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 چکیده
از صورت گرفته است.  همراه بانک رشیموثر در پذ يرهایروابط متغ يالگو ییشناسامطالعه حاضر با هدف 

همراه در  يدار است، بانک شتریب اریهمراه بس يها تعداد تلفن ،یشخص يوترهایبا کامپ سهیکه در مقا کهییآنجا
تلفن  يها یگوش نیبانکداران قرار گرفته است. همچن انیدر م يشتریبا استقبال ب کیالکترون يدار با بانک سهیمقا
خدمات ارائه شده را  تیفیخود را انجام دهند، ک یدر هر زمان و مکان امور مال توانند یم انیکه مشتر لیدل نیبه ا
بانک سودمند  يهم برا ،یانجام امور بانک يبرا لیواضح است که استفاده از موبا لیدل نی. به همدهندیم شیافزا

 .دهد یرا پرورش م انیو مشتر یموسسات مال نیب يرابطه قو کیامر  نیها که ا بانک انیمشتر ياست و هم برا
از نظر  ه است.انجام شد بانک ملیبه صورت موردي در  از نظر هدف یک تحقیق کاربردي است که این مطالعه
باشد و با  ها پرسشنامه می پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوري داده-ها نیز یک تحقیق توصیفی گردآوري داده

به عوامل  همراه بانکهاي پذیرش  در مدل ها اقدام شده است. تحلیل دادهاستفاده از تکنیک دیمتل فازي به 
ادراك  يسودمند و سادگی بکارگیري سک،یاعتماد، ره است نتایج این مطالعه نشان دادمتعددي اشاره شده است. 

 نیشتریاز ب سادگی بکارگیرياساس  نیبرا. باشند می متغیرهاي موثر در پذیرش همراه بانک مهمترین شده
 همچنینبرخوردار است.  يادیز اریبس يریرپذیتاث زانیادراك شده از م يسودمند و برخوردار است يرگذاریتاث

 .دارد همراه بانکموثر بر پذیرش  يارهایمع ریتعامل را با سا نیشتریاعتماد ب
 

 ادراك شده ي، سودمندسادگی بکارگیري سک،یاعتماد، ر ،همراه بانک واژگان کلیدي:
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 مقدمه -1
) به ICTاطالعات و ارتباطات  ( يتکنولوژ قیاز طر یتدارك خدمات مال يکردهایاز رو یکیهمراه  يدار بانک
 توسعه. سازد یکم درآمد ممکن م يدر کشورها یهمراه را حت يکه انتخاب گسترده خدمات تلفنها رود یشمار م

بانک  انیامور مشتر لیبر تسه جهان، عالوه یو بانک یپول ياطالعات و گسترش آن به بازارها يفناور زیشگفت انگ
. با رشد روزافزون معامالت )2017(الوان و همکاران،  را متحول و دگرگون ساخته است يدار بانک يها، روش جار

 يدار بانک ،یمال نابعتجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال م ازیدر سطح جهان و ن کیتجارت الکترون
آن است. سرعت  يدر اجرا ینقش اساس يو دارا کیاز تجارت الکترون ریناپذ کیتفک یبه عنوان بخش کیالکترون

انتقال منابع در عرصه  يها ستمیدر شکل پول و س يعمده ا راتییتغ جادیباعث ا کیتوسعه صنعت انفورمات
دو  نیارائه نموده است. ا یکیو انتقال الکترون کیالکترون لرا به عنوان پو يدیجد میو مفاه دهیگرد يدار بانک

تحلیل گران معتقدند براي  .سازند یرا مطرح م کیالکترون يدار تحت عنوان بانک ،يدار از بانک يدیمفهوم نوع جد
معمولی با ارائه خدمات بانکی اینترنتی (شعب الکترونیکی) به هاي  الکترونیکی باید بانکهاي  رجوع به بانک

هاي  هم آزمایش کرده و کم کم جذب آن شوند. بانکرا  داري بانکاین نوع نوین  مشتریان خود فرصت دهند تا
اینترنتی کمکی هاي  سازند، مجبور به ایجاد بانک می واردها  الکترونیکی بر آنهاي  عادي به علت فشاري که بانک

 ).2017میالن و همکاران،  مک( براي خود شده اند
ها متحول شده  عرضه خدمات در بانک وهیهمگان، ش يو قابل دسترس بودن آن برا نترنتیگسترش شبکه ا با

 نترنتیا قیخود از طر انیمشتر يرا برا یبانک نیها خدمات آنال بانک شرفته،یپ ياست. هم اکنون در اکثر کشورها
ها و  بانک تیخود را با اتصال به سا یبانک يابه حضور در بانک، غالب کاره ازیبدون ن انیفراهم آورده اند و مشتر

و  دیو خر يانجام امور تجار لیتسه يرا برا يا نهیعوامل، زم نی. ادهند یمخصوص خود انجام م با استفاده از کد
 ).1388 زان،ی(نور است دهیگرد یربانکیو غ یمؤسسات بانک نیرقابت ب شینموده که منجر به افزا جادیفروش ا

کمتر در تعامالت و  نهیو هز عیوس یدسترس لیبه دل ،یخدمات مال عیکانال توز کیهمراه بانک به عنوان  تیاهم
مورد توجه  یو مؤسسات مال انیاز دو جنبه مشتر توان یهمراه بانک را م يایاست. مزا شیداد و ستد ها، رو به افزا

 يها به کانال یدر زمان و دسترس ییها، صرفه جو نهیدر هز ییبه صرفه جو توان یم انیمشتر دیقرار داد. از د
 شیو افزا جادیچون ا ییها یژگیو توان یم یمؤسسات مال دیاشاره کرد. از د ینکبا اتیانجام عمل يمتعدد برا

فرصت به منظور  جادیبانک ها، ا یمکان راتییرغم تغ یعل انیحفظ مشتر ،يها در ارائه نوآور شهرت بانک
رقابت کامل  طیشرا يو برقرار تیفعال ییایهدف، گسترش محدوده جغراف يدر بازارها دیجد انیمشتر يجستجو

  ).2016موالن و همکاران، را نام برد (
مساله تجارت  نیاست و ا يگرید يباالتر از هر فناور لیاستفاده از موبا بیموجود، ضر يبر اساس آمارها

در  يدر کشورها شرفته،یپ يدرآورده است که همان سرعت وقوع در کشورها یجهان یرا به شکل انقالب لیموبا
براساس مطالعات انجام گرفته مشابه تا  است شده کوششه عالطدر این ماست.  شرفتیال پدر ح زیحال توسعه ن

شناسائی  بانک ملیدر  همراه بانکسازي این عوامل، مهمترین معیارهاي موثر بر پذیرش  در خارج از کشور و بومی
صورت گرفته است. سپس براساس  همراه بانکهاي پذیرش فناوري و  در ابتدا مروري بر سیرتحول تئوري .گردد
هاي موجود و مطالعات انجام شده، مدل مفهومی پژوهش حاضر تبیین شده است. با استفاده از تکنیک  مدل

گیري و پیشنهادات ارائه  دیمتل فازي به تصدیق مدل توسعه یافته، مبادرت گردیده است. در نهایت نیز نتیجه
 شده است.
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 پیشینه پژوهش -2
قابل ردیابی است.  (TRA)به تئوري عمل منطقی  پذیرش همراه بانکینه ارائه مدلی براي تحقیقات در زم

مدلی را ارائه کردند که به تئوري عمل منطقی موسوم است. براساس  1975نخستین بار فیشبین و اجزن به سال 
نطقی یکی از نخستین هاي مختلف شناسائی کرد. تئوري عمل م هاي رفتاري را در زمینه توان انگیزه این مدل می

هایی است که براي توجیه استفاده از کامپیوتر و رفتار پذیرش تکنولوژي جدید استفاده شد. براساس تئوري  تئوري
TRA شود. نگرش از  تمایل به یک رفتار براساس نگرش و هنجارهاي ذهنی فرد پیرامون آن رفتار تعیین می

شود. هنجارهاي ذهنی فرد نیز از باورهاي ذهنی وي  از نتایج ناشی میباورهاي عمیق فرد به نتایج رفتار و ارزیابی 
گیرد.  به انتظارات ادراك شده از یک گروه مرجع و انگیزه و تمایل به انطباق با این باورها و انتظارات شکل می

 ترسیم شده است. 1شکل ) تئوري عمل منطقی در 1975(فیشبین و اجزن، 

 ) 1975تئوري عمل منطقی (فیشبین و اجزن،  -1شکل 

 

این مدل رفتار منطقی را در زمینه پذیرش تکنولوژي توسعه دادند.  1989فرد دیویس و همکارانش به سال 
) است که شناخت هر چه بیشتر آنچه که موجب پذیرش یک TAMنظریه زیربناي مدل پذیرش تکنولوژي (

 ابت بسیار باال معموالًبه علت وجود سطح رق مجازيدر عرصه بانکداري  کند. بویژه را تسهیل می شود سیستم می
در مدل  از یک فناوري خاص هستند. تفادههاي متعدد روبرو بوده و به ندرت مجبور به اس مشتریان با انتخاب

 :شناسایی شده استاستفاده از یک فناوري  جهتافراد رفتار  و تعیین کننده کنشگر پایهپذیرش تکنولوژي دو 
خص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص نیاز به تالش ) : میزانی که شPEOU( سادگی بکارگیري درك

مفید  دركزیادي جهت یاد گیري ندارد. یعنی کارکردن با یک سیستم تا چه میزان از نظر شخص آسان است. 
دیویس و افزاید. ( : میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص بر سطح عملکرد او می )PUبودن (

 ترسیم شده است. 2شکل در مدل پذیرش تکنولوژي  )1989همکاران، 

باورهاي ذهنی و 
 انگیزه موافقت

  هاباورها و ارزیابی

 هنجارهاي ذهنی 

 نگرش به رفتار
  

  رفتار نیت رفتاري 
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 ) 1989مدل پذیرش فناوري (دیویس و همکاران،  -2شکل 

 

بعد از آن ونکاتش و همکارانش با توسعه مدل پذیرش فناوري، مدل جدیدي با نام تئوري واحد پذیرش و 
از شش  TAMرا ارائه کردند. مدل ونکاتش عالوه بر تئوري عمل منطقی و مدل  (UTAUT)استفاده از فناوري 

تئوري دیگر نیز الهام گرفته است. در این مدل تمامی متغیرهاي موثر بر رفتار گردهم آمده است و مدل 
تري براي سنجش رفتار فرد در زمینه پذیرش یک فناوري جدید ارائه شده است. (ونکاتش و همکاران،   پیچیده
 آمده است. 3شکل ). تئوري واحد پذیرش و استفاده از فناوري در 2003

 ) 2003تئوري واحد پذیرش و استفاده از فناوري (ونکاتش و همکاران،  -3شکل 

 

م گرفته عوامل در مطالعات انجامطالعات متعددي صورت گرفته است.  UTAUTو  TAMبراساس مدل 
از بانکداري اینترنتی مهمترین  ریسک ادراك شدهشناسائی شده است.  مجازيمتفاوتی براي پذیرش بانکداري 

اعتماد نیز یکی از ارکان اصلی پذیرش بانکداري  .)2011(کومبار،  نکداري اینترنتی استعامل در پذیرش با
سادگی ادراك از مزایاي بالقوه بانکداري اینترنتی و ) همچنین 2006من،  اینترنتی از سوي مشتریان است. (کیت

(اریکسون و  خته شده اندبه عنوان دو عامل زیربنائی پذیرش بانکداري اینترنتی در بین کارکنان شنا بکارگیري
مورد بررسی قرار  پذیرش همراه بانکدر مطالعات مختلف الگوي روابط میان متغیرهاي موثر بر  /)2004همکاران، 

 نگرفته است. به همین خاظر در این تحقیق از تکنیک دیمتل براي این مهم استفاده شده است.

 نیت رفتاري متغیرهاي بیرونی

 سودمندي
 ادراك شده 

سهولت استفاده 
 ادراك شده

  رفتار نگرش
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 (منبع: تحقیق حاضر) همراه بانکمدل توسعه یافته پذیرش فناوري در  -4شکل 

 

 روش پژوهش -3
 نیاست، بنابرا همراه بانک رشیموثر در پذ يرهایروابط متغ يالگو ییشناساپژوهش  نیاز انجام ا یهدف اصل

بانک در  يمطالعه به صورت کاربرد نی. در واقع اباشد یم يکاربرد قاتیتحق طهیپژوهش حاضر از نظر هدف در ح
 زیو ن يا مطالعه کتابخانه يها پژوهش از روش نیدر ا نکهیبا توجه به ا گرید يصورت گرفته است. از سو ملی

و  تیکرد که پژوهش حاضر بر اساس ماه انیب توان یپرسشنامه استفاده شده است، م رینظ یدانیم يها روش
 . است یشیمایپ-یفیپژوهش توص کیروش، 
مطالعه حاضر چون از رویکردهاي تحقیق در عملیات استفاده شده است بنابراین جامعه مورد بررسی را  در

گیري از تکنیک گلوله برفی استفاده  براي نمونهخبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل می دهند. 
 شده است. نفر از خبرگان استفاده 20در نهایت در این مطالعه از دیدگاه شده است. 

استفاده  اي تابخانهکهاي در خصوص گردآوري اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش
 و ابزار پرسشنامه هاي پژوهش از روش میدانیجهت گردآوري اطالعات براي تایید یا رد فرضیه شده است.

 . استفاده شده است
معیارها و است که براي تعیین روابط میان  بوده DEMATELپرسشنامه مورد استفاده پرسشنامه 

 مورد استفاده قرار گرفته است. زیرمعیارهاي تحقیق

 )1393فازي معادل عبارات کالمی تکنیک دیمتل (حبیبی و همکاران،  طیف -1جدول 
 معادل فازي (الف) معادل قطعی متغیر زبانی
 (0.3 ,0.1 ,0.0) 0 بدون تاثیر
 (0.5 ,0.3 ,0.1) 1 تاثیر کم

 (0.7 ,0.5 ,0.3) 2 تاثیر متوسط
 (0.9 ,0.7 ,0.5) 3 تاثیر زیاد

 (1.0 ,0.9 ,0.7) 4 تاثیر خیلی زیاد
 

 نیت رفتاري

 سودمندي

 ریسک 

 اعتماد

سهولت 
 

 بانکداري مجازيپذیرش 
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سنجد. در پرسشنامه خبره که  دهد ابزار سنجش آنچه را که درصدد سنجش آن است، می روائی نشان می
است احتمال اینکه یک متغیر درنظر گرفته نشود صفر است. مبتنی بر مقایسه زوجی تمامی عناصر با یکدیگر 

بنابراین چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیري خاصی در 
هاي مبتنی بر مقایسه زوجی فی نفسه از روائی برخوردار هستند.  طراحی سواالت نمی باشد بنابراین پرسشنامه

پایائی پرسشنامه خبره نیز با محاسبه شاخص سازگاري داشت از طرفی با توجه به اینکه  ).66: 1381(قدسی پور،
باشد لذا براي بررسی پرسشنامه از شاخصی  پرسشنامه براساس تحلیل سلسله مراتبی و از نوع مقیاس ساعتی می

میزان ناسازگاري مقایسات زوجی کند که اگر  ها بیان می گردد. این شاخص به نام شاخص ناسازگاري استفاده می
باشد بهتر است در مقایسات تجدید نظر گردد. به دلیل اینکه در پرسشنامه تمامی عوامل مدل در  1/0بیشتر از 

گردند لذا تمام احتماالت مرتبط با در نظر نگرفتن یک متغیر از بین  نظر گرفته شده و با یکدیگر مقایسه می
کند لذا حداکثر  مه تمامی معیارها را به صورت دو به دو مقایسه و سنجش میخواهد رفت. از طرفی چون پرسشنا

شود و چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه  سواالت ممکن با ساختاري مطلوب از مخاطب پرسیده می
د قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیري خاصی در طراحی سواالت نمی باشد نیازي به سنجش پایایی وجو

 . )170: 1383نخواهد داشت. (مهرگان،

 ها مدلسازي و تحلیل داده -4
 .پرداخته شد پذیرش همراه بانکدر این پژوهش به شناسائی الگوي روابط علی میان مهمترین معیارهاي 

براي انجام محاسبات  .است شده استفاده دیمتل فازي تکنیک از اصلی معیارهاي میان روابط درونی انعکاس جهت
 ها استفاده کرد. تکنیک دیمتل به صورت فازي نخست باید از یک طیف زبانی مناسب براي گردآوري داده

 1995طیف فازي معادل در تکنیک دیمتل منبع: وانگ و چانگ  -2جدول 
 معادل فازي  متغیر زبانی

 

 (0.3 ,0.1 ,0.0) بدون تاثیر

 (0.5 ,0.3 ,0.1) تاثیر کم

 (0.7 ,0.5 ,0.3) تاثیر متوسط

 (0.9 ,0.7 ,0.5) تاثیر زیاد

 (1.0 ,0.9 ,0.7) تاثیر خیلی زیاد

 
با استفاده از طیف فازي متغیرهاي زبانی را به معادل فازي تبدیل کرده و ماتریس ارتباط مستقیم فازي را  

 دهیم. تشکیل می
  C1 C2 C3 C4 

C1 (0, 0.1, 0.3) (0.5, 0.7, 0.9) (0.3, 0.5, 0.7) (0.3, 0.5, 0.7) 
C2 (0, 0.1, 0.3) (0, 0.1, 0.3) (0.1, 0.3, 0.5) (0.1, 0.3, 0.5) 
C3 (0.1, 0.3, 0.5) (0.5, 0.7, 0.9) (0, 0.1, 0.3) (0.1, 0.3, 0.5) 
C5 (0, 0.1, 0.3) (0.5, 0.7, 0.9) (0.7, 0.9, 1) (0, 0.1, 0.3) 

 
و در پنج مرحله به قطعی سازي مقادیر پرداخته شد. یک روش مرسوم  CFCSبا استفاده از روش فازي زدائی 
است. ایراد این روش آن است که اگر معادل فازي دو عدد  COAموسوم به  براي فازي زدائی روش مرکز ثقل
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براي  CFCSهاي متفاوتی داشته باشند در این روش قابل تشخیص نیست. روش فازي زدائی  قطعی مشابه، شکل
؛ 2007؛ وو، 2003دهد. (اپریکویک،  زدائی شده را بهتر ارائه می فرایند تجمیع فازي مناسب است و مقادیر فازي

شود.  داد فازي در هر رنج محاسبه میبراساس مقادیر بیشینه و کمینه اع CFCS) روش 2011چانگ و همکاران، 
 اي به صورت زیر است: شامل یک الگوریتم پنج مرحله CFCSروش 
 سازي مقادیر نرمال -

𝑙𝑖𝑗𝑛 =
�𝑙𝑖𝑗𝑚 − 𝑚𝑖𝑛𝑙𝑖𝑗𝑚�

∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥  

𝑚𝑖𝑗
𝑛 =

�𝑚𝑖𝑗
𝑚 − 𝑚𝑖𝑛𝑙𝑖𝑗𝑚�
∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥  

𝑢𝑖𝑗𝑛 =
�𝑢𝑖𝑗𝑚 − 𝑚𝑖𝑛𝑙𝑖𝑗𝑚�

∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥  

→ بطوریکه  ∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 =  𝑚𝑎𝑥 𝑢𝑗𝑚 −𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑗𝑚  

 محاسبه کران باال و پائین مقادیر نرمال -
𝑙𝑠𝑖𝑗𝑛 = 𝑚𝑖𝑗

𝑛 /�1 + 𝑚𝑖𝑗
𝑛 − 𝑙𝑖𝑗

𝑛�  

𝑢𝑠𝑖𝑗𝑛 = 𝑢𝑖𝑗𝑛 /�1 + 𝑢𝑖𝑗
𝑛 − 𝑚𝑖𝑗

𝑛�  

 محاسبه کل مقادیر نرمال شده کریسپ -

𝑥𝑖𝑗𝑛 =
�𝑙𝑠𝑖𝑗𝑛�1 − 𝑙𝑠𝑖𝑗𝑛� + 𝑢𝑠𝑖𝑗𝑛 × 𝑢𝑠𝑖𝑗𝑛 �

�1 − 𝑙𝑠𝑖𝑗𝑛 + 𝑢𝑠𝑖𝑗𝑛 �
 

 سازي ماتریس به صورت زیر است: خروجی حاصل از انجام محاسبات فوق و قطعی
M ریسک اعتماد سودمندي سهولت 

 0.488 0.500 0.686 0.128 سهولت
 0.304 0.310 0.126 0.128 سودمندي

 0.304 0.125 0.686 0.294 اعتماد
 0.128 0.875 0.686 0.128 ریسک

 
را تشکیل  kشود. معکوس بزرگترین عدد سطر و ستون  ها محاسبه می ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون

هاي ماتریس بر معکوس این عدد ضرب  است و تمامی درایه 184/2دهد. براساس جدول باال بزرگترین عدد  می
 شود تا ماتریس نرمال شود. می

𝑘 =
1

max∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

=
1

2.184
= 0.4578 
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→ N = 0.4578*M 

 آید: معیارهاي اصلی مانند زیر بدست می (N)در نتیجه ماتریس نرمال شده
N ریسک اعتماد سودمندي سهولت 

 0.2234 0.2289 0.3141 0.0585 سهولت
 0.1392 0.1417 0.0578 0.0585 سودمندي

 0.1392 0.0573 0.3141 0.1344 اعتماد
 0.0585 0.4005 0.3141 0.0585 ریسک

تشکیل شده است و با فرمول  𝐼4×4پس از نرمال سازي مقادیر ماتریس قطعی، ماتریس همانی 
T = N × (𝐼 − 𝑁)−1   ماتریس ارتباط کامل(T) :محاسبه شد 

T ریسک اعتماد سودمندي سهولت 
 0.5024 0.6313 0.7887 0.2325 سهولت

 0.2845 0.3568 0.3254 0.1510 سودمندي
 0.3648 0.3798 0.6686 0.2613 اعتماد
 0.3434 0.7452 0.7756 0.2381 ریسک

 
باید ارزش آستانه محاسبه شود. مقدار آستانه روابط یعنی میانگین  (NRM)جهت ترسیم نقشه روابط شبکه 

باشد صفر شده  441/0که کوچکتر از  T. تمامی مقادیر ماتریس بدست آمده است 441/0برابر  Tمقادیر ماتریس 
 بنابراین الگوي روابط معنی دار به صورت زیر است: شود. نظر گرفته نمییعنی آن رابطه علی در 

 

 
 خروجی نهائی محاسبات فازي و نمودار علی به صورت زیر قابل تفسیر است:

  D R D+R D-R 
 1.272 3.038 0.883 2.155 سهولت

 1.441- 3.676 2.558 1.118 سودمندي
 0.439- 3.788 2.113 1.674 اعتماد
 0.607 3.598 1.495 2.102 ریسک

 ریسک

 سودمندي

 سهولت

 اعتماد
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هاي مدل است. براین اساس  نشانگر میزان تاثیرگذاري آن عامل بر سایر عامل (D)جمع عناصر هر سطر 
براي هر عامل نشانگر میزان  (R)از بیشترین تاثیرگذاري برخوردار است. جمع عناصر ستون  سادگی بکارگیري

تاثیرپذري آن عامل از سایر عامل هاي سیستم است. براین اساس سودمندي ادراك شده از میزان تاثیرپذیري 
، میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. براین اساس (D + R)بسیار زیادي برخوردار است. بردار افقی 

، قدرت تاثیرگذاري هر عامل (D - R)ر معیارهاي مورد مطالعه دارد. بردار عمودي اعتماد بیشترین تعامل را با سای
شود و اگر منفی باشد،  مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب می D - Rدهد. بطور کلی اگر  را نشان می

اد و و ریسک ادراك شده متغیرهاي علی بوده و اعتم سادگی بکارگیريشود. در این مدل  معلول محسوب می
 سودمندي ادراك شده معلول هستند.

 گیري خالصه و نتیجه -5
 نکهیا يبانک، به جا نیا لیتفاوت که با تشک نیبا ا ;را خواهند داشت یفعل ينقش بانک ها يمجاز يها بانک

خود را  یامور بانک ،یشخص انهیرا قیتواند از طر یم یبه راحت، به بانک مراجعه کند میبه صورت مستق يمشتر
و ارائه   تی، خالق یکه چابک نیباشند و با توجه به ا یدانش محور م ییبانک ها يمجاز يها بانک انجام دهد.

 نیبه چن لین يرود، بانک برا یبه شمار م يمجاز يبانک ها يها یژگیخدمات در همه وقت و همه جا از و
اطالعات دارد  يو متخصص در فناور يبانکدار، متخصص و مسلط به فن ختهیفره یبه کارکنان ازین ییها یژگیو

 برخوردار باشند. يشتریب ییاز دانش و کارآ دیبا یسنت يهمکاران خود در بانک ها يبا توانمند سهیکه در مقا
بهره  شیو افزا يو سربار بانک ها و موسسات اقتصاد یاتیرعملیغ يها نهیشدن وقت مردم، کاهش هز رهیذخ
فرصت، رونق  يها نهیکاهش هز جهیو درنت یو خارج یداخل يمسافرت ها رینظ یکاهش مشکالت اجتماع ،يور

. چراکه دیارائه محصوالت جد يفرصت برا جادیخدمات و ا یبانک ها در ارائه برخ يشده و آزادساز يتجارت مجاز
 يمشتر نکهیا يبانک، به جا نیا لیتفاوت که با تشک نیرا خواهند داشت، با ا یفعل ينقش بانک ها يبانک مجاز

 خود را انجام دهد. یامور بانک یشخص انهیرا قیتواند از طر یم یبه بانک مراجعه کند، به راحت میبه صورت مستق
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