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تسهیالت اعطای روند تسهیل در مراتحه اعتثاری های کارت کارترد تأثیر  

 (تویراحمد و کهگیلویه استان کشاورزی تانک شعة موردی مطالعه)
 

 2 محمدجواد آصفی، 1یعقوب انصاری
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 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى یبسَج، ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ هبلی، هذیزیت گزایص دٍلتی هذیزیت ارضذ كبرضٌبسی داًطجَی 8

 

 چکیده

 ببضذ هیهطتزیبى در یک هکبى هطوئي،  ّبی دارائی گذاری سزهبیِّز سیستن ببًکذاری هسئَل پیگیزی ٍ تخویي بْزُ ٍ 

؛ ببضذ هییشاى رضبیت هطتزیبى را بِ دًببل داضتِ ببضذ ٍ چٌیي ػولکزدی هستلشم استفبدُ اس ابشار هٌبسب ببالتزیي ه كِ ًحَی بِ

اػتببری هزابحِ در تسْیل رًٍذ اػطبی تسْیالت در ضؼب ببًک كطبٍرسی استبى  ّبی كبرت تأثیزلذا ایي هطبلؼِ بب ّذف بزرسی 

تصبدفی سبدُ  صَرت بِگیزی  هقطؼی اًجبم ضذ. ًوًَِ صَرت بِحلیلی ت-ایي هطبلؼِ تَصیفیكْگیلَیِ ٍ بَیزاحوذ اًجبم ضذ. 

بِ ضؼب ببًک كطبٍرسی در سطح استبى كِ حبضز بِ ّوکبری بب طزح بَدًذ؛ اًجبم ضذ.  كٌٌذُ هزاجؼًِفز اس هطتزیبى  44:اس

اطالػبت قبَلی بَد. هحقق سبختِ بَد كِ پبیبیی ٍ رٍایی آى سٌجیذُ ٍ در حذ قببل  ای پزسطٌبهِابشار ایي هطبلؼِ؛ 

هطبلؼِ ًطبى داد كِ  ّبی یبفتِ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت. 87ًسخِ  SPSS آهبری افشار ًزمبب استفبدُ اس  ضذُ آٍری جوغ

؛ ّب یبفتِسبل بَدًذ. بز اسبس  74تب  >%( دارای سببقِ كبر بیي ;9ًفز ) 7:4ٍ هزد %( ;>ًفز ) <;8 هَردهطبلؼِ ّبی ًوًَِبیي 

اػتببری صبدرُ، اطالػبت كبركٌبى ببًک، تٌَع در  ّبی كبرت سهبى هذتاػتببری صبدرُ،  ّبی كبرت)هبلغ  هَردهطبلؼِّبی هتغیز

اػتببری صبدرُ( بز تسْیل در رًٍذ پزداخت  ّبی كبرتاػتببری صبدرُ ٍ هذیزیت ارتببط بب هطتزیبى  ّبی كبرتسیستن ببًکی 

ٍ خذهبت اًتظبرات هطتزی را بزآٍردُ سبسد، در اٍ  اگز كبالّبهؼٌبدار دارًذ.  تأثیزببًک كطبٍرسی استبى  در ضؼبتسْیالت 

احسبس رضبیت ایجبد ًوَدُ ٍ هطتزی بب استوزار خزیذ خَد ٍ هؼزفی خذهت ٍ هحصَل بِ دیگزاى در رضذ ٍ بقبی سبسهبى 

ببت رفغ ًیبسّبیص را در سهبى كِ پزداخت ب دّذ هیایي اهکبى را  اش دارًذًُقص اسبسی خَاّذ داضت. كبرت اػتببری بِ 

سَد  ػٌَاى بِخَد در پبیبى ّز هبُ هبلغی  ّبی بذّیاًجبم دّذ ٍ در ػَض دارًذُ كبرت تب اتوبم  تزی طَالًیدیگزی ٍ یب بب هذت 

 اػتببری استفبدُ اس قزارداد اًتفبػی بیغ ًسیِ هزابحِ است. ّبی كبرت ّبی هؼبهلِبْتزیي گشیٌِ بزای پزداخت خَاّذ كزد. 
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