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 چکیده
هر رضتای  لتتفریاا ا  متدلا     استفااه  ا  کنولوتل م لتاوی     بررسی رابطهاین پژوهش با هدف  

کحقیق  مجالعه آلاری انجام گرف . هر باننهام للی اسفاا آذربایجاا غربی به روش پیمایتاونفرونینی 

 .ناتر است    101کعداه به   لدیراا سرپرسفی و شعب() یغربباننهام للی اسفاا آذربایجاا  لدیرااکلیه 

گترهآورم   جهت   .باشتد  لتی نار 80نملنه آلارم طبق جدول للرگاا و به روش کصتاهفی ستاه     کعداه

 باننتدارم  استفانداره متدلا   پرستتواله  و  (2018) مایناکاش فین کک  اسفانداره  ناله پرسشا   ها هاه 

بررسی روایی ا  پرستتواله استفانداره و بترام     مبرا اسفااه  شد.( 2004همناراا )اونفرونینی وی  و 

( بتله  و هارام پایتایی   7/0که لقاهیر آنها بتاتکر ا  )  پایایی ا  آواام کرونباخ اسفااه  شد  اس بررسی 

و ابعتاه آا بتر    اسفااه  ا  فین کک گرسیلا نتاا هاه که رصل ا  آ للا . بررسی نفایج حالواسبی بلهند

استفااه    به کرکیب اهمی ، ابعاه نیهمچو کاثیر هارند. اونفرونیک ا  مدلا  بانندارم  رضای  لتفریاا

( و 41/0متدلا  )   یت ایک (،46/0اعفمتاه ) (، 58/0) مریپت  لستولوی    با ضترابب  کنولول م لاوی  ا 

 رضای  لتفریاا ا  مدلا  بانندارم اونفرونیک کاثیر هارند. ( بر35/0) گرایی لتفرم
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 مقدمه .1

اس  که ا  کرکیب اللر لاوی و فواورم ایجتاه شتد  است ، وت ا بته کتاربره        ام کلمه  ککفین

شتیل    کلانتد  لتی فین کک اساسا چیزم اس  که  و ا .گرهه لیکنولول م هر مدلا  لاوی اطالق 

 .هگرهو لوجر به بهبله مدلا  لاوی  عملنره اللر لاوی را کغییر هاه 

 کنولول م لاوی یا فین کک شالل طراحی و کحلیل سریع لحصلت  لاوی و فوتاورم است .  

صتوایع کتاثیر   متدلا  لتاوی و    ههوتدگاا  ارابته با رگانتاا  و   للسسا  لاوی بتر لتتفریاا،   نیا

هیجیفال )کنولول م لاوی( الناا پرهامفهام غیرسوفی و لباهت  سریع پتلل   مفواور .گ ارند لی

 کلانتد  لتی همچوتین کنولوتل م لتاوی     .کوود لیبا ارهام ار  آشافگی ایجاه  کره  و هررا فراهم 

ک  را کلانایی اسفراکژیک شرک  را برام کسلط هر با ار ار  فراهم کتره  و وضتعی  لتاوی شتر    

با هتدف  بررستی رابطته استفااه  ا  کنولوتل م لتاوی هر رضتای         این کحقیق  .بختد لیبهبله 

لتفریاا ا  مدلا  اونفرونینی هر باننهام للی اسفاا آذربایجاا غربی انجام گرفت . هر اهالته   

کحقیق و نفایج حاصل ا  کحقیق و هر پایاا پیتوهاها  لربلط برام بهبله  روش اهبیا  للضلع،

 .گرهه لیوهش ارابه پژ

 
 ادبیات موضوع   .2

 برهاشت   کحلت  هر فواورم اطالعا  و ارکباطا  و فواوریهتام پترها ش متدلا  لتاوی،    

بار استفااه  ا  هستفگا  متلهپرها  هر ستال      نیاوو للسسا  سوفی ا  فواورم را کغییر هاه  اس .

پیتترففه و بتا روشتهام     هتام  رایانته با اسفااه  ا   باننها آا ههه، هر هر انگلیس آغا  شد. 1980

ا  ایتن   یبرمت  و نگهدارم سلابق لعالال  اقدام کرهنتد.  ها هاه به کجزیه و کحلیل  نسب  نلین،

اووتین بانتک    2005ستال   کا بسیار بزرگ بلهند و کقریبا یک لوطقه را هر امفیار هاشفود. ها رایانه

 هیت کل ا بیست  و ینتم کتا کوتلا،    قتر  ابفدام  ا  ایوفرنفی هر انگلسفاا فعاوی  مله را آغا  کره.

کالتل هیجیفتاوی    صتلر   بهعملیا  هاملی و کعالل هاملی باننها با لتفریاا مارجی و هاملی 

پت  پره  بله الا  صلر  بهلربلط به فرآیودهام کجار  باننی  هام ککفین  کاکولا شد  اس .

یوتدهام بتاننی   ، لتتفریاا لستفقیما هرگیتر فرآ   1980به کمک فواورم هر حال کلسعه هر ههته  
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هور  لدرا فین کتک نالیتد  شتد      2000اوایل  کا 1980همین هویل اس  که  ا  هور   به شدند.

 .اس  

، لتنال  جدم راجع به لتتروعی  امالقتی   2008کاثیرا  لخرب اقفصاه جهانی هر سال 

اقفصتاهم و اعفمتاه    اندا  چتمآوره. للسسا  بزرگ جهانی ا  هو جوبه  به وجلهمدلا  لاوی 

به هتیل ذکر شد ، للسسا  فعلی بتا ابعتاه کتلچنفر کته اکوتلا فتین        بوا مللی ضربه هیدند.ع

بعتد ا    آوره که هارام ویژگیهام قابل کوفرل و شااف بلهنتد.  به وجلهرا  شلند لینالید   ها کک

یاففود و این سلال پیش آلد کته   گسفرشبه سرع  هر با ار لاوی  ها کک نیف ،2008 یلاوبحراا 

افتراه لعفقدنتد    یبرمت  قصد هارند للسسا  لاوی سوفی را جایگزین کوود یا میر. ها ککین آیا ف

 ؛ التا گرهنتد  لتی بسیار  یاه هسفود و کهدیدم برام بختش بتاننی و لتاوی لحستلب      ها ککفین 

 .اند کره للقعی  بهفرم هر با ار کسب  ها ککلعفقدند برمی  باننها به کمک فین  ها برمی

کارآلدکرم نسب  به باننها هارند،  یرا مدلا  جدید و لفاتاوکی ارابته    مدلا  ،ها ککفین 

لعفقدند باننها به هویل لقررا  سخ  گیرانه،  یبرم که باننها قاهر به ارابه آنها نیسفود. ههود لی

اس  که لقررا  هر برابر نلآورم و  یهیبد ا  فواوریهام نلین اسفااه  کوود. کلانود نمیبالفاصله 

برابر مطرا  حات    را هرباننها آنها  گیرانه سخ ، لقررا  هر علضنیسفود.  پ یر افانعطکغییر 

، قلانین جدید و لقررا  برام کوفرل با ارهام لاوی بته  2008ویژ  بعد ا  بحراا سال  به .کود لی

هر حتال   هتا  کتک  نیفت  للقع که باننها لتغلل رعای  ایتن لقتررا  بلهنتد،    هر آا اجرا هرآلد.

للسسا  برام هسفیابی به لتفریاا جدیتد بایتد    هر عصر جدید، ؛ الامله بلهندکلسعه لتاغل 

 . ابودیبم پ یر انعطافروشهام جدیدم برام لقابله با لساوه لقررا  و عدم 

 .انتد  پ یرففته م مله را هر لقابتل کغییتر   پ یر انعطاف باننها هر هو سال امیر، رسد لیبه نظر 

هر حال باننها لجبتلر هستفود    به .روه لیره انفظار پیش کعدیل باننها سریعفر ا  حد لل سرع 

 اوبفته  عمل نمایود یا با آنها کعالتل کووتد.   ها ککبرام حا  لتفریاا و کلاا لاوی مله لانود فین 

هسفود ا  جمله ایونه نلآورم و امفالل برام کناا هاها هنیام  هایی ضعفنیز هارام  ها ککفین 

فاقتد   هتا  کک نیف ، سرلایه و کجربه نیز للره نیا  اس .ها اید لاوی کافی نیس  بلنه برام کحقق 

سرلایه و کجربه کافی هر للره با ارهام لاوی هسفود ا  طرفی باننها ایتن هو لزیت  لهتم را هر    

را با کغییر لوطبق کره  و هر کالش با  مله امفیار هارند. و ا باننهایی که به فنر پیترف  هسفود،
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کته انفظتار    ام انتدا    بته  هتا  کتک گ ش   لاا نتاا هاه که فین . [8] هسفود ها ککهمنارم فین 

 نیفت  .اند کتید نیسفود بلنه با نلآورم مله نهاههام لاوی سوفی را به چاوش  کهدیدآلیز رف  لی

لتفرم لحلر و نلآورم مله کلانایی بتاتبی هر کستب    نرهیرو با سامفار چابک سا م، ها کک

فواوریهتام پیتترففه بتا چاوتتهام      اکثتر  لزیفهام رقتابفی،  رغم لیع .کوود لیلزی  رقابفی ایجاه 

برنتد،   یگموتال  کتم لتتفرم،   کعداه لفعدهم روبرو هسفود که ا  جمله آنها عدم اعفماه لتفرم،

طرفی  باننها کمام لهارکهام ت م  ا  نام بره. کلاا لیسرلایه ضعیف و عدم صالحی  نظارکی را 

 . هارندکنها فاقد آا هسفود( را  برام انجام مدلا  لاوی  )که فین

را بته کاندیتدام لواستبی بترام      آنهتا  (،هتا  کتک عدم لهارکها و لزایام لفقابل )باننها و فتین  

ندارنتد را   هتا  ککود عدم کالین سرلایه و کجربیاکی که فین کلان لی. باننها کود لیهمنارم کبدیل 

ایوترو   ا  اننهتا را جبتراا نمایوتد.   ود ضعف لتفرم لحلرم بکلان لینیز  ها ککجبراا کوود، فین 

همنارم هوجانبه به ناع هرهو طترف بتله  و فرصت  ت م بترام پیتترف  را هر امفیتار آنتاا        

 ها ککمدلا  لاوی با فین  ههودگاا ارابه ٪82طی سه کا پوج سال آیود ،  روه لی انفظار .گ اره لی

فتن  بله  و  ناپ یر اجفوابکغییر  که اند کره لاوی این واقعی  را هرک  للسسا  همنارم نمایود.

. ا  جملته بزرگفترین   نمایوتد  لتی جدید فرص  بسیار ملبی برام لقابله با  با ار ایجتاه   ام اور 

 .برهبلک و آلا وا را نام  سیف ،اپل گلگل، کلاا لیفواوریهام کاربرهم و لهم 

شتلندگاا بتر    هرصد ا  لصتاحبه  74ها،  کک هر للره فین 2017هر گزارش لگواکارکا هر سال 

هتام   ها برام ایونه بفلانود با لتفریاا کعالل برقترار کووتد و بته کانتال     کک این باور بلهند که فین

هرصد نیز اعفقاه هاشفود بترام   48ها همنارم کوود.  لتفریاا هسفرسی هاشفه باشود، باید با بانک

د اظهار کرهند هرص 48هسفرسی به اطالعا  لتفریاا این همنارم باید صلر  گیره. همچوین 

ها برام ایونه بفلانود اعفماه لتفریاا مله را به هس  آورند، باید به فنر برقرارم ارکباط  کک فین

کر بته   کر و کالل ها بفلانود راح  کک هرصد نیز اذعاا هاشفود برام ایونه فین 35ها باشود.  با بانک

هتا   ههود، بهفر است  بتا بانتک    رسانی کوود و فرآیودهام عملیاکی مله را انجام لتفریاا مدلا 

عولاا ینی ا  هتیل اصلی نیتا    هرصد نیز لدیری  الوی  و کالهبرهارم را به 13همنارم کوود. 

هیگرم که لمنن اس  به ذهن برسد، این اس   سلال .ها برشمرهند ها و بانک کک به ارکباط فین

شتاا برستودب بتا کلجته بته       فها کمک کوود که بته اهتدا   کلانود به بانک ها چگلنه لی کک که فین
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نلعی  اند که همنارم لسفقیم و به شلندگاا اظهار هاشفه هرصد ا  لصاحبه 78گزارش لگواکارکا، 

هرصد نیز لعفقد بلهنتد استفااه     44ها لاید باشد.  کلاند بسیار برام بانک شریک شدا با آنها لی

کتر ملاهتد    شاا نزهیتک  به اهداف ها را ها هر فضام ایوفرنفی، بانک کک ها ا  کنولول م فین بانک

هرصتد نیتز    22هتا اهغتام شتلند.     کتک  ها باید با فین هرصد بر این عقید  بلهند که بانک 27کره. 

عولاا  یرلجملعته بترام متله     هایی را به کک ها باید به این فنر باشود که فین اظهار کرهند بانک

 .کاسیس کوود

هرصد ا   64ملاهد بلهب هر گزارش لگواکارکا، ها چه  ها با بانک کک الا لزایام همنارم فین

هتام هرآلتدم    هتا، جریتاا   هتا و بانتک   کک شلندگاا بر این باور بلهند که همنارم فین لصاحبه

هرصد به افزایش کجربه لتتفرم هر  لیوته هریافت  متدلا       59. آوره لیرا به وجله م جدید

عوتلاا   زارهام جدید مدلا  لتاوی بته  اف عولاا یک لزی  کلجه هاشفود. کلوید و ارابه نرم لاوی به

هرصتد نیتز    41ههوتدگاا بتله.    ها لد نظر پاسخ ها و بانک کک ینی هیگر ا  لزایام همنارم فین

ههودگاا   هرصد ا  پاسخ 30کاهش هزیوه را ا  هیگر لوافع این همنارم قلمداه کرهند. همچوین 

فرآیوتدهام هستفی را    هرصتد ا  آنهتا اکللاکیتک شتدا     29وکتار و   هام جدید کستب  ملق لدل

 .برشمرهندها  کک ها و فین کرین لزایام همنارم بانک عولاا لهم به

اسفار  آپ هام جدیدم بوتام   الرو   .کوود لیرا کهدید  ها ککامیرا شرکفهام جدیدم فین 

. کک فیوس ها هر هنیام لاوی کوها کهدیتدم بترام للسستا  لتاوی     اند کره ظهلر  2کک فیوس ها

این کلانابی را هارنتد کته    آنها .شلند لینیز لحسلب  ها ککنه کهدیدم برام فین سوفی نیسفود بل

و  هتا  کتک فتین   وت ا  لزایام اسفااه  ا  فولا لاوی و للسسا  سوفی را با یندیگر کرکیب نمایود.

و للسسا  لاوی سوفی قدر  مله را با هتم   ها ککفین  اگر جز همنارم ندارند. ام چار باننها 

وجتله نیتا  بته     بتا  س  ند  لاندا ا  حمله کک فیتوس هتا را ملاهوتد هاشت .    لفحد کوود، شان

و باننها، هیچ روینره و رویه لتخصی برام ار یابی، اهغام و یا اسفااه  ا    ها ککهمنارم فین 

 .ندارههر مدلا  باننی وجله  ها ککفین 
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 کتلاا  لتی شالل لحصلت  و مدلا  جدید لاوی اس  که ا  جمله آنها  ها ککمدلا  فین 

 هتام  لنانیستم ا   کتر  راحت  ارکقا یاففه حسابدارم را نام بره که الناا استفااه    هام نسخهارابه  

 ستلهآورم کرکیب ار ش افزوه  متدلا  و کاتهتا بهبتله یاففته و      نیبد .کود لیفراهم  رالاوی 

بته   التا سیسفمهام سوفی للسسا  لاوی هارام فواورم هیجیفتال هستفود    اگرچه .یابد لیافزایش 

قتاهر بته ارابته     پایین بلها کیای  سیسفمهام مله، لیو این فواورمهویل عدم اسفااه  صحیح ا 

با کتاربره   اند کلانسفه ها کک. هر واقع فین باشود نمیو ج ب لتفریاا جدیدکر  ،کر لفولعمدلا  

ا ار کباهت  لاوی را کسریع بختید  و ب النانا  لتفریاا  یاهم را ج ب کره ،  صحیح فواورم

بلنته   اند نره فین کنها کوها به با ار لاوی نالذ نللسسا  لاوی را کا حدوه  یاهم کسخیر نمایود. 

 .اند بله  کأثیرگ ارهر صوایع لخفلف نیز 

ا   انتد  عبتار   گیرند لیقرار  للرهاسفااه ا  لحصلت  فین کک که هر صوایع  هایی نملنهو ا 

کته   ها چینب که للسسا  لاوی با اسفااه  ا  بالک . به این کرکیحساب کسلیهسیسفمهام جدید 

م لتتلره نیتتا  بتترام هتتا هاه و  کووتتد لتتیسیستتفمهام اطالعتتاکی کجتتارم و صتتوعفی را همتتلار 

بتا   وت ا  .ههوتد  لتی هقیق هر امفیار آناا قترار   صلر  بهرا سریعا و  کاراا صوع و  کلویدکوودگاا

 هستفود لانوتد  م افتراهم کته نیا لوتد اطالعتا      بترا  ها هاه اسفااه  ا  آنها انقالبی هر اسفااه  ا  

کته   نمایوتد  لتی  قیللرهکحقهر این  ها ککطرفی فین  ا  گرهید  اس . فراهم ،اپراکلرهام کجارم

روشهام کارآلدکرم را ملق کتره  و ستله    و مدلا  را کرکیب کره ، لحصلل چگلنه فواورم،

قابفی بله  و به هنبال این هستفود  کرکیب آنها به هنبال کسب لزی  ر نیبد بیتفرم کسب نمایود.

 .ودینماکه چه نلع لحصلت  یا مدلا  قابل قبلل جهانی را ارابه 

 مفوتاور شرکفهایی هسفود که بتا استفااه  ا     ها کک( فین 2015) 3ا  نظر کلیوفزر و همناراا

 ،اهت  کتک فتین   نیهمچوت  .کووتد  لیکاناوهام آنالین و کلان همرا (، مدلا  لاوی ارابه یا کسهیل )

آپ هایی با لحلری  فواورم و نالذکوودگاا هر بتا ار جدیتد لحصتلت  هستفود کته       اسفار 

 کووتد  لیرا نلآورم  شلند لیلحصلت  و مدلاکی که الرو   کلسط صوع  مدلا  سوفی ارابه 

                                                           
3 Koenitzer etal 



 
 
 
 

 1401، بهار1، شمار 2داله کوناش لدیری  و حسابدارم، جلفصلو

 

ههوتد   ارابته     هتا  کتک کلتی فتین    طلر به هر  نجیر  ار ش سوفی را هارند. کوود  لخفلو ا نقش 

 .( هسفودفواوریهام هیجیفاوی نلظهل)پا فواوریهام نل

کترها التلر    کتر  راحت  صرفا ابزارم بترام   ها ککفین    (2019) 4چیفاکآکار و طبق نظریه 

یا هدف آنها صرفا بهبله عملنره لحصلت  و مدلا  نیس   بلنه نقتش آنهتا ارکقتا     و سفودین

تتاط هر جلالتع و   سبک  ندگی لرهم جهاا، گستفرش شتاهم و ن   بهبله ،جالعه به سطح جدید

آنتاا   هتام  ملاستفه و بترآورها   کلویدکووتدگاا و  عیصوا حل لتنال  لرهم، صاحباا مدلا ،

جدید مله به هنبال ملق لحصلت  و متدلاکی هستفود    هام پرو  هر  ها ککفین  بعالو  اس .

اه ستعی هر کعالتل لثبت  بتا افتر      و ا که با لتارک  لرهم بله  و نیا هام آناا را برآوره  نماید.

 هتا  کتک صتوایع بایستفی بتا فتین      و ا لحلی و اسفااه  ا  نظرا  آناا هر ارابه مدلاکتاا هسفود.

و  صوع  ملره لثالًهاها قدر  رقابفی آنها وجله هاره  ا  هس همنارم نمایود وگرنه احفمال 

مدلا  لخفلاتی بته    ها ککفین  هماهوگ نماید. ها ککناچار اس  مله را با فین  اپن برام بقا 

به عولاا لثال کسی که اکلللبیتل نتداره التا قتاهر بته کتار است  را آ انتس          ههود لیرهم ارابه ل

 هر .کوتد  لتی هر للبایتل آشتوا    شیکت  یاپلت  کیا  لسافرکی که نیا لود رانود  اس  را  با اسفااه  

ایونه بلر  فیزینتی هر جتایی    بدوا ،ههود لیمدلا  کاریابی ارابه فیلیپین، شرکفهام فین کک 

این کرکیب که با اپلینیتن هایی که کاربره آسانی هاشتفه و هر هستفره هستفود     به ر یابود.حضل

را پتتفیبانی   افتراه  قترارهاه،  انعقتاه افراه بینار را به لراکز کاریابی لعرفتی نمتله  و کتا لرحلته     

 .نمایود لی

ارم و متدلا  آنهتا بترام باننتد     ها کک( کمام فین 2019) 5طبق نفایج کحقیق آکار و چیفاک

است    لرحلته  7هر مدلا  لاوی شتالل   ها ککفواورم  فین  مسا  نپارچهی ودیفرآ لاید نیسفود.

ی با اسفراکژیها و سامفارهام ت م برام اهغتام بتا باننهتا انفختاب     های کککه هر این لراحل فین 

 .گرهند لی
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متله   با عملنره سریع و لفاتاو   ها کک( فین 2020) 6طبق نفایج کحقیق وولنگ و همناراا

لینتروتا  . هر کحقیتق ایتتاا شترکفی بوتام     انتد  اندامفته آیود  للسسا  لاوی سوفی را به مطتر  

والهام کلچک بته  هاها اس  که کلانسفه اس  با  ا  نلع فین کک مدلا  لاوی یشرکف ،آویل 

 و به سلهآورم لواستبی برستد.   هانتجلیاا آناا را به عولاا لتفرم هابمی برام مله ج ب کود

که چوتین متدلاکی را بته هانتتجلیاا      گرهه لیمطرم برام باننهام چین لحسلب  ه لساو نیا

رش یتا نتلآورم هر متدلا  و لحصتلت      هر صتلر  گستف   شله لی بیوی پیش .ههود میارابه ن

بفلاند بخش بزرگتی ا  بتا ار متدلا  لتاوی را کصترف کوتد وت ا باننهتا و         ، این شرک  جدید

لتنل اساسی صرفا  و ا اکژم جدیدم برام مله باشود.للسسا  لاوی چین بایسفی به فنر اسفر

لربتلط بته امتفالت  لتاوی      کر بزرگلتنل  بلنه شله ینمهاها با ار باننها لربلط  ا  هس به 

اس  که لمنن اس  ا  کجار  اونفرونینی )لانود عتدم صتالحی  پرهامت  وام کلستط فتین      

 .رهیبگیا مدشه به اعفبار باننها( نتا   ها و کک

 ورم بهتر  فتین کتک بترام افتزایش کتارایی و      هاه که ( نتاا 2018) 7کحقیق ناکاشیمانفیجه 

ود به بات کلان لی لحصلت هر مدلا  و  با نلآورم آنها لحصلت  و مدلا  ضرورم هسفود.

مطتر آشتافگی بتا ار را بته هویتل انحصتارم بتلها         نیهمچو رففن رفا  اجفماعی کمک نمایود،

 .آورند لهبه وجلحصلت  و مدلا  مله 

ایا و هارام لزکه  باشود لیسرویسهام لاوی ارابه ههود   ها کک( فین 2018) 8ا  نظر سلا ریل

جاه ار ش افزوه  کلسط آناا ن لزی  آنها سهلو  اسفااه  و ایفریلعایب لخفلای هسفود که لهم

شترکفهام   ا  جملته فرین لعایب آنها للانع قانلنی هر اسفااه  ا  آنها بترام باننهتا است .    و لهم

 هر 10پراستپر  ،گت ارم  سترلایه حتل     هر 9بفرلوت   کلاا لیفین کک  هام حل  فعال و لطرح هر 

                                                           
6 Leong etal 
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حتل     هر 12لتلوا  ،هر حتل   انفقتال وجته و پرهامت      11استفرای   فره به فره، یهه وامحل   

 .برهرا نام  هر بخش بیمه 13و ویملناه بانندارم فرهم

 دلا  لاوی سوفی و بانندارم سوفی هستفیم. شاهد امفالل هر م ها ککاکولا با گسفرش فین 

لیلیتاره   25بته   2010هتر هر سال  ارهیلیل 8/1ا   ها ککهر فین   گ ارم سرلایهسطح جهانی  هر

نتاا ههود  نلعی کالین لاوی جایگزین اس . اکولا اعفمتاه و   که رشد یاففه 2020هتر هر سال 

کاهش چتمگیرم یاففه است    2008لاوی  اعفماه به شرکفهام ارابه ههود  مدلا  پس ا  بحراا

هیگر کلسعه فعاوی  فتین   لیهو .روه لیبه شمار  ها کککه این لساوه عالل لهمی هر کلسعه فین 

لانوتد کیتف پتلل هیجیفتال(،     ) یلتاو هر مدلا  و مدلا  جدیتد لحصتلت     منلآور ،ها کک

فی وجله نتداره و  راحفی و کاهش هزیوه هر لباهت  اس ، للارهم که هر للسسا  کجارم سو

 ،هتا  ککسلم هر هسفره بلها فین  لیهو به بانندارم سوفی را به هنبال هاره. ماعفماهسا کاهش 

(، سوستلرها  لانوتد ایوفرنت ، فوتاورم کلاتن همترا ،     آنها ) مها رسام ی به صرفه بلها  لقروا

م بتزرگ(، وام  ها هاه ، کجزیه و کحلیل افزارم نرملانود سفرهام ) مفواورجالع( باوغ ) هام برناله

 .اس آنالین و کسهیل عملیا  کجارم کلسط فین کنها 

یاففته و بعضتی ا     بختش متدلا  لتاوی هر کتتلرهام کلستعه     گات    کتلاا  لیکلی  طلر به

واستطه   بته  ها آب اسفار کتلرهام هر حال کلسعه، چود ساوی اس  که هچار کغییر شد  اس . 

هتایی کته بتا نتام      انتد. شترک       لاوی پیدا کره جدید، جام مله را هر با ار مدلا هام فوّاورم

وکتار جدیتدم را ارابته     هتام کستب   هتام جتایگزین و لتدل    حل شلند، را  شوامفه لی 14کک فین

ها ا  لیاا برهاره. بتا نگتا  بته     کلاند فرآیود بانندارم سوفی را هر بسیارم ا  حل   کوود که لی لی

واستطه ظهتلر    را  بتا ار متدلا  لتاوی بته    هام لربلطه، این روند جهتانی هر لتلره کغییت    هاه 

ها بلنته   کک کوها برام فین هایی را نه طرفی این کغییرا  فرص  ا  .ها، واضح ملاهد بله کک فین

هتام جدیتدم را بترام هرآلتد ایی      هایی که سرچتتمه  آوره؛ فرص  ها نیز فراهم لی برام بانک

هام هیجیفال برام لتفریاا  ها حسابها هر حال با  کر همچوین بسیارم ا  بانک .کوود ایجاه لی
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https://stripe.com/
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https://lemonade.com/
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هام هلشتمود نیتز رو بته افتزایش گ اشتفه است .        واسطه گلشی مله هسفود. سهم بانندارم به

هتا بته حستاب     ها بسیار قدرکمود هسفود و اگرچته چاوتتی بترام بانتک     ها هر این  لیوه کک فین

 .کوودعولاا شریک نیز هر کوار آنها کار  کلانود به آیود الا لی لی

اتنفقال و مالقانه هسفود. آنهتا   ها ناب، سریع کک فین-1از: اند عبارت ها تکفین  های یژگیو

طتلر   ههوتد افتراه بته    کوود و اجا   لتی  ها هر برقرارم رابطه لیاا لتفریاا را قطع لی هس  بانک

افزار یا سای  با یندیگر ارکباط هاشفه باشتود.   ام و کوها ا  طریق نرم لسفقیم و بدوا هیچ واسطه

هتا متدلا     کتک  کتر، فتین   ها به سبک نتلین و ستریع   می بانکعالو  بر انجام مدلا  لاوی قدی

 و 16ههی مره ، قرض15هام نظیر به نظیر ههود؛ مدلاکی همچلا پرهام   جدیدم را نیز ارابه لی

ها و حداقل نیتا    که کمام فرآیودهام آا بر پایه اوگلریفم 17گ ارم روباکیک هام سرلایه فلرم پل 

ههتی   ها هسفود. کح  ایتن شترایط، ستله    کک لین فینبه هماو  انساا اس  ا  جمله مدلا  ن

کووتد، ا  بتین    هام مدلا  لاوی که برام کارشاا ا  نیروم انسانی اسفااه  لی بسیارم ا  شرک 

هتا کترجیح ملاهوتد     ها را بر بسیارم ا  مدلا  بانتک  کک روه. همچوین افراه اسفااه  ا  فین لی

 عتالو  بتر پرهامت ،   شتلند.   ر ش لفمرکز لتی هام فرهم  نجیر  ا ها روم بخش کک فین -2.هاه

هتا   هام پرهام  به بانتک  هایی را که برام کراکوش کلجهی هزیوه طلر قابل کلانود به ها لی کک فین

هتا لحصتلتکی را بترام لتدیری       کتک  کویم، کاهش ههود. عالو  بر پرهام ، فتین  پرهام  لی

، روانته بتا ار متدلا  لتاوی     لتاوی و لتدیری  هارایتی    حساب لتتفرم، چیتدلاا وام و کتالین    

هتا   کتک  اند. هویل اصلی کمرکتز فتین   ها کاکولا به هنبال لتفریاا شخصی بله  کک فین-3.اند کره 

روم ج ب لتفریاا شخصی این اس  که للانع وروه به این با ار اندک اس . ج ب لتتفریاا  

ارابته متدل  و   التا  ؛ ندملبی بهر  ببر کلانود ا  آنها به ها لی کک هایی هاره که فین شخصی لزی 

کر اس . برام  هام لاوی، لتنل حل برام لتنال  لتفریاا شرکفی هر انجام فعاوی  پیتوهاه را 

ها باید لفخصصانی را برام با اریتابی مدلاکتتاا بته استفخدام      کک ج ب لتفریاا شرکفی، فین

 . سینهرآورند که برام ج ب لتفریاا شخصی، اسفااه  ا  چوین لفخصصانی اوزالی 
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 روم پتیش  فرصت   کترین  بتزرگ  از: اند عبارت ها تکفرصتها و چالشهای پیش روی فین 

 کته  هتا  کک فین للره هر لعفبر گزارش یک هر که جایی کا هسفود ها للبایل رشد، برام ها کک فین

 طریتق  ا  کلانود لی ها کک فیننتاا هاه که  شد، انجام 18لگواکارکا للسسه سلم ا  2017 سال هر

 هرصتد  44 و بختتود  کلستعه  را متله  وکتار  کستب  هلشمود هام کلان برام افزارهایی نرم کلوید

. هانستفود  لتی  هتا  کتک  فتین  بتزرگ  فرصت   را ملهکار و هیجیفال لاوی مدلا   لیوه هر فعاوی 

 هتا  هاه  وکحلیتل   کجزیته   لیوته  هر فعاوی  که هاشفود اذعاا ههودگاا پاسخ ا  هرصد 30 همچوین

 را هیجیفال پلل حل   هر فعاوی  آنها ا  هرصد 26. باشد ها کک فین مبرا ملبی فرص  کلاند لی

 همچوتین . کرهنتد  قلمتداه  نلظهلر هام شرک  این روم پیش هام فرص  ا  هیگر ینی عولاا به

 و لاوی ابزارهام حل   به هرصد 13 کالهبرهارم، لدیری  و الوی  حل   به وروه به هرصد 22

 کته  هانستفود  هتایی  فرصت   بهفترین  ا  را اونفرونیتک  کجار   لیوه هر فعاوی  نیز هرصد چهار

 .کوود کسب باتیی سله آنها، هر گ ارم سرلایه با کلانود لی ها کک فین

 ا  کته  هتا  کتک  فتین  روم  پتیش  هتام  چتاوش  کترین  بتزرگ  ستلال  به پاسخ هر هیگر طرف ا 

 هاشتفود  اااذع هرصد 61 شد، پرسید  لاوی للسسا  و هیجیفال لاوی مدلا  حل   لفخصصاا

 نیز هرصد 57. هاس  کک فین حاضر حال لتنل کرین بزرگ فعاوی ، بزرگ لقیاه به رسیدا که

 آا هرگیتر  الترو    ها کک فین که لهمی هام چاوش ا  ینی را گ ارم سرلایه ج ب و لاوی کالین

 و گترففن  قترار  کلجته  لتلره  کته  هاشتفود  اظهار ههودگاا پاسخ ا  هرصد 52. هانسفود لی هسفود،

 لستابل  نیتز  هرصد 39. هاس  شرک  این لتنال  کرین لهم ا  لتفریاا، کلجه جلب گلنگیچ

 لهتم  لتتنل  یتک  عوتلاا  بته  هاره، قرار ها کک فین را  سر که لانعی عولاا به را قلانین به لربلط

 و لتتفریاا  بته  هسفرستی  بته  هرصتد  30 پایتدار،  هرآلد ایی چگلنگی به هرصد 35. هانسفود  لی

 بته  هرصتد  13 و الویفتی  لستابل  به هرصد 17 لتفرم، اعفماه جلب به هرصد 26 آنها، اطالعا 

 اشتار   هتا  شترک   ایتن  روم پتیش  هام چاوش کرین اصلی عولاا به ها، کک فین با ار بلها رقابفی

 سابق لتفریاا ابقام و وفاهارم به لربلط لسابل ههودگاا، پاسخ ا  کدام هیچ که هرحاوی. هاشفود

 .ننرهند لعرفی ها کک فین هام چاوش ا  ینی عولاا به را

                                                           
18 Magna Carta 
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لوظلر استفراکژم لتتارک  باننهتا بتا فتین       به :در خدمات بانکی ها تکفرآیند ادغام فین 

عملیاکی  ورم بهر افزایش کجربه لتفرم لحلرم و بهبله  با هدف ج ب لتفریاا جدید، ها کک

ایتن   ا کاستیس شتد.  بوام کحلل هیجیفتال و نتلآورم هر آلرینت    یهپارکمان 2019سال  هر لاوی،–

 7هر باننهتا را هر امفیتار هاره. فرآیوتد اهغتام آنهتا شتالل        ها ککهپارکماا لاللری  اهغام فین 

یاففن فوتاورم هتام ت م و نتلین کتا      ا  اس . کمالی این لراحل شالل کل فرآیود اهغام، لرحله

 .ههدج ب و نگهدارم لتفرم را پلشش لی اجرام کالل و

هر آا هپارکمتاا کقاضتام اهغتام را ا  باننهتا      کته  و نتلآورم  یجیفالهگرگلنی ه لرحله اول:

به فوتاورم ماصتی کته فتین کتک هاره را هرملاست         ا ین بانک، گام اول هر  .کوود لیهریاف  

. و ا بته هویتل   نماید لیفین کک لتنلی که بانک با آا للاجه اس  را حل  گام هومهر . نماید لی

 بانتک  له  و عدم کخصص هر گسفرش فواورم جدید وجله هاره،عملیاکی بات ب هام هزیوهایونه 

هر  .نمایتد  لیبه فین کک واگ ار  مله رابختی ا  اللر هیجیفاوی  ،مسپار قرارهاه بروا صلر  به

هر ایتن   پتس  ،کوود لیسلم اعضا هپارکماا هر کوارانسها برام حل لتنال  پیش رو هیدار گام 

فتین   لرحله چهارم هپارکمتاا،  هر .یابود لیکجارم را  هیدار فرص  شوام  فواوریها و اوگلهام

و برام آنهتا لجتل  همنتارم صتاهر      کود لیرا با لتلر  باننها انفخاب  هار صالحی  هام کک

 .نماید لی

بررستی فواوریهتام ت م هر   شتروع بته    هپارکمتاا  و کاحص فتین کتک:   قیکحق لرحله هوم:

ینساا اس  به عبتارکی کلیته    ها کککلیه فین  این فرآیود برام کود لیبا ارهام جهانی و لحلی 

ت م است  هاشتفه باشتود، بررستی      ایت و ود به باننها ارابه ههود کلان لی ها ککفواوریهایی که فین 

بلهجته و...   کتل  کخمتین  ه  شتد ،   یابیار  ،ها ککاطالعاکی لانود لاوک فین  نیهمچو .شله لی

بفتلانیم فتین    کتر  راحت  کتا   کوتد  لی  کمک اطالعا نیا .شله لی آورم جمعبرام پیش ار یابی 

 لاید را انفخاب کویم. هام کک

 ام جلسته  ها ککهپارکماا با هعل  ا  اهارا  لربلطه و فین : ها ککلعرفی فین  لرحله سلم:

اعضام کیم مله را لعرفی و لدل کسب و کتار متله    ها ککاین جلسه فین  هر کتنیل لی ههد.
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. هپارکمتاا و باننهتا، پیتتوهاههام    ههوتد  لیهام ت م را ارابه حلپایاا را   هر .کوود لیا کتریح ر

 :کوود لیارابه شد  را ار یابی 

به جلسه کمیفه ار یابی هعل   ها ککا  لدکی فین  بعد ار یابی کجارم: فهیکم لرحله چهارم:

این جلسه بترام هرک   هر .شله لیاسفراکژیک شوامفه  گیرم کصمیمجلسه با هدف  نیا .شلند لی

و لدوهام کسب و کار  گرهه لیلوفخب بیانیه صاهر  هام ککلدل کسب و کارهام فین  کر افشا

و هر پایتاا جلسته بتا رام     کوود لیاعضا نظرا  و اشنات  مله را ابرا   همه .شلند لیار یابی 

 .با کدام فین کک کار کود ملاهد لیکه هر بانک  گرهه لیگیرم اعضا لتخص 

و  انطبتاق  کمیفته ا  بختتهام فوتاورم اطالعتا ،     ماعضا فوی: ار یابی جلسه لرحله پوجم:

این جلسه  هر .باشد لیهدف ا  کتنیل جلسه اهغام فین کک با بانک  .گرهند لیحقلقی انفخاب 

کا به سلات  پاستخ هاه  شتله    یابد لیو اعضام کمیفه اهاله  ها ککپرسش و پاسخ ا  طرف فین 

 انجام بگیره.و هر نهای  کلافق کالل هر للره اهغام 

بته لتدیری     رستانی  اطتالع : هپارکماا این جلسه را با هتدف  لتی مط یلعرف لرحله شتم:

. ار یابی فوی ا  اهغام کلسط لدیری  ارشد انجام گرففته و هر نهایت    کود لیارشد بانک برگزار 

 .دکوت  لتی ت م را ارابته   لتتی  متط نهایی هر فرآیود اهغام را اکخاذ و  گیرم کصمیملدیری  ارشد 

 .گرهه لیبه فین کک ابالغ  لتی مط سپس

. هر لراحتل  گترهه  لتی فین کک اجرا  اهغام ،گانه ششبعد ا  اکمام لراحل  :اجرا لرحله هافم:

ا  آنها هر لرحله ار یابی فوتی  ٪20هر لرحله ار یابی کجارم ره شدند. ها کک  ا  فین  ٪30قبلی 

با  ها ککا  فین  ٪2ره شدند و کوها  گیرم کصمیملرحله حقلقی و  ( هر٪2)بجز  هیبق .اند شد ره 

با سامفارها و لقیاستهام لتتخص    یهای ککفین  و ا .شلند لیللفقی  هر مدلا  باننی اهغام 

 .هسفودقاهر به اهغام با مدلا  باننی 

 روش تحقیق .3

پتژوهش ا  نظتر لوطقتی     ایتن  پیمایتی اس .–پژوهش کلصیای  للرهاسفااه روش کحقیق 

ا انجام، لقطعی بتله  و همچوتین ا  نظتر نفتایج کتاربرهم  و ا  نظتر فرایوتد        قیاسی، ا  نظر  لا

فین کک هر رضتای    اسفااه  ا   اصلی کحقیق بررسی رابطه هیفرض اجرام  پژوهش کمی اس .

فرعی شتالل   مها هیو فرضلتفریاا ا  مدلا  اونفرونینی باننهام اسفاا آذربایجاا غربی بله  
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بر رضتای  لتتفریاا ا     گرایی لتفرمو  اعفماه ،پ یرم  یسولول کیای  مدلا ،بررسی رابطه 

 یغربت آلارم کحقیق لدیراا باننهام للی اسفاا آذربایجتاا   نملنه .باشد لیمدلا  اونفرونینی  

و نملنه آلارم طبق جتدول للرگتاا و بته روش    نار  101کعداه به  لدیراا سرپرسفی و شعب()

م کحقیق هر قستم  اهبیتا  ا  کفابهتا  لقتات      ها  هاهگرهآورم  مبرا نار اس .  80کصاهفی  

فین کتک   اسفانداره   ناله پرسش ا  ها هاه لرکبط با للضلع اسفااه  شد همچوین جه  گرهآورم 

( 2004همناراا )اسفانداره مدلا  بانندارم اونفرونینی وی  و پرستواله و  (2018) مایناکاش

کجزیته و کحلیتل و هر نهایت      SPSS افزار نرمبا  با آ للا رگرسیلا و ها هاه  سپس اسفااه  شد.

 آورم جمعبلها  بر وهیهزبه  لانبر و  کلاا لیلحدوهیفهام کحقیق  ا  ارابه گرهید. ها یاففهنفایج و 

 با کلجه به جالعه آلارم اشار  نمله. ها هاه 

 و نتایج ها یافته .4

لفغیرهتا هارام  وت ا   باشتد  لتی  70/0لفغیرها باتکر ا   مآواا ،آ للا کرونباخبا کلجه به نفایج 

 پایایی لواسبی هسفود:
 بررسی پایایی لفغیرهام کحقیق -1جدول 

کنولول م  لفغیر

 لاوی

ا   رضای  لتفریاا گرایی لتفرم اعفماه لسولوی  پ یرم کیای  مدلا 

 مدلا  اونفرونیک

 /90 76/0 74/0 81/0 70/0 72/0 آواا

کتیدگی استفااه   -هسفود یا میر ا  آ للا چلوگی م کحقیق نرلالها هاه برام بررسی ایونه 

 نفیجه این آ للا هر جدول  یر ارابه شد  اس : شد  اس .
 م کحقیقها هاه نرلال بلها  آ للا :2جدول 

 لفغیر
کنولول م 

 لاوی

کیای  

 مدلا 

لسولوی  

 پ یرم
 گرایی لتفرم اعفماه

رضای  لتفریاا 

ا  مدلا  

 اونفرونیک

 80 80 80 80 80 80 کعداه

 11/0 71/0 40/0 25/0 19/0 14/0 چلوگی

 22/0 50/0 36/0 32/0 72/0 78/0 کتیدگی

 نرلال نرلال نرلال نرلال نرلال نرلال وضعی 
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و ا ا  وحتا    باشد لی( -2 و 2، چلوگی لفغیرهام کحقیق بین )شله لیهمانگلنه که لتاهد  

( -2 و 2لفغیرهام کحقیق هر با   )کتیدگی  نیهمچو کجی لفغیرها نرلال بله  و لفقارا هسفود،

نرلتال   هتا  هاه کلجه به ایونه  با قرار هاره و ا کل یع لفغیرها ا  کتیدگی نرلال برملرهار هسفود.

 انجام هاه. ها فرضیهآ للا رگرسیلا را برام  کلاا لیهسفود و ا 

 د:م کحقیق ارابه گرهیها فرضیهنفایج آ للا رگرسیلا چودگانه جه  بررسی هر اهاله 
 ضرایب لدل-3جدول 

 واکسن نیهورب اسفانداره ا  انحراف شد  کعدیل نییکع بیضر نییکع بیضر یهمبسفگ بیضر لدل

1 
70/0 69/0 68/0 61/0 84/1 

 وابسفه( لالک )لفغیر  رضای  لتفریاا ا  مدلا  بانندارم اونفرونیک–لسفقل( ) بین پیشلفغیر  فین ککاسفااه  ا  

 لدل رمها لعویآ للا -4جدول 

 نیانگیل مآ اه هرجه لربعا جمع  لدل

 لربعا 

F هارم لعوی سطح 

1 

 000/0 61/10 04/7 1 04/7 لایرگرس

  66/0 79 33/66 ماند یباق
 

 
  80 37/73 کل 

 وابسفه( لالک )لفغیر  رضای  لتفریاا ا  مدلا  بانندارم اونفرونیک:–لسفقل( ) بین پیش ریلفغ :فین ککاسفااه  ا  

 
 آ للا رگرسیلا برام لفغیرهام کحقیق -5جدول 

لقدار  اسفاندارهشد  یهمبسفگ نتد  اسفانداره یهمبسفگ لدل

 tآلار  

 

 سطح

 Beta انحراف اسفانداره B هارم لعوی

 00/0 52/6  26/0 14/2 لبدأعرض ا   1

 000/0 55/4 41/0 8/0 48/0 کیا  مدلا  

 00/0 24/7 585/0 71/0 56/0 پ یرم لسولوی  

 01/0 06/2 466/0 87/0 44/0 اعفماه 

 002/0 25/3 359/0 91/0 35/0 گرایی لتفرم 

 رضای  لتفریاا ا  مدلا  بانندارم :لفغیر وابسفه
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%( و به هویل ایونه ستطح  95)ضریب اطمیواا  %هر فاصله اطمیواا جداول باتطبق 

 (،00/0) پت یرم   یلستولو  ،(00/0متدلا  ) کیایت   بدس  آلد  بترام لفغیرهتام    هارم لعوی

بوتابراین  ؛ باشود لیکلچنفر  05/0و این لقاهیر ا  اس  ( 002/0) گرایی لتفرم و (01/0اعفماه )

فین کک و ابعاه آا و رضتای   بین اسفااه  ا  ، و ا گیره لیم کحقیق للره پ یرش قرار ها فرضیه

 ره.وجله ها هار لعویلتفریاا ا  مدلا  بانندارم اونفرونیک  رابطه 

کتلاا  باشتد پتس لتی   لتی  5/2کتا   5/1با کلجه به ایونه آلار  هوربین واکسلا بین  چوین هم 

 نیتی کعگیرم کره که بین لفغیرها لتنل ملههمبسفگی وجله نداره. ا  آنجابی که ضریب نفیجه

بسیار پایین بله  و  گیرم اندا  بوابراین مطام  باشد لیاس  و  این لقدار بین صار و یک  69/0

غیر وابسفه بیتفر کح  کاثیر لفغیر لسفقل و ابعاه آا اس  کا سایر لفغیرها، بوابراین این فرضیه لف

 ماوگتل  F نماید. بتا کلجته بته لقتدار آلتار       گیرم اندا  کلانسفه به هرسفی رابطه بین لفغیرها را 

است  وت ا     70/0باکلجته بته جتدول ضتریب همبستفگی       رگرسیلا برا ش شد  لعواهار اس .

 واحتد  1 افتزایش استفااه  ا    کته   است   نیت انتتاا ههوتد     اسفااه  ا  کنولول م لتاوی ضریب 

 .شله لی مدلا  بانندارم اونفرونیکواحد  70/0للجب بهبله  کنولول م لاوی 

وت ا بته    ضریب بفام هریک ا  لفغیرها  نتاا ههود  لیزاا کاثیر آنها بر لفغیتر وابستفه است ،   

اعفمتاه   (،58/0) مریپت  لستولوی   بتا ضترابب    نولول م لتاوی اسفااه  ا  ککرکیب اهمی ، ابعاه 

رضتای  لتتفریاا ا  متتدلا     ( بتر 35/0) گرایتتی لتتفرم  ( و41/0متدلا  )   یت ایک (،46/0)

 کاثیر هارند. بانندارم اونفرونیک

19نفایج این کحقیق با نفایج کحقیقا  آکار و چیفاک
( ا  نظر لتفرم گرابی، وولنتگ و  2019) 

20همناراا
21  نظر کیای  مدلا ، ناکاشیما( ا2020) 

( ا  بعد لستولوی  پت یرم، ستلا    2018) 

22ریل
( ا  بعد سهلو  اسفااه  ا  مدلا  بانندارم همسل اس . کااو  ایتن کحقیتق بتا    2018) 

را  هتا  کتک پیتین صرفا مدلا  فین   هام نظریهکه کحقیقا  و  این اس کحقیقا  ذکر شد  هر 

هر باننتدارم و   ها ککاین کحقیق کمام کاربرههام فین  که حاویهر  اند نمله هر یک بعد بررسی 

                                                           
19Acar & Citak  
20 Leong etal 
21 Nakashima 
22 Sun Ryu 
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رضای  لتفریاا را للره بررسی قرار هاه  اس  همچوین هر این کحقیتق بته لفغیتر اعفمتاه نیتز      

طرفی رضای  لتفریاا ا  مدلا  باننتدارم اونفرونیتک و متدلا  فتین      ا  کلجه شد  اس .

 .للره بررسی قرار گرف  کر جالع طلر بهنیز  ها کک

متدلا    ارابته  هر ارابه متدلا ،  منلآور حا  لوافع لتفریاا،) مریپ لسولوی  ا  علالل 

متدلاکی بتا    ارابته  متدلا  بته لتتفریاا،    کر اثربخشعملیا  جه  ارابه  هام شبنه کعهد شد ،

ا  علالتل   ،(کارکوتاا و لتدیراا بانتک    و صاهق بتلها  لوظم هزیوه لوطقی بدوا کاهش کیای ،

  یت قابل کبعیض هر ارابه مدلا  بتاننی،  عدم ا  لفواسب با نیا هام لتفرم،ارابه مدلاعفماه )

لحرلانته بتلها    حا  ،لتفرم هام هاراییو  ها سپره اعفماه نسب  به مدلا  ارابه شد ، الوی  

 بتلها عملیتا  باننتدارم،    بترو   کولع متدلا ، ) ا  علالل کیای  مدلا  (،پرها شهام باننی

علالتل   ا  کتافی و بته للقتع(،    ال یکسته  ،رستانی  مدلا  ق ه ،رسانی مدلا و سرع    لاا

 ،هتا  ستپره  به نترخ ستله    کلجه به نرخ بهر  وام، کلجه کلجه به نیا هام لتفرم،) گرایی لتفرم

 ا  اپلینیتن هایی بتا قابلیفهتام لخفلتف و قابلیت  کتاربره آستاا،       اسفااه  کارلزه باننی، زاایل

و ا  علالل رضای  لتتفریاا   به کقاضاهام لتفریاا( پاسخ ییکلانا به فرهبلها مدلا ، لوحصر

هر هسفره بلها متدلا  آنالیتن، یتاهگیرم آستاا متدلا       ) کیاونفرونا  مدلا  بانندارم 

جتلیی هر وقت  و هزیوته،     صترفه  پرها شها ا  طریق بانندارم اونفرونینی، انجام جدید بانک،

لتتفریاا، هریافت  متدلا  ا  طریتق      هریاف  مدلا  لفواسب با نیا  نبله اشفبا  هر پرها شها،

نام بتره کته کلجته بته هرکتدام ا        کلاا لی ( راهریاف  گزارشهام باننی بدوا مطا کلان همرا ،

رضای  لتتفریاا اننتی ا  متدلا  اونفرونیتک و متدلا       لسفقیم بر  طلر بهعلالل ذکر شد  

ریاا علالل ذکتر شتد    برام افزایش رضای  لتف شله لیو ا پیتوهاه للثر اس .  کنولول م لاوی

 کلسط لدیراا شعب للره کلجه قرار گیره.
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