ هد زشد ژز مدبدژ یدبحتژم  د ژدزشاژح رداژمبم داژت بد اژ د منژ هدیژزه  ید ژزهژه صد ژحژدحل صدضژ صب زنپژز نژیاژربپژر

اددبننژ اددیداژمبه دد ژم  هددباژ کدد ژ تددبخبیژحن  ردداژمبم دداژت ددنژ رددیزاژ دد منژ اددیزدژ بدد اژز صدد ژزه  صددضژ صب یدداژدشژر شددباژدزدژ ه

هد صدبوتژحر بنژتب اد زنضژ دا ژت  ردبژز ید ژ صدضژدحل یداژدشژر بدبه یژآاژز دنژ یدبنجژر هد زشد ژهمی دبپژه صدبوتژ بد زاژت   نژم

مداژ رد ژتب ید ژ ب صدضژدحل ادبه ژر مد نیزاژم دبر ژزه ردیزاژ ندپژ رد ژحژز مد ژنب یدبهضژ رداژمبم داژ یبشی باژزه ب اژآهباژریزاژ د منژ

شددینی ژ  ژز ددن مددبداژحژ رددبژی ددبزاژ1392م  شدد ژ مدد خ(ژت شب مدد ژ لدد ژحژیبز اددبن ژریش دد ژی اددزبوتژزی یدد  ژربهویدز ددنژت یدشژ

شدزییید لدد ژ هد ژم شدد  ژرب ردبهداژدشژ جددب ژدزداژز ددن ژژهحد یدازه شدد بماژژهبانبا صددبدخبپژوی  ند کباژم یدداژزهژد شدباژدزدژ ودد حهضژه

ردبها نژ مد ژایز لد ژحژیبز ادزبوتژابییبشهبن ژهمیباژی هدنت یدبشژشز مد نیننژحژهمب داژاژم ب د ژشا رد تژ ید نژ هداژحز ژژتالب مبنب

صدبشژح خدبن ر ژکبیه کبانژ  ادزبوژتدبمز ژدشژز دذژح شدب ژت بدننژزهی هدبرژا بل رداژ دبنیژیدبا نژ هد کباژ ندبای ژتب د ژحز ژکبی تژدش

ید  ژربهویدز دنژ برشارصشزبنژ ردیژ مدبخیژ مد ژ هد ژیبز بدبهژزهژز مدبشدژه مدبل ژ ردبداژم دبر ژ یدبا ژ هد ژحژهب اژهمابشاژحز ژکبیه اژربژرب

رددبداژ شددزیییدژ لدد ژ هدد ژم شدد  ژرب رددبهداژدشژ اددزبوتژهحد رددباژز ددن ت رددبژی ددبزاژ1388هزدا  ی شدد ژ هددباژ(ژت شب ریش دد ژمیتبی

شددبحشهاژ یز ددباژم ددبر  هدد ژی شددیانژیبشی ددباژرب بدد اژوب ادد زنضژزه  کددذزشژریز یدداژ زخی مددبد ژنبا شددیژه یدداژژهبتم ی شددباژدزدژ یددبنجژه ه

شددت رددبننژ بددیا نژاش صددمب ژک هدد ژدشت شددبشینژد هددباژام شددبشژیبشی ددبا نژرددبپژمیتبی بدد ژحژزشت اددی ژتیا رددبداژ ب هدداژ ل  نژایبدو

هد زههباژ شد ژز هد زپژحژ  ادیداژیبشی دبا ژحژاز زدباژ ردبژحن کب شدت ژ خدب ژ یدبشا ژنژازها شد اژدشژم دب ژ جدب ژ شدتل ژزه اکید ژ

ادداژم  دد  شددتل ژیبشی ددباژشزر بدد اژ ادد زنضژزه  رددبژز مددبددشژ ددبهمباژ ژ شددب ژمب شددتل  ژحژام بددنژ رددبپژازم  مددبژ مددبدژدزشد ژز دزشاژح

اداژم  د هباژ شدتل ژیبشی دباژشزر بد اژ اد زنضژزه  ردبژز زدبن تژمبل  نژ بدیاژه جداژک مدبدژه زشد هیب یداژتبزهم دزشاژح ادنژ جداژکی  یب

تدینپژ زد ژ اد ژزهژم ند ژزهژیبشی دباژن هدیژ ادیداژ هدباژ یدبحتژ رداژت مداژ زدبژحژتب هدباژآه شد ژیبشی دباژحهببه مد ژزه ب  رداژیبز تبماژ

زدیا یداژدشر ادبه ژم یبزمل ژز نژ بدیحاژزه رداژآاحشاژه رداژژتدبزاژ ردیزاژش دب اژ زد ژحژز ب د ژ شدیزن ژم اد ژزهژ ادنژحژن د دنژنب

بدد اژ مدد ژمی دد داژدشژزه  جددب ژمب ه دد  ژیبز یددبشژشزژزه یدداژآاژ اددیزداژز ددنژ بدد اژدشژز جددبدژزه  رددیزه بصیپژحژزن یددبشاژ هدد پژدشژهی

هدد ژ یدداژریبز شدد ژ ندد ژرب هددبن ژرب بدد ژ زددبژحتا  ردد هخب ژشزه مدد نیننژ بدد ژ مددبپژدل ردداژه هدد ژحژ مددبدژدزش وددبنبپژدشژ ددبهمبهزبژح یددبشاژ

شدبشهبه ب از بد ژحژزشت ادی ژتیا ردبداژ ب هداژ ردبژیبدو یدبشژ ندپژ هد  ژز اد زنضژد بدیاژژ-اژیبشی باژ دبدشزژز صدمب ژک شدبشینژدشژت ژ-م

هددبا کدد ژ رددبژحن  شددت ژ خددب ژ شدد ژ-اددیداژژزها هدد زپژحژ  شددتل ژحژز صددبشتژم کددید ژ مددبدژدشژ ددبهمباژ هددباژمب بددید ژزه زهژ ک

ادیزدژم  یدبحتژز تدبژیآکبه ژزه  به  ژت مد ژی د ژ مد نیژی رداژ هد ژ جدب ژتبز جداژز د زمبت ژزه یدیژرش ب د ژحژدشژهیب بشی دباژ دبدژشزژرز

ندبژ مد نیزاژشزژدشژدزداژ ادیزدژ دبهمبه ژ هدباژز کدبه ژزهژهببه شد  ژآ هدباژیبشی دباژرب خدبتژهببه ادیزه ژآحشداژحزم هد پژزهآاژ یداژ ده ژ

ندبشاژم  وددبدز ژ کددبهد زداژ نددپژآ یددبحتژز دنژحژز لدتژمی شددزباژمصی رد ژوبدز مدد ژری د ژزهژیبشی ددباژدشژمشب ادوژزل  ه ژدشژی دد  ژی

ند اژی د  همب اژتیبحتژدشژهببههبژم  ددیحژش هدباژیبشی دباژشزژ ردبژهببه خد ژ ادیمزباژم ا تدبژ ب مد ژی د ژ مد نیژی ادبژژتبزه ژراژ ریزه

www.SID.ir
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بددبپ2015 1 رددبژی ددبزاژژت  شدد ژ بدد ژیددواژحز ژهبای  دد اژ(ژت شب یددبنجژت ش جددب ژدزداژز ددنژ ژه تددب ژزه شددبشژویت هددباژجبیا ددب ژدشی

جدیریحهژر یزاژدشژ بای ژمبل ژم هشباژدزدژ زدبژم  کدذزشزاژزهژربها هد زهژ د یداژ ودوژز رداژ دیحجژ هد ژ ادی  ژربه ژتبز ژهدبرداژحششا

هدباژ شدبدژحژآ ادبرژ ودوژزه زهی  د کباژز  ند زشژزهژ دباژ شدیزن ژهبوب ردبها ژحژ ادی ژ رداژ ب کدیژهبزدمب دبه ژ یداژز ددبشاژ رداژ شبد ژ

رداژ دیحجژ د یداشزه ژرزییژریزاژه ز زشاژوو جدبژزدبژم هباژ دبدژزهژربهازه زههباژ دبدژرببر د نژز د ز ژ یدوحانژزهژآه رداژ همبن د  ژ

ادبژییدایاژربهازبژرصضژیم هباژزهژ د یدا ادزبوتژزی صدبشتژت رداژ شدیینباژشزژ رداژمب د ژهباژم ادزبوتژ یداژت صدبشت ژ هد نژدشژ ز

هد ژ زدبژ ادی  ژربها رداژحششا ادپژز دنژ ید ژمم هداژ  شدیزن ژر رب ب شد اژحژدشژ مداژ زدبه ژم دبر ژمبز ربهویدز نژهشبدنژربژیبهضژهبک

شددبد جددیژ ادددبشزاژ بلب ددییژ م  ردداژریش دد 2013 2حژهم شدد ژ اددیآحشاژژ(ژدشژت شب ادددیدژربهویدز دددنژحز ژتبلب ی  ددد کباژحژ یمل

اددیآحشاژ ردداژ هدد زهاژحز ژت ددنژترخبیتجی یدداژز شددباژدزدژ صدد ژه یددبنجژ ب یدداژز ددن ژه ندداژویدز  لدد ژدشژهبجی ی  دد کباژ ددیداژمب

مدد ژهب دد کددذزشاژم ی  دد کبانژدشآ هددیتژ ددیمبناژ کددید ژدزبل ژ ددبوهاژح اددخنژ شدد  ژهمی ددبپژه هدداژحرب رددبپژ ب صددلاژ ندد ژحژاب ژشز

مدد خیژم دد ژحز  مدد ژ هدد ژزهژیبز هددیتژربهویدز ددنژحز ژم د شدد  دشژ یددبشژ رب ردداژریش دد 2013 ژ3ححه  ددبژحژحن شدد ژ مدد ژژ(ژدشژو حه یبز

مد ژ مد اژیبز رداژد دنژآ یدبنجژ رددیژز ددبرژه یداژز دن ژ یدبشزاژدشژج دبژویدز  م خیژریژرزخبدژربهویدز دنژحز ژتب د ژ دب ژهمب د ژ

هددب رددانژه اددبنژحژ ددپنژ ددا ژ ددبزدنژتجی شددیاژحژم  اددیدژربهویدز ددنژحز ژدز رددیژیمل یدد ژ خددیژمسخ یدداژز مدد ژ ددبشجژزهژم ش شتژحژدشآ

شدددیا اددیدژربهویدز ددنژدز یدد ژدشژیمل خددیژم  هدد ژز ردد بنژتر بددبژ زه ح شدد ژ2012 4هدد ژحژ  مدد ژزه ب  مددبشدژیبز شدد ژدشژ (ژدشژت شب

مدبدژمد نینن رداژح ادیدنژ مد  ری د  یمل هد  یبز لدا زه ربیح شدبشهبا مم بدیزت ح ش دبری  ا اد  تتب مد  ری د  ح م ب هد ژ یبز دشح

بدبه مبه د  ادید مدیحش ردا  دبهمبهزب ه کدبه  ح ریش د  ح  دبد یمل  دش هدبن زه ب ا رداژی دبزا ز دییت نزب  دبهاوببدا ه دبا زه آ

هدب  ایزن د  ادید مد نینن ه شدبشا یمل ودبلیمبژز دن شد ا ز هداژحژ ندبر ژ2011 5آهح ودبدز ژحژزشه ادی ژ ردبرژ ب ردبژمب شد ژ (ژدشژت شب

زدبا ادیدژژربهن شدبشهبا  دبهمبان دش  د شت مد نیننژیمل ددبت  دزبلنژدش ح شدیبابن همی دبپ ح  دبشم  ا  ردبپ زشتخب

ژ دزه  م  م خی یملاید م نینن رابشکبیاژههب  دش  بهمبهزب ربیحه  ح دشحه  هبازه ب ا ی بزا را شز  بهمبا ح یبشی با

 مدل مفهومی پژوهش:

 

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

 
1.  Branco 

2.  Sylvester et al 

3.  Vitor-Awonyu & W 

4.  Houque and Chia 

5. Azzone and Palermo 

 بخشش جرائم

 افزایش اعتبار

 

 حسن رفتار

 
باالبودن حس شهروند 

 مدنی

 تقسیط بدهی 

 

 رعایت قانون

 

انکی افزایش انگیزه بدهکاران ب
 جهت بازپرداخت بدهی
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ردد هاب بدد اژ ادد زنضژزه  رددیژز مددبخیژ مدد ژ رددینژیبز بدد ژ ب بددیژدشژت ش ردداژی ددبزاژمیت ردد ه نژ زددنژربهویدز ددنژ رددبها ژم شزاژ

ندنژ دبهبا(ژ رد ه نژشیب ادب ژ مد ه نژتش شدزیحه ژ ردبوربداژ دوژ یدبشنژ ادپژشا خدبشنژ  اد زنضژزیی ریحه زژنبژمایش  رصشضژمیزن نژز

یدداژم  هددیژکیا هددیژدشژه اددیاژدشژه نددبژحزر هدد زژ بددیژدشح ردداژی ددبزاژمیت ردد ه ژ زددنژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژم بدد اژ ادد زنضژزه  شددبدژحژز

ژاژش اژز ن کیای
ژ

 :تحقیق روش

هد پژزهژ هدیژ ود حهضژزهژه هدبرزنپژ بدنژحژشح ژزهژ هدیژمبه یدبشریدانژحژزهژه صدبی  هدبرژ شد ژم ژ-تب شد  ژمبم داژوبمبن رب

ردداژت دد زدژ شددبم ژیبشی ددباژ ودد حهضژ نددپژ مددبشاژز یددیژحژژ415آ اددباژز ددیباژآذشربنجباه هدد ژش شددیینباژرب شدد  ژت دد زدژم شددی  ژم رب

رددیزاژیبشی یددبییزاژ مددبشاژریز ددبرژ هدداژآ شددیینباژژ200 ددباهمب مدد اژز ددن ژ380حژم مدد ژآحشاژدژر  ددنژآ ردد زشژم نددپژزداز هددبژدشژز

شدد ژ ددب یاژز ددن ژ شدد بماژم  شددبم ژوی  بدد ژ شدد باژت ش صددبتژدزه هددیژز ددبتب ژحژمیصص هددبژزهژه شدد بماژ ندد ژوی  رددیزاژریش دد ژشحز

شد اژز د خدبتژز دییبداژ یدباژییحه ردین ژآل مدباژ زدبژزهژآه ندبن ژآه ردیزاژریش د ژوب ند ز ییبداژش اژز نژحژ یداژشحز ندبن ژآاژژنژ حژوب

ژز ییبداژش اژز ن زاژحژآهمباژاین مپژت ژهمبهاژtآهمباژهباژو حهضژزهژربش  ژریزاژتج ناژحژت لب ژ بز م ب  ژم 

 پژوهش: هاییافته

شاااخ  سااتان سااوال اول:  فاااه ا نااک ر باادهی در با خاات  باارای بازپردا باادهکاران  یاازه  فاازایش انگ های ا

 باشد؟اه، شامل چه مواردی میشرقی، از دیدگاه کارکنان بانک رفآذربایجان

مددباژ بدد ژزهژآه مددباژ ددبز ژزح ژت ش هددبشژآه مدد زح ژ ژtردداژم  اددبر ژ یدداژم شدد اژز ددنژ بددیاژز ددییبداژ مدد ژ6-4(ژحژ 5-4تدد ژمیتب (ژ

ژربش ت

 1(: شاخ  های توصیفی سوال 5-4جدول )

ژ اباژز یبه زشدژمببه بپژزه یزپژز یبه زشدژمببه بپژت  زدژمیتببیهب

ژ0/19ژ2/71ژ19/58ژ200ژرصشضژمیزن 

ژ0/18ژ2/68ژ12/42ژ200ژزا زنضژزییخبش

ژ0/14ژ1/99ژ17/21ژ200ژ اپژشایبش

ربوربداژ وژ

ژشزیحه ژم ه 
ژ0/18ژ2/68ژ17/31ژ200

ژ0/21ژ2/98ژ18/92ژ200ژتشاب ژر ه 

ژ0/15ژ2/13ژ15/15ژ200ژشیبننژ بهبا
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 1تک متغییره برای سوال  t(: آزمون6-4جدول )

ژمیتببیهب

ژ15مببه بپژم ببش=ژ

ژTمش زش
دشماژ

ژآهزدا

ژ ا 

ژم   ژدزشا

تیبحتژ

ژمببه بپ

ژ%95ابصلاژزدمب باژتیبحت

ژ  ژربوژ  ژوبنبپ

ژ4/96ژ4/20ژ4/58ژ000/0ژ199ژ23/90ژرصشضژمیزن 

ژ-2/20ژ-2/94ژ-2/57ژ000/0ژ199ژ13/56ژزا زنضژزییخبش

ژ2/48ژ1/93ژ2/21ژ000/0ژ199ژ15/65ژ اپژشایبش

ربوربداژ وژشزیحه ژ

ژم ه 
ژ2/68ژ1/93ژ2/31ژ000/0ژ199ژ12/16

ژ4/34ژ3/50ژ3/92ژ000/0ژ199ژ18/59ژتشاب ژر ه 

ژ0/45ژ-0/14ژ0/15ژ30/0ژ199ژ1/02ژشیبننژ بهبا

ژ

مدد ح ژ  اددبر ژ شددبه اژ6-4(ژحژ 5-4م خددبشژحژژکددیددم (ژم ادد زنضژزیی هددباژز مددیاژمیتببی بددبه بپژه نددنژ ددبهباژیدداژم شیب

اددبا هدد ژش ندد کباژیبشی ددباژرب بدداژمیژزهژد یددیژزهژرش رددییم بدد ژریز ردداژتیت رددبداژحژ هددبژ رددبژ ددا ژم  دد ژدزشاژژ15/15حژژ12/42ژتببی

0/305Sig= 000حژژSig= رددبضژزهژژ رددبژزدمب ددباژ لددذزژ شدد  ژ شددب  ژتددبزام ژ0/95مدد ژرب یددنژ بدد اژک ادد زنضژزه  هباژز

اددباژز ددیباژآذشربنجبا هدد ژش ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ شددب  ژردد هابشزاژ شددبم ژ اددبانژ هدد ژش ندد کباژیبشی ددباژرب شددی  نژزهژد

ژرصشضژمیزن نژ اپژشایبشنژربوربداژ وژشزیحه ژم ه ژحژتشاب ژر ه ژآهباژم ژربش  
 

شااخ  جاان سوال دوم:  ساتان آذربای فااه ا ناک ر بادهی در با خات  بارای بازپردا بادهکاران  یازه  فازایش انگ های ا

 باشد؟شرقی، از دیدگاه مشتریان بانک رفاه، شامل چه مواردی می

بدد ژ مددباژ دبز ژدح ژت ش هدبشژآه مدباژرداژم  مد زح ژ ژtزهژآه اددبر ژ یداژم شد اژز ددنژ بدیاژز ددییبداژ مدد ژ8-4(ژحژ 7-4تدد ژمیتب (ژ

ژربش ت

 2(: شاخ  های توصیفی سوال 7-4جدول )

ژ اباژز یبه زشدژمببه بپژزه یزپژز یبه زشدژمببه بپژت  زدژمیتببیهب

19/13ژ380ژرصشضژمیزن  ژ0/15ژ2/92 

13/52ژ380ژزا زنضژزییخبش ژ0/18ژ3/67 

17/28ژ380ژش اپژشایب ژ0/12ژ2/49 

ربوربداژ وژ

ژشزیحه ژم ه 
17/38ژ380 ژ0/15ژ2/93 

18/12ژ380ژتشاب ژر ه  ژ0/17ژ3/40 

15/60ژ380ژشیبننژ بهبا ژ0/12ژ2/50 
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 1تک متغییره برای سوال   t(: آزمون8-4جدول )

ژشب  ژهب

ژ15مببه بپژم ببش=ژ

ژTمش زش
دشماژ

ژآهزدا

ژ ا 

ژم   ژدزشا

تیبحتژ

ژمببه بپ

ژ%95ابصلاژزدمب باژتیبحت

ژ  ژربوژ  ژوبنبپ

ژ4/31ژ3/38ژ4/13ژ000/0ژ379ژ27/56ژرصشضژمیزن 

ژ-1/10ژ-1/84ژ-1/47ژ000/0ژ379ژ-7/85ژزا زنضژزییخبش

ژ2/54ژ2/03ژ2/28ژ000/0ژ379ژ17/90ژ اپژشایبش

ربوربداژ وژشزیحه ژ

ژم ه 
ژ2/68ژ2/09ژ2/38ژ000/0ژ379ژ15/86

ژ3/46ژ2/77ژ3/12ژ000/0ژ379ژ17/84ژتشاب ژر ه 

ژ0/85ژ0/35ژ0/60ژ000/0ژ379ژ4/70ژشیبننژ بهبا

ژ

مدد زح ژ  ادبر ژ شدبه اژ8-4(ژحژ 7-4م اددباژکددیددم (ژم هد ژش شددیینباژرب ند کباژم خددبشژزهژد اد زنضژزیی بددیژز مدیاژمیتب بددبه بپژه ژیداژم

رددیژ رددبداژحژریز هددبژ بدداژمیتببی یددیژزهژرش رددبم ژ =000Sigرددبژ ددا ژم  دد ژدزشاژژ13/52یم لددذزژ شدد  ژ رددبضژزهژژرب ژ0/95زدمب ددباژ

شددب  ژتددبزام  یددنژ اددباژز ددیباژآذشربنجباک هدد ژش ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژ بدد اژ ادد زنضژزه  شددی  نژزهژهباژز

شددب   شددبم ژ اددبانژ هدد ژش شددیینباژرب ندد کباژم اددب ژد مدد ه نژتش شددزیحه ژ رددبوربداژ ددوژ یددبشنژ اددپژشا مددیزن نژ  شددضژ هباژرص

ژر ه ژحژشیبننژ بهباژم ژربش  

 

ناک سوال سوم:  ناان با یادگاه کارک بادهی از د خات  بارای بازپردا بادهکاران  یازه  فازایش انگ موارد تشابه و تفارق ا

 گردد؟شرقی و مشتریان بانک رفاه شامل چه مواردی میرفاه استان آذربایجان

مد ح ژ  مدباژ10-4(ژحژ 9-4مابر ژ مد ژT(ژحژآه هداژ شد اژمو  جدب ژ لدباژدشژزه مدباژ یداژ دا ژم  د ژدزشاژآه کدیددژ

مدداژمیتبی نددنژه ردد ه ژحژشیب اددب ژ مدد ه نژ  شددزیحه ژ رددبوربداژ ددوژ یددبشنژ اددپژشا خددبشنژ  ادد زنضژزیی مددیزن نژز شددضژ هددباژ رص

ندبهوsig ژ0/05ربش ژ م ژ0/05 بهبا(ژربشییژزهژ ردیاژحزش ادی ژریز ردبژ ردباژ ندپژای ودوژ(ژر برینپژز شد نژ مد ژرب ادبیژ رد ژتی هدبژ ب

یداژ دا ژم  د ژمو هاژم  مدباژکیددژ مدیزنژTدزشاژآه شدضژ هدباژرص شدب  ژ شدزیحه ژدشژ ردبوربداژ دوژ یدبشژحژ ادپژشا  نژ 

رددیژ بدد ژریز ردداژتیت رددبواژژ0/750حژژ0/697نژژ0/073مدد ه نژ لددذزژژ0/05رددبداژحژ شدد  ژ شددب  ژتبزهم مدد ژرب یدداژدشژ اددنژ جدداژکی  یب

زدبژ ردبپژآه ردبداژحژ شدبراژ شدیینباژم هدیزتژیبشی دباژحژم ادب ژه لد ژ دا ژم  د هباژ هد زشد ژح مدبدژ یدبحت ژح هدباژت شدب  ژ دزشاژ

ادد ژ خددبشنژ  ادد زنضژزیی رددیژز بدد ژریز ردداژتیت نددنژ ددبهباژ نددیژژژ0/031حژژ0/004نژژ000/0ردد ه ژحژشیب لددذزژمدد ژ0/005رددبداژحژه شدد  ژ رب

ژ یبجاژکیانژیاژدشژشب  ژهباژاب ژربپژههیزتژیبشی باژحژمشیینباژتیبحتژحمبدژدزشد تبزهم 

ژ

ژ
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 شاخ  های توصیفی  -4-9جدول 

مببه بپژ اباژ

ژز یبه زشد

زه یزپژ

ژز یبه زشد
ژمببه بپ ژت  زد ژزایزد ژهبشب  ژ

ژ0/19 ژ2/71 ژ19/58 ژ200 ژیبشی با
 بخشش جرائ 

ژ0/15 ژ2/92 ژ19/94 ژ380 ژمشیینبا

ژ0/19 ژ2/68 ژ12/42 ژ200 ژیبشی با
 افزایش ابتبار

ژ0/18 ژ3/67 ژ13/52 ژ380 ژمشیینبا

ژ0/14 ژ1/99 ژ17/21 ژ200 ژیبشی با
 حسن رفتار

ژ0/12 ژ2/49 ژ17/29 ژ380 ژمشیینبا

ژ0/19 ژ2/68 ژ17/31 ژ200 ژیبشی با ن حس باالبود

ژ0/15 شهروند مدنی ژ2/93 ژ17/39 ژ380 ژمشیینبا

ژ0/21 ژ2/98 ژ18/92 ژ200 ژیبشی با
 قسیط بدهی ت

ژ0/17 ژ3/40 ژ18/12 ژ380 ژمشیینبا

ژ0/15 ژ2/13 ژ15/16 ژ200 ژیبشی با
 ربایت قانون

ژ0/12 ژ2/50 ژ15/61 ژ380 ژمشیینبا

   tنتایج آزمون  -4-10جدول شماره 

تیبحتژ

 اباژ

ژز یبه زشد

تیبحتژ

 پمببه ب

دزشاژ ا ژم   

 Sig)ژ
dfژ tژ

ژآهمباژلبا

ژهبرژحزشنبهازب ژشب  ژهب
 Sig)ژ ژFآمبشاژ

ژ0/24 ژ0/06 1/79 578 0/073 0/44 ژ3/37

ژ

ربژای ژریزریاژ

ژحزشنبهازب

ژ
بخشش 

 جرائ 

ژ0/24 ژ 1/84 432/10 0/066 0/44 ژ
ربژای ژی  ژ

ژریزریاژحزشنبهازب
 

ژ0/29 ژ0/07 -3/72 578 000/0 1/09 ژ3/19

ی ژریزریاژربژا

ژحزشنبهازب

ژ افزایش 

 ابتبار
ژ0/26 ژ -4/09 519/22 000/0 1/09 ژ

ربژای ژی  ژ

ژریزریاژحزشنبهازب
 

ژ0/20 ژ0/05 -0/39 578 0/697 0/07 ژ5/22
ربژای ژریزریاژ

ژحزشنبهازب
 حسن رفتار
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ژ

ژ0/19 ژ -0/41 487/37 0/677 0/07 ژ
ربژای ژی  ژ

ژریزریاژحزشنبهازب
 

ژ0/24 ژ0/07 ژ0/750 ژ578 ژ-0/31 ژ0/12 ژ2/34 ربژای ژریزریاژ

ژحزشنبهازب

ژ

ربژای ژی  ژ

ژریزریاژحزشنبهازب

ژ

باالبودن 

شهروند 

 مدنی
ژ0/24 ژ0/07 ژ0/743 ژ437/28 ژ-0/32 ژ

ژ0/28 ژ0/80 ژ0/004 ژ578 ژ2/81 ژ0/33 ژ0/93 ربژای ژریزریاژ

ژحزشنبهازب

ژ

ربژای ژی  ژ

ژریزریاژحزشنبهازب

ژ

قسیط ت

ژ0/27 بدهی ژ0/80 ژ0/005 ژ453/64 ژ2/93 ژ ژ

ژ0/20 ژ-0/45 ژ0/031 ژ578 ژ-2/16 ژ0/19 ژ1/65 ربژای ژریزریاژ

ژحزشنبهازب

ژ

ربژای ژی  ژ

ژریزریاژحزشنبهازب

 ربایت قانون
ژ0/19 ژ-0/45 ژ0/024 ژ465/07 ژ-2/27 ژ ژ

 

سااتان  فاااه ا نااک ر باادهی در با خاات  باارای بازپردا باادهکاران  یاازه  فاازایش انگ ناادی ا یاات ب هااارم: اولو سااوال چ

 باشد؟شرقی چگونه میآذربایجان

ادباژز دیباژآذشربنجباژردا هد ژش رد ه ژدشژرب ردیزاژربهویدز دنژ ردد هابشزاژ بد اژ اد زنضژزه  ندنژر د اژز هدبشژزحلب شددی  ژم 

مد ژ هدبژ یح بد ژدزداژ ادبر ژت ل شد اژز دن ژم یداژ خدیزتژویدز  ندپژز خداژر د اژز رداژشت ند مپژ مد ح ژژSpssزهژآهمباژای شدبم ژدحژ

خدام  بدبه بپژشت مد زح نژم ندپژ یداژدشژز شدژربش  ژ نداژ بدیژزشز هدیژمیت مدبش ژهدباژ مدبشاژحژآ صدبتژآ بد ژمشص  اژحژه
2ند اژ نداژکید زشز

مدد ح ژ  مدداژ یدد دژم  دد ژدزشاژ11-4ز ددن ژربتب شدد زشژ یددیژزهژ ددا ژم  دد ژ(sig)(ژم (ژز ددن ژ=ژژ0/05دزشاژز ددیبه زشدژ یم

بد ژدشژ دا ژزدمب دباژ بد ژم ژ%95ر بریزنپژای ژت ش ودوژم ترن هدباژشدبد ژ خداژمیتبی ردبپژشت یدبحتژم  د ژدزشاژ یدنژت تدبزاژک

ژبدژدزشد ژزدویبتژیبم ژدشژم ح ژهباژذن ژزشزناژش اژز ن مبشدژریش  ژحم

ژ

ژ

ژ
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 (: نتایج آزمون فریدمن11-4جدول )

 ا ژم   ژدزشاژ

ژآهمبا
ژدشماژآهزدا 2ژ ژت  زد

ژ000/0 ژ5 ژ993/5 ژ580

ژ

 بندی شاخ  ها(: نتایج رتبه12-4جدول )

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

ژ

مدد ح ژ  اددبر ژ مدد 12-4م شددبه اژ مددیزن ژ (ژم شددضژ شددب  ژرص یدداژ ردد ه ژ 4/56کددیددژ ادد ژ نددنژزح نژ  (ژ28/4(ژدزشزاژزحلب

مدد ه ژ  شددزیحه ژ رددبوربداژ نددنژدح نژ یددبشژ 3/87زحلب اددپژشا نددنژ ددبهباژ 3/86(نژ  خددبشژ 2/70(نژشیب ادد زنضژزیی (ژدشژ1/73(ژحژز

ژزحلبننژهباژر  اژم ژربش  

ژ

 : گیرینتیجهو بحث  -4

یددا شددب  نبا یدداژ شددباژدزدژ ودد حهضژه اددباژهباژ هدد ژش ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژ بدد اژ ادد زنضژزه  هباژز

رددبوز ددیباژآذشربنجبا یددبشنژ اددپژشا مددیزن نژ  شددضژ شددب  ژرص شددبم ژ اددبانژ هدد ژش ندد کباژیبشی ددباژرب ربداژ ددوژشددی  نژزهژد

شددب   شدد ژحژ مدد ژرب هددباژ ردد ه ژآ اددب ژ مدد ه ژحژتش هدد ژشددزیحه ژ ردد ه ژدشژرب رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژ بدد اژ ادد زنضژزه  هباژز

اددباژز ددیباژآذشربنجبا رددبوربداژش یددبشنژ اددپژشا مددیزن نژ  شددضژ هددباژرص شددب  ژ شددبم ژ اددبانژ هدد ژش شددیینباژرب ندد کباژم شددی  نژزهژد

مد ژر ندنژ دبهباژ رد ه ژحژشیب ادب ژ مد ه نژتش مدیزن ژ وژشزیحه ژ شدضژ شدب  ژرص ندنژر د اژ ردیژز دبرژزحلب شد  ژهمی دبپژ ب

رددد ه ژ 4/56  اددد ژ ندددنژزح نژ  مددد ه ژ 4/28(ژدزشزاژزحلب شدددزیحه ژ ردددبوربداژ ندددنژدح نژ یدددبشژ 3/87(ژزحلب ادددپژشا (نژ3/86(نژ 

ژ(ژدشژزحلبننژهباژر  اژم ژربش   1/73(ژحژزا زنضژزییخبشژ 2/70شیبننژ بهباژ 

یددا رددبژژهبانبا ودد حهضژ نددپژ یدداز اددبشزا ضژودد حهژهبانبا اددبشزاژ 1395 بی ددبزاژحژهم (نژ1395(نژزنمبه ح ددنژحژهم

اددبشزاژ  مدد اژحژهم شددینی ژ 1393(نژ ددبدزتببا 1393م  مددبداژحژ رددبا1392(نژم  اددبژژ 1388هزدا (نژ ی هدد ژ2015(نژریزه (نژ

ژهمابژم ژربش  (ژ2013(ژحژ بلب ییژحژهمادبشزاژ 2013(نژححه  بژحژحنیبشژ 2011(نژآهحهاژحژوبلیمبژ 2012حژ ببژ 

یددا اددبشزا ژهبانبا بدد ژ(ژ1395ودد حهضژ بی ددبزاژحژهم هددیتژژی دد م ترن یددبهضژ هددبشانژ تددبش ژزهی هددیتژ یددبهضژ یدداژ

ردبها ژدزشد  خدبتژم دب ژ بد زاژمابل یدبهضژم ردیژ زدباژ رد ژمو ه تدرخبیژ ب ردبها ژ ادزبوتژ هدیتژ دبدژت یدبهضژ ادبشاژحژ ربا دد اژژرب

اددبشزاژ  صددب1395زنمبه ح ددنژحژهم هددیتژح رددیژ مدد خیژ مدد ژ ردداژریش دد ژیبز شدد ژ شددبحشهاژز ددیباژ(دشژت شب هدد ژی اددزبوتژرب  ژت

ژمببه بپژشتخاژشب  ژهبژشدنت

ژ4/56ژرصشضژمیزن ژ1

ژ1/73ژزا زنضژزییخبشژ2

ژ3/86ژشایبش اپژژ3

ژ3/87ژربوربداژشزیحه ژم ه ژ4

ژ4/28ژ ا ژر ه ژ5

ژ2/70ژشیبننژ بهباژ6
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هدیتژژویدز ی د  ژ یز باژشربا رد بی نژ اددیشب ژ خددیژم اددزبوتنژدزشزاژز هدد زهاژت یداژز شدباژدزدژ بدنژه مد  ژتبر مدبپژ یدبنجژتص ه

هددبرژ رددمبهنژزهژ خددنژحژ ددبانژ خددیژمس اددزبوتژز دددب ژدحشاژربهویدز ددنژت ردد ژم  دد نژ خددیژم اب دد ژحژ اددزبوتژز  ددبدژربهویدز ددنژت

رددمبهنژ خددننژ خددیژمس مددبه ژ ددیژش ددب ژویدز ددنژرددمبهی ژز ادددبرژحژهم  خددیژم  خدداژز اددبرنژح ددبرژ بد خددیژم  شدداژزاژز هددبرژحخب زهژ

شدد مدد ژرب اددزبوتژ صدددب ژت هدددیتژح ردددیژ ادددیشب ژ دددباژ خدددیژم صدددب ژدزشزاژز ادددیح ژم  صددد ژ ردددبژا اددزبوتژ مدد اژحژ   ژت م 

اددبشزاژ  رددبژی ددبزاژ1393هم شدد ژشزژ ندد کباژیبش(ژت شب شددبحشهاژزهژد اددزبوتژی هدد ژربهویدز ددنژت هدد ژش ب ددبن ژمبز ش ب ددباژرب

شددبحشها جددب ژدزداژز ددن ژی جددباژزه یدداژژدشژز ددیباژهه اددببژ ددیژش ددب اژ اددیشژز  ندد هباژم مدد ژتم  شددضژیب یدداژ شددباژدزدژ یددبنجژه ه

اددببژ رددبهژویدز ددنژز  زددنژ شددبحشهزاژم بدد اژی یددبهضژزه  مدد ژ لددوژدشژشددبدم مب مددبتژز ددیبه ژحژهمبن دد کباژمج یدد اژمشب نژح

شدد ز رددبهژویدز دننژا ید  ژ تددیحنجژایه ددرژ ادزبوتژحژ ندد ژت صدبنژتم  دددبوه ژ  خددبتنژ صدب ژمابل مددبخیژدشژح زددباژ دبهبه ژ اژزهیم

مدبدژ دبزهبپژحژژویح اربداژ ید  ژح خدبن ژحژ ادیح ژح بد ژحژ ردیزاژتمل هد ژ دبهبه ژ مدبدژمبز خدبتنژح صدب ژمابل ردیزاژح صد حشزمیزنباژ

مد ژ خدبتژ اد زنضژمابل لد ژز ید  ژربهویدز دنژحژی مد ژ یدینپژیبز خدبتژزهژمزم صدب ژمابل زدنژح ند ژ دباژم ردمبهنژزمیز ردبژ مشیشزتژ

ردبژی دبزاژ1393بدزتببا  دژ ربش  شد ژ یدا(ژت شب شد ژمبل رداژمبم داژدشژربمبش دیبهزباژمابل داژتاخب بد اژ د منژ ردیژزه  مدبخیژ هباژ

ردبپژیژ صبص ژحژدحلی  رداژمبم داژ بد اژ د منژ هدیژزه  یداژزهژه شدباژدزدژ هدبژه بد ژدزداژ نداژحژت ل بشی دباژم یشیژهمبد ژهیبنجژتج 

وددبضژ یدد ژ یدداژدشژربمبش ددیبهزباژدحل شددباژدزدژ یددبنجژه هدد زشد ژه مددبدژ یددبحتژم  دد ژدزشاژح یدد ژت صدد ژحژدحل ربمبش ددیبهزباژ صب

ردیژ هدبژ ودبضژهببه صد ژ لد ژدشژربمبش دیبهزباژ صب هد ژح تدبخبیژم  د ژدزشاژدزش بد اژ د منژیبشی دباژ ردیژزه  شد اژ بدبپژ هببههباژت 

ندداژ هدد  ژهمی ددبپژتج  تددبخبیژه زش بدد اژ دد منژیبشی ددباژ بدد اژ دد منژزه  یدد ژزه  صددضژدحل یدداژدشژر شددباژدزدژ هددبژه بدد ژدزداژ حژت ل

اددیدژ رددیژیمل بدد اژ دد منژیبشی ددباژ صدد ژزه  صددضژ صب لدد ژدشژر خددنژحژم  ددبدزشاژدزشدژح تددبخبیژمس اددیداژ اددیدژ رددیژیمل یبشی ددباژ

ندپژز دنژ ادنژز رداژآاژد دنژنب ود حهضژ ندپژ یداژز جداژزاژ تدینپژهیب زد ژ لد ژم ادبشژی هد زشد ژر ایداژآهباژتبخبیژمسخنژحژم  دبدزشاژ

شدباژدزدژیاژر ود حهضژه ندپژ هد زشد ژز مدبدژ یدبحتژم  د ژدزشاژح رداژمبم داژت بد اژ د منژ هدیژزه  ید ژزهژه بپژرصضژ صبص ژحژدحل

هد نژ رد بنژتب ادبننژح ادیداژمبه د ژم  هدباژ کد ژ تدبخبیژحن  رداژمبم داژت دنژ ردیزاژ د منژ یاژدشژرصضژ صبص ژزه ب اژزایزدژ

ید صدضژدحل یداژدشژر بدبه یژآاژز دنژ یدبنجژر هد زشد ژهمی دبپژه بد اژمب زاژت صبوتژ صدبوتژیبشی دباژزه  اد زنضژ دا ژت  ردبژز  ژ

مدبداژحژ مداژز دن ژم  رد ژتب ید ژ ب صدضژدحل ادبه ژر مد نیزاژم دبر ژزه ردیزاژ ندپژ رد ژحژز مد ژنب آهباژریزاژ  منژراژمبم اژیبهضژ

رددبژی ددبزاژ1392شددینی ژ  شدد ژ شدد  ژ(ژت شب رددبهداژدشژ اددبن ژهحد اددزبوتژزی یدد  ژربهویدز ددنژت مدد خیدشژ مدد ژ لدد ژحژیبز ریش دد ژی

شددزییید لدد ژ هدد ژم جددب ژدزداژز ددن ژژرب یددازه هددبن ژژهبانبا شدد بماژابییبش صددبدخبپژوی  ندد کباژم یدداژزهژد شددباژدزدژ ودد حهضژه

هدد کبانژ هدداژحز ژکبی یددبشژشزهیجبنب مدد نیننژحژهمب دداژاژم ب دد ژشا ردد تژ یدد نژ اددزببلنژتالب رددبها نژت مدد ژایز لدد ژحژیبز یددباژی هم

نددبای ژتب اددزببلنژدش شددب ژت بددننژزهی هددبرژا بل یددبا نژ خددبن ژ تددبمز ژدشژز ددذژح ردد ژ صددبشژحژ شددزبنژ  ردداژ ددبنیژرص هدد کباژ  دد ژحز ژکبی

یدد  ژربهویدز ددنژژ ددبرشا رددیژ مددبخیژ مدد ژ هدد ژیبز بددبهژزهژز مددبشدژه مددبل ژ رددبداژم ددبر ژ یددبا ژ هدد ژحژهب رددبژرب هدد اژ اددبشاژحز ژکبی اژهم

رددبداژ شددزیییدژ لدد ژ هدد ژم شدد  ژرب رددبهداژدشژ اددزبوتژهحد رددبات رددبژی ددبزاژ1388هزدا ز ددن ژ ی شدد ژ هددباژ(ژت شب ریش دد ژمیتبی

شددبحشهاژ یز ددباژم ددبر  هدد ژی شددیانژیبشی ددباژرب بدد اژوب ادد زنضژزه  کددذزشژریز یدداژ زخی مددبد ژنبا شددیژه یدداژژهبتم ی شددباژدزدژ یددبنجژه ه

هدد ژدش شددبشینژد هددباژام صددمب ژرددبپژمیتبی شددبشژیبشی ددبا نژت بدد ژحژزشت اددی ژتیا رددبداژ ب هدداژ شددتل  نژایبدو رددبننژ کبیا نژاش

جدب شدتل ژزه کدید ژ هدد زههباژا شد ژز هد زپژحژ  ادیداژیبشی ددبا ژحژاز زدباژ ردبژحن کب شددت ژ خدب ژ یدبشا نژازها شدد اژدشژم دب ژ  ژ

مددبد ادداژم  دد ژمب شددتل ژیبشی ددباژشزر بدد اژ ادد زنضژزه  رددبژز مددبدژدزشدشژ ددبهمباژ ژ شددتل  ژحژدزشاژح بددنژ رددبپژازم  مددبژ د ژز

شدب  اداژم  دد ام شددتل ژیبشی دباژشزر بد اژ اد زنضژزه  رددبژز مدبل  نژ هد زشد هباژ مدبدژ جدداژدزشاژح زدبن تژهیب جدداژژتدبزام کبیاژه هیب

شد ژیبشی دباژح رداژتیبحتژکیانژیاژتبماژراژیبزم ژزه ب  مداژ زدبژحژتب هدباژآه زد ژهببه اد ژزهژم ند ژزهژیبشی دباژن هدیژ ادیداژ هدباژ

زددیا یدداژدشر یددبزمل ژز ددنژ اددبه ژم تددینپژ بددیحاژزه رددیزاژحشاژه زدد ژحژز ب دد ژ شددیزن ژم ادد ژزهژ اددنژحژن ردداژآاژد ددنژنب تددبزاژ

یدب هد پژدشژهی مد ژمی د داژدشژش ب اژراژ جدب ژمب ه د  ژیبز یدبشژشزژزه یداژآاژ ادیزداژز دنژ بد اژدشژز جدبدژزه  ردیزه بصیپژحژزن شاژ
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زدبژح رد هخب ژشزه مد نیننژ بد ژ مدبپژدل رداژه هد ژحژ مدبدژدزش هد ژژزه ب اژیبشاژوبنبپژدشژ بهمبهزبژح یداژریبز شد ژ ند ژرب هدبن ژرب بد ژ تا 

ردبداژ هبزه ب ا هداژ ردبژیبدو یدبشژ ندپژ هد  ژز اد زنضژد شدبشاژیبشی باژ دبدشزژز بد ژحژزشت ادی ژتیا بدیاژژ-ب صدمب ژک شدبشینژدشژت ژ-م

اددیداژ هددباژ کدد ژ رددبژحن  شددت ژ خددب ژ صددبشتژم ژ-زها مددبدژدشژ ددبهمباژ هددباژمب هدد زهژ شدد ژز هدد زپژحژ  شددتل ژحژز بددید ژکددید ژ ک

ادیزدژم  یدبحتژز جدب ژآکبه ژزه  به  ژت جداژز د زمبت ژزه یدیژرش ب د ژحژدشژهیب تدبژیبشی دباژ دبدژشزژرز مد ژی د ژ مد نیژی رداژ هد ژ تبز

هد  یداژ ندبژده ژ مد نیزاژشزژدشژدزداژ ادیزدژ دبهمبه ژ هدباژز کدبه ژزهژهببه شد  ژآ هدباژیبشی دباژرب خدبتژهببه ادیزه ژآحشداژحزم پژزهآاژ

ندبشاژم  وددبدز ژ کددبه ژدشژهد زداژ نددپژآ یددبحتژز دنژحژز لدتژمی شددزباژمصی رد ژوبدز مدد ژری د ژزهژیبشی ددباژدشژمشب ادوژزل  ی دد  ژی

ادیمهمب اژتیبحتژدشژهببههبژم  تدبژ ب مد ژی د ژ مد نیژی ند اژی د  تبزه ژراژ ددیحژش هدباژیبشی دباژشزژ ردبژهببه خد ژ ادبژژزباژم ا ریزه
بد ژ2015 1 یدبنجژت ش جدب ژدزداژز دنژ ژه تدب ژزه شدبشژویت بدیژا دب ژدشی هدباژج یدواژحز ژ هدباژ (ژت شبش ژربژی بزاژژت ببپژی  د اژ

دد هشباژدزدژریحهژر یزاژدشژ بای ژمبل ژم  رداژ شدبد ژ جدیژ زدبژم  کدذزشزاژزهژربها هد زهژ د یداژ ودوژز کدیژتبزه ژراژ دیحجژ یداژز بشاژ

ند زشژزهژ دباژوو شدیزن ژهبوب ردبها ژحژ هد زههبزدمب به ژراژ بای ژ زد زشاژژز ردیزاژه  یدیژ هد ژرز هدباژشز شدبدژحژآ ادبرژ ی  د کباژز 

زددبژم  -ودو هددباژ دبدژزهژربها ردداژ دیحجژ دد یداژ هد زههباژ ددبدژرببر دد نژز د ز ژ صددضژز زددبژر یداژربها جددبژ یددوحانژزهژآه رداژ همبن دد  ژ

رددا شددیینباژشزژ مدد هباژزهژ دد یدهزباژم اددبژییداژی اددزبوتژزی ردداژمب دد ژربهویدز ددنژصددبشتژت اددزبوتژ یدداژت صددبشت ژ هدد نژدشژ ز

شدبد جدیژ هد ژم  زدبژ ادی  ژربها رداژحششا ادپژز دنژ ید ژمم هداژ  شدیزن ژر رب ب شد اژحژدشژ مداژ  ژهشبدنژربژیبهضژهبکزبه ژم بر ژمبز

ادددبشزا ردداژریش دد 2013 2 بلب ددییژحژهم شدد ژ اددیژ(ژدشژت شب ادددیدژربهویدز دددنژحز ژتبلب ی  ددد کباژحژ آحشاژی  دد کباژیمل

مدد ژ اددیآحشاژی  د کبانژدشآ رداژ هدد زهاژحز ژت دنژترخبیتجی یداژز شددباژدزدژ صد ژه یدبنجژ ب یداژز ددن ژه ندداژویدز  لد ژدشژهبجی  دیداژمب

هدد ژزهژ هدداژحم دد ژحز ژد رددبپژ ب صددلاژ ندد ژحژاب کددید ژدزشز اددخنژ شدد  ژهمی ددبپژه مدد ژرب کددذزشاژ هددیتژ ددیمبناژ هب ددبل ژ ددبوهاژح

هددیتژربهویدز ددنژحز ژم یبز مدد خیژدشژ شدد  مدد ژ یددبشژ رب ردداژریش دد 2013 ژ3ححه  ددبژحژحن شدد ژ خددبدژژ(ژدشژو حه رددیژرز مدد خیژ مدد ژ یبز

مدد ژ ددپنژ ددا ژ مدد اژیبز ردداژد ددنژآ یددبنجژ ردددیژز دددبرژه یدداژز ددن ژ یددبشزاژدشژج ددبژویدز  ربهویدز ددنژحز ژتب دد ژ ددب ژهمب دد ژ

رد بن ادبنژحژح شدیاژحژم  ادیدژربهویدز دنژحز ژدز ردیژیمل ید ژ خدیژمسخ یداژز مد ژ دبشجژزهژم ش خدیژژ بزدنژتجیرانژههبشتژحژدشآ هد ژز تر

هد  شددیاژز ادیدژربهویدز دنژدز بدبم ی ژدشژیمل هد ژحژ  شد ژ2012 4 ژ مد ژزه ب  مدبشدژیبز شد ژدشژ رداژژمد نینن(ژدشژت شب ادیدنژ یمل

مد  ری د  حمبد هد  یبز لدا زه ربیح شدبشهبا مم بدیزت ح ش دبری  ا اد  تتب مد  ری د  ح م ب هد ژمبه د  یبز بدبه دشح  ردا  دبهمبهزب ه

ادید مدیحش کدبه  ح ریش د  ح  دبد یمل هدب  ایزن د  دش هدبن زه ب ا رداژی دبزا ز دییت نزب  دبهاوببدا ه دبا زه آ  مد نینن ه

اددید شددبشا یمل وددبلیمب شدد ا ز هدداژحژ اددیدژژ2011 5ز ددنژآهح مدد نیننژیمل نددبر ژ وددبدز ژحژزشه اددی ژ رددبرژ ب رددبژمب شدد ژ (ژدشژت شب

زدبا شدبشهبا  دبهمبان دش  د شت ربهن ددبت  دزبلنژدش ح شدیبابن همی دبپ ح  دبشم  ا  ردا شز با دبهم ح یبشی دبا ردبپ زشتخب

ژم ژدزه    م خی یملاید م نینن رابشکبیاژههب  دش  بهمبهزب ربیحه  ح دشحه  هبازه ب ا ی بزا

شاانهادهای  شااگرانپی ردداژ: پژوه مدداژ یددارددبژتب اددبژهبانبا هدد ژش مدد نیزاژرب ردداژ شدد زبدژژاودد حهضژ دشژژکددیددم وب

ردبشژدشژ دب  همبا ندبژدحژ ند ژ مدسوژ رد هژ6هباژ بص ژزهژ ب ژ ردیزاژربهویدز دنژ هدا(ژ هد ژمب هدیژر بی مدیزن ژشزژدشژه شدبدک ژ  نژرص

ردد ه ژ رددیزاژربهویدز ددنژ ردد هابشزاژشزژ بدد اژ تددبژریبزه دد ژزه  شدد  ژ شددیاژرب شددیینباژ ددبدژدز رددیزاژم هدد ژ دددورژش ددبه ژم ب ددخ ژ حژز

ردداژ مدداژ رددبژتب ادد زنضژده دد  ژ یدداز اددبژهبانبا هدد ژش مدد نیزاژرب ردداژ شدد زبدژژاودد حهضژ یددیدژژکددیددم وب مددیزن ژدنی شددبدک ژ زهژرص

رداژدشصبشتژحزشن ژتمب ژن مداژ ردبژتب یدبشژ دیزشژده د  ژ ند انژشزژدشژد دیبشژ بد زاژحزش رداژم مداژ ردبژتب مدبشاژ خدبتژجبی بژ امی ژزهژمابل
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یدا ادبژهبانبا هد ژش مد نیزاژرب رداژ شد زبدژژاود حهضژ ادب زهژژکدیددم وب جد د تش ادزبوت م شدیینبا ت  رد ه  ربهویدز دن ردی م

شدد زبدژژز ددییبداژهمبن دد   رددبها  هدد ژوب مدد نیزاژحژشح ددباژرب رددیزاژتشتددبژژکددیددم ردداژ بدد ژ ردد هابشزاژه شددیزن ژ رددبژ ردد ه ژ اددب ژ

ردد ه ژز ددییبداژهمبن دد   اددبشؤ ددباردداژژربهویدز ددنژ هدد ژش اددیبواژحژیبشی ددباژرب شدد زبدژژانژم لددنژژکددیددم وب شددراژحژم   تددبژ

یددرژهمبن دد ژ شددیینباژ ددبدژشزژ  شدد   ژم شددیاژرب یددبشژم ب ددخ ژدز هددباژشا رددبژآ یددیداژحژ مددبن ژ شددیینباژشزژشزه  رددبژز ددو ژ ددب ژم حژ

شدد زبدژ اددزبوتژر دد اژردد ژکددیددم وب ردد ه ژم ددب ژ ددبدنژزهژویدز ددنژت وددیدز یپژ خدد ژزهژ تددبژ  اددب ژ شددیینباژر   هابشزاژحژم

ژم یح ژکیده  ر هابشزاژحژمشیینباژر  اب ژزهژدشنبانژد یاژ  ژمج دژژکیددم وبش زبدژژربه ژم یح ژشبه  

مددبو ژ هدد ژز ی ردد ه ژ ددبدژدزش هددبن ژدشژربهویدز ددنژ یدد  ژتبز یدداژ اددیزداژ یددیژز ددنژز ردداژذ یدداژوه ژ رددبها ژدشژزلخ ردد هابشزاژ

تددبش ژ شدد ژزهژ شددبشژهب ردداژل دب ژا نددبژ هدد ژ ودبنب  ژدزش مددبل ژ تددبزاژ اداژ رددبدژحژزن  شددی ژ بزه دد ژ مددبل ژ ددبدژدزشزاژ د ژریک مداژ یبشهب

ردبداژه ن دا ردبوژ ندبژ یدبشکیزاژحژ ردبداژد دیم دهباژ ادباژژز یصبداژحژنبژراژدلب ژوبنبپژ هد ژش یدی ژرب مد نیزاژم  رداژ هد ک ژ هدباژه

شدد زبدژ لددبژشددبدم وب بدد ژم شددیینباژردداژدل ردد رب  ژم یددرژژزهکبیاژ رددبژ  هدد اژ شدداژحز ژکبی ردداژت ددبن ژحخب اددخنژ هدد ژه  دد مبتژرب

هد ژمیزت ژ خل ژدشژویحه ا تدبژ کدیددژ ادب ژز د ز ژ شدی ژحژ دب ژ  رد حاژریک خدیژحژ ند ژحژم ی هدباژم  ردبمپژ ردبژ مدبژ لد ژز هدباژ خ

هد ژ اددبن ژرب اددزبوتژزی هدد ژت شد اژحژ مدد ژ شددباژی رد ه ژ زددنژربهویدز ددنژ زددبژم رداژزه اددبرژی  دد ژ شدیینباژز  تددیژم هددبژشز ددنژ

ژ زمزب (ژ حصب ژشبد

رددبشژ یدداژ  دد نپژ اددبهزبن ژز ددنژ رددیزاژزه هدد ژ یدد ژزهژ ددباژ  زح اددبهزبژ  ردداژزه جدد دژ صددنژدزداژم ردداژم  دد ژای زددب ژ زم

شدد ا اددیزاژ شددیخباژ  ادد ژز شدد  ک ژ ددبدژم میت اددتژحژرص هدد ژریز ددبرژل هدد ژ شددنژزهژزه ژحژ  زح صددنژربهک اددبهزبژای ردداژزه هدد ژ  بز

یداژربه  ادنژ هد ژ داژ بر ندپژاین داژهدبریشژحژهنباژشزژر  رداژز هد پژهد ژ مدب ژز د ز ژهمبن د  ژ خدب ژی مدبشدژ  زد ژ اژدن د ژحژزل

خدبتژ دبدژزهژشزاربه  صدب ژمابل جدبشاژ دبهباهدباژ دبهبه ژحژشز دنهبژدشژهزبننژح یدیداژدشژم بدیژ هداژک یدبحاژژتیژز دنژ حژر  دب ژد

هد پژربه  رداژد دنژآحشداژ د یدا شب  ژدشژدزدکبهزباژ شب  نژ لد هدبژ هدیژدلب رداژ یداژشحهاژ ندبژ دزبز ژدشژژهبن ژز دنژ مد ز ژ ی

ژزه  زه ژحژمزنژراژد نژآحشداژ بدژربشییژد بشژهنباژش اراییژم ب خ ژویدز نژهایدا

 

ژ :منابعفهرست 

ژ  ژ م زانژم مبدنژ اپژهزدانژیلبیرب ژریش  ژشزرااژتجبشتژزلاییحهبا ژحژشایبشژمشییانژدحمبه بماژیلم 1388زلز نژش خبان ژ-( 

ژ 27-41نژص ژ35 نژدحشاژم ن ژشمبشاژو حهش ژدزهش باژشبه نژ ب ژشبه ده

ژم خبرا  ژدحشاژ1393زلخیهان ژت شبشبتژایه   ژزنیزان ژاصل بما ژتزباژایه   ن ژتیبح ژرا ژتبما ژ و بنژرب ژزه ب  ژح ژتخببپژشزراة (ن

ژ 29ژ–ژ49نژنژص ژ1هیی نژشمبشاژ

ژزنمبه ح ن ژشبدینباژههیصبد  ربا  ا ژنن ژریش  ژیبزم ژم 1395ازبم ژایدژ ب م م ژ   ز ژن ژهیتژحصب ژتازبوتژربه ژ( ژری خی

ژحتب  اژ ژمبل  دزهض ژوبل ن ژز یصبد ژدحاصل بما ژتبربن(ن ژز یصبد  ج  ژم   ژ یبشرید ژشربا ژ یز با ژز یبا یشبحشها

ژ 196-189نص ژ12 بر (دحشاژم ن نژ ب ژربانژح ب نژشمبش 

ا مابل اژمبشداژربه ژتجبشتژشبیزه(نژ( ژریش  ژیبزم ژمبخیژریژحابدزشاژمشیی1390ریزدشزانژمز انژیخب  نژیخبرنژصییهببنژ اپژ 

  467-482نژص ژ2و حهش ژدزهش باژشبه ن ب ژهج ه نژدحشاژم ن نژشمبشاژژ-دحمبه بماژیلم 

  209( ژم نیننژ یکشبدانژشبباژهبنپژزه ب  نژت ربین1392تب ل نژهببهژ 
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ژر ن  ژ1392 خبخ ژهباجبن ژتییبا(  ژرا ژکیدش یزاژزنیزه ژزهژ یی ژش ب نژد ب ژزه ب اژزه ب ا هباژمصیلتژکیدش یزانژهباژدبترب

 هبماژیبشش ب  ژزشش ژکیحاژم نیننژحژز یصبدنژدزهش باژشب ژرزبن  وبنبا

ربژز ییبداژزهژشحنایدژژ(نژم لابهاژیبزم ژم خیژریژمابلخبتژم ب ژربهازب1395 بی بزاژم خبراژژنژریهکیاژ بهشباژممب ژنژمیحت ژیل ژ 

  29-54ژننژ79ب ژربانژحژ زبش نژشمبشاژوبنبن ژ بای نژاصل بماژو حهشزبژحژ بب یزباژز یصبداژ 

ژ( ژم نیننژشایدبشژ دبهمبه نژ دبپژ دب نژتزدیزاتژزهیشبشزتژدزهشا  ژم نیننژدزهش باژتزیزا 1391شربنببانژیل ژ 
 

مابل اژتاخبش ژمبلیاژهباژمبخیژریژزه ب اژ  منژراژمبم اژدشژربمبش یبهزباژ صبص ژ( ژت شبش ژربژی بزاژ1393 بدزتببانژرنژز نژ 

 هبماژیبشش ب  ژزشش ژکیحاژم نیننژحژ ابر زشا ژدزهش باژیوماژدخبدخبن   ژوبنباحژدحلی 

و حهش ژرزخبدژم نینننژ ب ژ- خیژریژ بلضژهباژههب ژربها ژزنیزانژهشیناژیلم ( ژش ب بن ژحژزشهنبر ژیبزم ژم1395دبلخ نژم م  

ژ 131-166نژص ژ33نژوببو ژ3ده نژشمبشاژ

ژم صبماژ  ژمایبلبنژم ه ژمیشبر ژربه ژحژمشییاژوبنبا1391ایهزهان ژدزهشا اژزدرببتژحژژ(  ژدزهش باژکبوان هبماژیبشش ب  ژزشش ن

ژیلب ژزهابه  

ص  ی ژمبیبنژژ-هباژم نینی ژم نیزاژریژزه ب اژشتل ژیبشی باژدشژم اشاژآهزدژتجبشایش  ژهشضژشبنای  ( ژر1393 یربه بشنژزصتی 

ژهبماژیبشش ب  ژشش نژدزهش باژویدنوژتزیزا ژوبنبا

ژ  ژشرب ژ اپژوبشن ژم م ن ژ اپژوبشن ژدزشنب ن ژدین ژشب  ژهباژ1395یینم ن ژمشییاژزه ژم نیننژزشتخببژرب ژریش  ژیملاید  )

ژدحمبپژی ییزهوژربپژزلملل ژژشایبشاژمشیینبا ژمشیینباژربه ژتجبشتژز ومشزی(ن هبنپژیلب ژحژژهبانبایا مابل اژمبشدات

ژتا بلبژا 

(ژریش  ژیل ژحژیبزم ژم خیدشژی  ژربهویدز نژتازبوتژزیابن ژهحدربهداژدشژش  ژربه ژمل ژ1392م مبداژهبدشژحژشینی ژ ابپ 

 ژ1392آرباژژ28هژز یصبدژزنیزاژنژربژشحنایدژ مبننژزهژتبلب ژمل ژشزیییدنژزحلبپژهمبنضژزلاییحهبا ژمل ژ ش ژزه ز

ژن زهللژ  ژن شبر نژم یینژمبریان (نژش ب بن ژمبزه ژربهویدز نژتازبوتژیشبحشهاژزهژدن کباژیبشش ب باژ1393م م انژم م شربن

ژوبن زش ژز یباژههجبانژزحلبپژی ییزهوژمل ژشزهابشهباژد یببر ژراژتب  ا ربه ژیشبحشهاژمابل اژمبشدات

( ژریش  ژشح ژهباژزا زنضژزه ب اژر هابشزاژریزاژربهویدز نژر ه ژربها ژمبشدژمابل اژ1396م م انژز ی  نبشنژ مب ه زدنژنب یژ 

ژتژمشیینباژربه ژمل ژشزیژزنو نژزحلبپژهمبنضژ ابر زشانم نیننژحژز یصبدژربژشحنایدژوبنبن ژز یصبدژمل  

آ ب ژش ب  ژههبشتژشیی ژدشژههب ژربها ژزنیزاژحژزشزناژزصو زباژ بهبه نژاصل بماژژ( 1394مب بنبانژ ب یخبرژحژمبا ژ ابپژ 
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Examining ways to increase debtors' incentives to repay debt (case study of the 

Refah Bank of East Azerbaijan province) 
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Abstract  

The purpose of this study is to investing ate the methods of increasing the motivation of 

debtors repay debt in the East Azerbaijan Refah Bank. This research is Applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of nature and method. The statistical population of this study 

includes 415 employees and customers of Refah Bank of east Azerbaijan province. 

The number of statistical samples based on Cochran-orkut has been obtained for 200 

employees and 380 customers.  

Data collection tools in this research include a researcher-made questionnaire. 

To evaluate the validity of the questionnaires   the views of university professors and 

experts have been used and to evaluate their reliability Cronbach's alpha coefficient test has been 

used the validity and reliability of which are appropriate. One sample t-test and Friedman test 

were used to analyze the research questions. The finding showed that the indicators increasing 

the motivation of debtors to repay debts in the Refah Bank if east Azerbaijan province from the 

 
1 . Assistant professor of Economics, payame noor university of Iran (Email: HedHus@gmail.com 
2 . Master student of economic commerce, payame noor university of Tabriz (Email: 52mehdih@gmail.com) 
3 . Master of Financial engineering, Azad university, Ahar Branch (Email: JahanRanjbari2015@gmail.com) 

www.SID.ir

mailto:HedHus@gmail.com
mailto:52mehdih@gmail.com
mailto:JahanRanjbari2015@gmail.com
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 23 

perspective of Refah Bank employees, includes the index of crimes of good behavior, high sense 

of civic citizenship and installments of their debts and indicators to increase the motivation of 

debtors to repay debt in the Refah Bank of east Azerbaijan province from the perspective of 

Refah Bank customers, including indicators of forgiveness of crimes good behavior ,high sense 

of civic compliance with the law.  

Also based on the prioritization of the crim forgiveness (56/4) has the first priority debt 

installment (28/4) second priority, high civilation population (87/3) good behavior (86/3) 

observance of law (70/2) and observance of law (70/2) and increase the credit (73/1) are in the 

next priorities.  

Keywords: Increasing the motivation of debtors, debt repayment, forgiveness of crimes, 

good behavior 
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