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 چکیده

 انجام براي از کشصرها بسیاري در هادولت که است حقصق  و مال  اجرائ ، فرآیندي سازيخصوصی  

خصصی  هدف سازي،خصصی  طبق ادبیا   آورنددرم  اجرا به کشصر اداري نظام و اقتصواد  در ایوححا  

 بخش دولت، تصانمندسووازي سووازيکصچک درآمد، مناسوو  تصزیع ها،بنگاه کارای  افزایش شووام  سووازي



 مالکیت واگذاري طریق از ... و کنندگانمنافع مصرف تأمین رقابت، افزایش سرمایه، بازار گسترش خصصی ،

پژوهش حاضوور به دنباب بررسوو  ا را    .اسووت غیردولت  به بخش دولت  اقتصووادي هايبنگاه مدیریت و

ي زمینهدر شوووا  اسوووتان قزوین اسوووت  لذا هرت کام  در سوووازي بر کمدکرد بانک مدت خصوووصیووو 

سازي، اهمیت نقش هاي خصوصیو   هاي کاربرد، انگیزهایوصب و کاربرد، اشوکاب، زمینه  سوازي   خصوصیو   

( مصرد ارزیاب  سازيکننده کاربرد خصووصی سوازي و کصام  تسولی   سوازي، مصانع خصوصیو    خصوصیو   

پرسووشوونامه   831پرسووشوونامه از جاماه کارکنان بانک مدت  قرارگرفته اسووت  درنلایت پا از تأیید پایای  

اسووومیرنصف براي -ها با اسوووتراده از آزمصن کدصمصگروفآوري شووود  با تصجه به تأیید نرماب بصدن دادهجمع

یر دهنده وجصد تأ شده است  نتایج تحقیق نشانهاي آماري رگرسویصن اسوتراده  ها از روشتحدی  دادهوتجزیه

 ازي بر کمدکرد بانک مدت داشته است سدار خصصی مان 

 

 کمدکرد، بانک مدتسازي، خصصی  واژگان کلیدی:



Abstract 

The privatization of the administrative, financial and legal process that governments are 

implementing in many countries to carry out reforms in the economy and the administrative 

system of the country. According to the privatization literature, the goal of privatization is to 

increase the efficiency of enterprises, to distribute the income, to minimize the state, to 

empower the private sector, to expand the capital market, to increase competition, to secure the 

interests of consumers, etc. Through the transfer of ownership and management of state-owned 

enterprises To the nongovernmental sector. The present study seeks to investigate the effects 

of privatization on the performance of Mellat Bank in Qazvin Branches. Therefore, seven 

factors in the field of privatization have been evaluated (principles and application, forms, 

application areas, privatization motives, the importance of the role of privatization, 

privatization barriers and facilitators of privatization). Finally, after confirmation of the 

reliability of the questionnaire, 138 questionnaires were collected from the staff of Mellat Bank 

employees. Regarding the confirmation of the normality of the data, using the Kolmogorov-

Smirnov test for data analysis, regression analysis methods have been used. The results of the 

research indicate that privatization has a significant effect on the performance of the Mellat 

Bank. 
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