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چکیده
هدف :امروزه با توسعهی اینترنت ،بانکها به سرعت به سمت فراهم نمودن بستر بانکداری آنالین برای مشتریان خود ،پیش میروند که از
جملهی پرکاربردترین جنبههای آن استفاده از موبایل بانک است .بنابراین ،هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک مبتنی بر
تئوری شناخت اجتماعی توسط مشتریان بانک ملت در شهر بندرعباس بود.
روشها :این پژوهش توصیفی از اسفند ماه  1397تا مرداد ماه  1398در مشتریان شعب بانک ملت در شهر بندرعباس انجام شد .با توجه به
تعداد اعضای نامحدود جامعه تحقیق و براساس فرمول کوکران ،تعداد نمونه الزم  374نفر برآورد و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSSو Smart PLS
مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل ویژگی اجتماعی ،اعتماد ،خدمات آنالین مشتری و سهولت استفاده به ترتیب با ضریب معناداری t
 4/71 ،7/24 ،9/05و  4/31عواملی تأثیرگذار بر تمایل به پذیرش موبایل بانک از سوی مشتریان این بانک بودند .در عین حال ،مشخص شد که
عامل سازگاری با سبک زندگی با ضریب معناداری  1/78 tتأثیر معناداری بر تمایل مشتریان به پذیرش موبایل بانک ندارد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه موبایل بانک یک فناوری نوظهور و به دلیل پتانسیل آن در کاهش هزینه و رشد درآمد یکی از مؤلفههای اصلی
استراتژیهای تجاری بانکها است ،این مطالعه میتواند به مدیران بانک در ایجاد شرایط الزم برای ترویج استفاده از موبایل بانک در بین مشتریان
کمک نماند.
کلیدواژهها :موبایل بانک ،تئوری شناخت اجتماعی ،بانکداری اینترنتی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1399/8/28 :اصالح نهایی 1400/1/28 :پذیرش مقاله1400/3/20 :
ارجاع :نوریمادوانی حمیدرضا ،عابدینی سمیره ،کمالزاده حسامالدین .تعیین عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک مبتنی بر تئوری شناخت اجتماعی توسط مشتریان بانک ملت در شهر بندرعباس.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.1-8 :7)1

الکترونیکی به عنوان بخشی از استراتژی نو و امروزی کسب و کار خود

مقدمه:
دنیای امروز دنیایی متفاوت از گذشته است .دنیایی چند بعدی،

کردهاند [ .]1در این میان یکی از صنایعی که نوآوریهای تکنولوژیکی در

منعطف و پویا ،مبهم و ناشناخته ،رقابتی و باالخره دنیایی با متغیرهای

آن هم از دیدگاه سازمانی و هم از دیدگاه استفادهکنندگان نهایی مدنظر

متعدد .طبیعتاً برای مواجهه با چنین دنیایی باید به نگرشهای نو و ابزار

قرار گرفته ،صنعت بانکداری است .صنعتی که فناوری اطالعات ،در ارائهی

جدید مجهز بود .در سالهای اخیر ،بسیاری از سازمانها در پاسخ به

خدمات منحصر به فرد به آن و بهبود ارائهی خدمات پیشین ،نقش

ضرورتهای محیط رقابتی -تجاری ،اقدام به بکارگیری کسب و کار

شایانی ایفا کرده است [ .]2امروزه بانکداری اینترنتی به بانکداری کارآمد
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حمیدرضا نوریمادوانی و همکاران

عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک

فراهم نمودن بستر بانکداری آنالین برای مشتریان خود ،پیش میروند که

 Banduraو گروهی از محققان در ابتدای نیمه دوم قرن بیستم مطرح

از جملهی پرکاربردترین جنبههای آن استفاده از موبایل بانک است [.]3

شد ،استدالل میکند که قصد رفتاری فرد نه تنها تابعی از رفتار ،که تحت

در حال حاضر مشاجرهی رقابتی در صنعت خدمات مالی از بانکداری

تأثیر عوامل شخصی و محیط شناختی قرار میگیرد [ .]13قاعدهی

اینترنتی به سوی بانکداری موبایلی در حال حرکت است .بانکداری

اساسی تئوری شناخت اجتماعی این است که رفتار توسط شخص از

موبایلی ،نوآوری ارائه شده در خدمات مالی از طریق استفاده از فنآوری

طریق فرآیندهای شناختی و توسط محیط از طریق موقعیتهای

اطالعات و ارتباطات است که عنصر تحرك را به سرویس مصرف

اجتماعی خارجی تنظیم میشود [ .]14این تئوری در علوم مختلفی از

کنندگان اضافه کرده است []4؛ به گونهای که مصرفکنندگان را قادر به

جمله به عنوان یک چارچوب نظری برای پیشبینی تمایالت مشتری به

دسترسی مناسب به خدمات ارزش افزوده و خدمات بانکی ،حتی در

منظور استفاده از سیستمهای کامپیوتری به کار رفته است .یکی از معدود

کشورهای کم درآمد کرده است [ .]5بر اساس آمارهای موجود ،ضریب

پژوهشهایی که عوامل موثر بر پذیرش فناوری (بانکداری اینترنتی) را بر

نفوذ استفاده از ابزارهای موبایلی باالتر از هر فناوری دیگری است و این

اساس نظریه شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار داده ،پژوهش مربوط به

مسأله ،تجارت موبایلی را به شکل انقالبی جهانی درآورده است که با

 Boatengو همکاران است که پنج عامل ویژگیهای اجتماعی ،سهولت

همان سرعت وقوع در کشورهای پیشرفته ،در کشورهای در حال توسعه

استفاده  ،سازگاری با سبک زندگی و خدمات آنالین مشتری و همچنین

نیز معمول شده است [.]3

سطح اعتماد مشتریان به موبایل بانک را به عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش

شاید بر این اساس است که محققان مختلفی همچون حنفیزاده و

بانکداری اینترنتی مطرح نموده است [ .]2از این رو ،پژوهش حاضر با

همکاران و محمدی در ایران و  Chen ،Tobbinو  Thakurدر سایر

هدف تعیین و رتبهبندی عوامل فوق بر پذیرش موبایل بانک مبتنی بر

کشورها ترغیب شدهاند تا به بررسی عواملی بپردازند که منجر به پذیرش

تئوری شناخت اجتماعی توسط مشتریان بانک ملت در شهر بندرعباس

بانکداری اینترنتی و از جمله موبایل بانک میشود [ .]7-1،3،5فناوری

انجام شد.

بانکداری موبایلی پتانسیل بهبود کیفیت زندگی مردم و بهرهوری بانکها
را دارد .این فناوری به افراد اجازه میدهد تا معامالت بانکی خود را در هر

مواد و روشها:

زمان و مکانی انجام دهند .سود بانکداری موبایلی برای بانکها از طریق

این پژوهش توصیفی از اسفند ماه  1397تا مرداد ماه  1398در

ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات و همچنین سود آن برای

مشتریان شعب بانک ملت در شهر بندرعباس انجام شد .با توجه به تعداد

مشتریان از طریق بهینهسازی زمان ،اطالعات فوری و ضروری ،اتصال

اعضای نامحدود جامعه تحقیق و براساس فرمول کوکران ،تعداد نمونه

سریع ،راحتی و تعامل گسترده میباشد [.]8

الزم  374نفر برآورد شد .در این تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری

با توجه به یافتههای  Giovanisو همکاران ،قابل قبولترین

خوشهای ،از هر منطقه از مناطق چهارگانه شهرستان بندرعباس  2شعبه

رویکردهای رایج در زمینهی شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری

بانک ملت به صورت تصادفی و تعداد  48نفر از مشتریان هر بانک به

و تئوری انتشار

روش در دسترس انتخاب شدند .با در نظر گرفتن درصد ریزش در

نوآوری ) Rogers ،(Innovation Diffusion Theoryمیباشد [11-

پرسشنامه 400 ،پرسشنامه در میان مشتریان بانک ملت بصورت

 .]9با این حال ،این نظریهها به دالیل مختلف مورد انتقاد قرار گرفتهاند .به

حضوری در فاصله زمانی اردیبهشت تا خرداد سال  1398توزیع شد که از

عنوان مثال Taylor ،بیان کردهاند که مدل پذیرش فناوری بیش از حد

این تعداد 312 ،پرسشنامه ( 78درصد) به صورت نهایی به عنوان نمونه

ساده است ،به طور کامل نمیتواند درك افراد از تمایالت رفتاری نسبت به

آماری ،مبنای تحقیق قرار گرفت.

اینترنتی ،مدل پذیرش فناوری

Davis

پذیرش یک فناوری را شرح دهد و همچنین ماهیت پویای رفتارهای
انسان را در نظر نمیگیرد [.]12

به منظور رعایت ضوابط اخالق پژوهش ،اطالعات کافی در مورد
هدف و نحوه اجرا و نیز استفاده از یافتههای پژوهش در اختیار

با توجه به کاستیهای ذکر شده ،به نظر میرسد که بهرهگیری از

شرکتکنندگان قرار داده شد .اطمینان از محرمانه بودن اطالعات مورد

تئوری شناخت اجتماعی بتواند در پذیرش بانکداری اینترنتی مؤثر باشد.

تأاکید قرار گرفت و رضایت کاربران شرط شرکت در مطالعه بود .ابزار

2
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جهانی تبدیل شده است .با توسعهی اینترنت ،بانکها به سرعت به سمت

این نظریه که به عنوان یکی از قدرتمندترین نظریههای رفتاری توسط
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عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک

اصلی گردآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه محققساخته بود .در

یافتهها:

سازگاری با سبک زندگی ،خدمات آنالین مشتری و سطح اعتماد

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید بیشترین پاسخدهندگان به

مشتریان و تمایل به پذیرش موبایل بانک هر کدام با  4سوال و جمعاً 24

سواالت این پژوهش مردان با  62درصد ،درصد افراد با طبقهی سنی 30

سوال در طیف پنج گزینهای لیکرت با گزینههای کامالً مخالفم با ارزش

تا  40سال ( 30درصد) و افراد دارای مدرك تحصیلی لیسانس (47

معیار واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شد .برای بررسی آمار

درصد) بودند .از لحاظ سابقه ارتباط با بانک ملت و سطح دسترسی به

توصیفی از نرمافزار  SPSSنسخهی  22و برای آزمون مدل مفهومی از

اینترنت به ترتیب افراد دارای سابقه  1تا  5سال ( 35درصد) و افرادی

مدلسازی معادالت ساختاری بر پایهی روش کمترین مربعات جزئی

دارای سطح متوسط دسترسی به اینترنت ( 48درصد) بیشترین نمونه

استفاده گردید .بدین منظور نسخه  2نرمافزار  Smart PLSاستفاده

مورد پژوهش را تشکیل دادند (جدول .)1

گردید .در ارزیابی مدل ساختاری از معیار ضریب مسیر و سطح معناداری

آن ( )T-Valuesو معیار  R Squaresیا  R2استفاده شد.
جدول  -1توصیف جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

سابقه ارتباط با بانک ملت

سطح دسترسی به اینترنت

ردههای مختلف

فراوانی

درصد فراوانی

زن

119

38/1

مرد

193

61/9

کمتر از  20سال

41

13/1

 20تا  30سال

88

28/2

 30تا  40سال

94

30/1

 40تا  50سال

47

15/1

 50تا  60سال

30

9/6

بیشتر از  60سال

12

3/8

دیپلم و پایینتر

78

25/0

فوقدیپلم

48

15/4

لیسانس

146

46/8

فوقلیسانس و باالتر

40

12/8

کمتر از  1سال

56

17/9

 1تا  5سال

109

34/9

 5تا  10سال

106

34/0

بیشتر از  10سال

41

13/1

کم

47

15/1

متوسط

149

47/8

زیاد

116

37/2

نتایج این مطالعه بر اساس الگوی معادالت ساختاری آماری نشان

پژوهش دارای روایی همگرا است .عالوه بر آن همهی مقادیر محاسبه

داد که مقدار محاسبه شده برای میانگین واریانس استخراج شده ()AVE

شده برای پایایی ترکیبی ( ،)CRبیشتر از کمترین مقدار معیار ( )0/7در

برای همهی متغیرهای پژوهش بیشتر از کمترین مقدار معیار در نظر

نظر گرفته شده است؛ بنابراین از این لحاظ ،ابزار مورد استفاده در پژوهش

گرفته شده ( )0/5است؛ بنابراین از لحاظ این معیار ،ابزار مورد استفاده در

دارای روایی همگرا است (جدول .)2

جدول  -2ضریب آلفایکرونباخ ،مقدار میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی هر یك از متغیرهای مورد پژوهش
متغییر
ویژگی اجتماعی

ضریب آلفایکرونباخ
0/75
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AVE
0/59

CR
0/85
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این پرسشنامه برای سنجش ویژگیهای اجتماعی ،سهولت استفاده،

در این پژوهش در مجموع  312پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
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عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک
اعتماد

0/76

0/80

0/50

سهولت استفاده

0/92

0/81

0/95

سازگاری با سبک زندگی

0/94

0/86

0/96

خدمات آنالین مشتری

0/80

0/63

0/87

تمایل به پذیرش موبایل بانک

0/83

0/89

0/67

سازگاری با سبک زندگی و خدمات آنالین مشتری و همچنین سطح

نشان داد که بجز عامل سازگاری با سبک زندگی ،با ضریب مسیر 0/058

اعتماد مشتریان به موبایل بانک بر پذیرش موبایل بانک از اندازه ضریب

عوامل ویژگیهای اجتماعی ،سهولت استفاده ،خدمات آنالین مشتری و

مسیر و سطح معناداری آن ) (T-Valuesاستفاده گردید .در مورد مقدار

همچنین سطح اعتماد مشتریان تأثیر معناداری بر تمایل مشتریان به

ضریب مسیر نیز محققین بر این باورند که ضریب مسیر بزرگتر از ،0/1

پذیرش موبایل بانک دارند (جدول .)3

میزان مشخصی از تأثیر در مدل را نشان میدهد و مقادیر  tبزرگتر از
جدول -3نتایج بررسی مدل ساختاری
رابطه

ضریب مسیر

آماره t

ویژگی اجتماعی -تمایل به پذیرش موبایل بانک
اعتماد -تمایل به پذیرش موبایل بانک
سهولت استفاده -تمایل به پذیرش موبایل بانک
سازگاری با سبک زندگی -تمایل به پذیرش موبایل بانک
کیفیت کلی خدمات  -تمایل به پذیرش موبایل بانک

0/42
0/30
0/15
0/06
0/16

9/05
7/24
4/31
1/78
4/71

سطح

جهت رابطه

معناداری

مشاهده شده

**p < 0.01
**p < 0.01
**p < 0.01
**p < 0.01

مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت

نتیجه
تائید
تائید
تائید
رد
تائید

معیار  R2نشاندهندهی تأثیری است که یک متغیر مستقل بر یک

عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی

متغیر وابسته میگذارد .معیار  R2تنها برای متغیر وابستهی مدل محاسبه

میکند .جدول  4نشان می دهد که معیار  R2متغیر تمایل به پذیرش

میشود و هرچه مقدار آن مربوط به متغیر وابستهی مدل بیشتر باشد،

موبایل بانک برابر با  0/88میباشد که طبق دستهبندی چین ،دارای مقدار

نشان از برازش بهتر مدل است .چین ،سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را به

 R2بسیار قوی است [.]16

جدول  -4مقادیر اشتراکی و  R2متغیرها
متغییر

مقادیر اشتراکی

R2

ویژگی اجتماعی

0/59

-

اعتماد

0/50

-

سهولت استفاده

0/81

-

سازگاری با سبک زندگی

0/86

-

کیفیت کلی خدمات

0/63

-

تمایل به پذیرش موبایل

0/67

0/88

میانگین

0/68

0/88

بحث و نتیجهگیری:
در این پژوهش با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی که نگاهی

پـژوهشهای  Malaquiasو  Wood ،Silvaو  Geebren ،Hassanو
همکاران و  Boatengو همکاران همخوانی دارد [.]19-2،17

واقعبینانه به رفتار کاربر موبایل بانک دارد ،عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل

بنابراین میتوان گفت که ماهیت تعاملی موبایل بانک ،پتانسیل زیادی

بانک در بین مشتریان بانک ملت در شهر بندرعباس بررسی شد .یافتهها

برای تسهیل ارتباط و پذیرش آن در میان مشتریان دارد .در عصر حاضر

نشاندهندهی تأثیر اعتماد و سهولت استفاده و خدمات آنالین مشتری بر

که مشتریان به تعامالت اجتماعی در اینترنت روی آوردهاند ،ترکیب

تمایل به پذیرش آن از سوی مشتریان بود .این نتیجـه بـا نتایج

ویژگیهای اجتماعی با سیستم عاملهای بانکداری اینترنتی و از جمله
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برای بررسی تأثیر پنج عامل ویژگیهای اجتماعی ،سهولت استفاده،

 1/96سطح معناداری  0/05را نشان میدهد [ .]15بررسی ضرایب مسیر
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عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک

جذب کند .با در نظر گرفتن این حقیقت که تعامالت فردی و اجتماعی

کاهش هزینه و رشد درآمد یکی از مؤلفههای اصلی استراتژیهای تجاری

یکی از عوامل کلیدی تعامالت فرهنگی به صورت عام و به صورت اخص

بانکها است ،پژوهشهای مشابه در سایر بانکهای دولتی و خصوصی

یکی از عوامل کلیدی فرهنگ ایرانی است ،این مسئله مورد بحث قرار

شهر بندرعباس یا دیگر شهرستانهای کشور انجام شود تا بانکها از توسعه

میگیرد که قالبهای بانکداری موبایلی با ویژگیهای اجتماعی که

خدمات آنالین خود با در نظر گرفتن تمایل مشتریان غافل نمانند.

مشتریان را قادر میسازد تا با یکدیگر به صورت برخط تعامل داشته
باشند ،به صورت مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری موبایلی

تشکر و قدردانی:

اثر میگذارد .فالحاصل و عبدالوند ،راهیمیگلسفید و همکاران،

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

حنفیزاده و همکاران Boateng ،و همکاران Bashir ،و ،Madhavaiah

اسالمی واحد بندرعباس است .نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از

 Santouridisو  Kyritsiو همچنین  Fathimaو  Muthumaniنیز

همکاری و مساعدت کارکنان بانک ملت شعب بندرعباس و همه عزیزانی

همگی تأایید کردهاند که این عامل نقشی اساسی در تعامل مداوم

که در این پژوهش ما را یاری نمودهاند ،سپاسگزاری نمایند.

مشتریان با بانک داشته و در نتیجه آنها به راحتی میتوانند مجموعهای
از فعالیتهای بانکی مختلف را انجام دهند [ .]24-2،3،20اگر چه در
مورد عامل سازگاری با سبک زندگی باید گفت که برخالف نتایج
تحقیقات محققانی چون راهیمیگلسفید و همکاران ،اربابیسرجو و
همکاران،

Boateng

و

همکاران،

Bashir

تأییدیه اخالقی:
این مطالعه دارای تاییدیه اخالقی به شماره 1142340971001
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس می باشد.

و

 Santouridis ،Madhavaiahو  Kyritsiو  Chenو همکاران که
همگی به عامل سازگاری با سبک زندگی به عنوان متغیری تأثیرگذار بر
تمایل مشتریان به پذیرش موبایل بانک اشاره و اذعان داشتهاند ،پژوهش
حاضر این تأثیرگذاری را رد مینماید .به نظر میرسد در دنیای امروز که
فضای مجازی ،ضریب نفوذ بسیار زیادی در زندگی شهروندان یافته ،مردم

تعارض منافع:
در مطالعه حاضر هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش
نشده است.

سهم نویسندگان:

قبول کردهاند که به جای اینکه فضای مجازی و خدمات حاصل از آن را با

حمیدرضا نوری مادوانی (نویسنده اول) انجام مراحل اجرایی کار و

سالیق و سبک زندگی خود مطابقت دهند ،خودشان را مطابق با تغییرات

جمعآوری یافتهها  45درصد ،سمیره عابدینی (نویسنده دوم) نگارش متن

فضای مجازی تغییر دهند [.]25-1،2،21،23

مقاله  25درصد؛ ،حسامالدین کمالزاده (نویسنده سوم و مسئول) نظارت

اگرچه نتایج این پژوهش میتواند به مدیران بانک در ایجاد شرایط
الزم برای ترویج استفاده از موبایل بانک در بین مشتریان کمک نمایند
چرا که سهولت استفاده از این تکنولوژی رتبهی اول اهمیت و به ترتیب
عوامل اعتماد و ویژگی اجتماعی و خدمات آنالین مشتری در ردههای
بعدی اهمیت از نظر مشتریان در این تحقیق قرار گرفتند ،ولی با توجه به
اینکه این پژوهش صرفاً بر اساس نظرات مشتریان شعب بانک ملت در

و تأیید نسخه نهایی مقاله  30درصد.
حمایت مالی:
این مقاله از طرف هیچ نهاد یا مؤسسهای حمایت مالی نشده است و
منابع مالی از طرف نویسندگان تأمین شده است.

شهر بندرعباس انجام شد ،نتایج آن قابل تعمیم به سایر حوزههای
بانکداری و یا موبایل بانک در سایر بانکها نمیباشد .پیشنهاد میگردد با
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Original Article
Abstract
Aims: Due to the development of the Internet, banks are rapidly moving towards providing an online
banking platform for their customers. One of the most widely used aspects of such platforms is the use
of mobile banking. The aim of the present study was to determine the factors affecting the acceptance
of mobile banking based on Social Cognitive Theory by Bank Mellat customers in Bandar Abbas.
Instrument & Methods: This descriptive study was conducted from March 2016 to August 2017
on the customers of 15 branches of Bank Mellat in Bandar Abbas. The required number of samples
was estimated to be 384 who were selected using the convenience sampling method. A researchermade questionnaire was used to collect the data, which was then analyzed using SPSS 22 and Smart
PLS 2 statistical softwares.
Findings: Social features, trust, ease of use and online customer services had a significant effect on
customers' intentions to adopt mobile banking with t-value of 4/71, 7/24, 9/05 and 4/31 respectively.
However, compatibility with lifestyle did not have a significant relationship with the customers'
intentions to adopt mobile banking (t-value =1/78).
Conclusion: Mobile-banking is utilized willingly by Mellat Bank Customers in Bandar Abbas and is
influenced by social features, trust, ease of use and online customer services.
Keywords: Mobile Banking, Social Cognitive Theory, Internet Banking.
How to cite this article: Noori Madvani H, Abedini A, Kamalzadeh H. Determination of factors
affecting the acceptance of mobile banking based on social recognition theory by Bank Mellat
customers in Bandar Abbas. Journal of Modern Medical Information Sciences. 2021; 7(1):1-8.

Correspondence:
Hesamaddin Kamalzadeh
Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
Tel: + 9809171603656
Email: hesamadin@hums.ac.ir
ORCID: 0000-0003-1219-305X

1400 بهار، شماره اول، دوره هفتم،مجله اطالعرسانی پزشکی نوین

© 2021 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided
the original work is properly cited.

