
 

 

 

   یدر صنعت بانکدار د یجد دیجیتال توسعه خدمات یالگو یطراح

 الحسنه( قرض  یها : بانک ی)مطالعه مورد

 2 فکرضُحی هوبه،  1علی داوری
 ali_davari@ut.ac.ir ،دانشکده کارآفرینی/تهران دانشگاه ،  استادیار1

 @comtosanhoobehfekr. ،افزاری نگین )توسن(های نرمقراردادها، شرکت توسعه سامانهکارشناس امور مالی و  ،کارآفرینی کارشناسی ارشد2
  فکر ضحی هوبهنویسنده مسئول:  *

 

الحسنه های قرضدر بانک  جدید در صنعت بانکداری)دیجیتال(  این تحقیق، طراحی الگوی توسعه خدمات  هدف از ارائه    چکیده:

 اطالعات نیز این تحلیل شیوه گردآوری و ماهیت اکتشافی و از نظر نظر از وروش تحقیق از نظر هدف کاربردی  است.

به    با توجه   بوده است.  ید و متخصصان حوزه بانکیاساتجامعه آماری شامل    استفاده کرده است.  های نیمه ساختار یافتهمصاحبه  از

 یریگنمونه به همین دلیل روش  باشدیمعوامل شناسایی شده نیاز به همکاری خبرگان  یبندرتبهاینکه در تحقیق حاضر جهت 

بدین منظور پس از  نفر بوده است.    8در بخش کیفی   است و تعداد خبرگان ای یا گلوله برفی  زنجیره  صورتبه در این مرحله  

جدید در صنعت بانکداری    دیجیتال  الگوی توسعه خدمات  متخصصان حوزه بانکی،ساتید و  مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با ا 

پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان، اولویت و اهمیت هر یک از این  شناسایی شدند.    الحسنههای قرضدر بانک 

های  ترین عوامل الگوی توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری در بانک عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم

  کار، تنفیذ   و  کسب  تحلیل  و  ایده، تجزیه  ایده، غربال  جدید، خلق  خدمات  استراتژی  از: تدوین  اندعبارت الحسنه، به ترتیب  قرض

  و   آموزش  و  مناسب  استخدام  طریق  از  -  خدمت  ارائه  برای  پرسنل  آمادگی  و  پرسنل  ارزیابی، آموزش  و  خدمت  اختیار، طراحی

.  (یادگیری)  اندازیراه  از  پس   کامل، مرور  ابعاد  در  یسازادهیپآزمایشی،    آزمایشی، بازاریابی  اجرای  و   خدمت  پاداش. ارزیابی  سیستم

های بانکداری در بانکالگوی توسعه خدمات جدید در صنعت ج شده امدل استخرآمده،  به دستبا توجه به میزان اعتبار و روایی  

     .داراستکاربردی و عملی را  یهاپژوهش، قابلیت استفاده در الحسنهقرض

 الحسنههای قرضبانکداری، بانک  جدید، دیجیتال طراحی الگوی، توسعه خدماتهای كلیدی: واژه 

 

  



 

 

 مقدمه
 ریناپذاجتناب  یرقابت  طیشرا  نیدر چن  یمداوم دستخوش تحول شده است و نوآور  طوربه ساختار بازار    یطورکل به گذشته    هایطول سال   در

را در بخش خدمات  هاییچالش  انیانتظارات مشتر  آوری وفن  عیتکامل سر   ،المللینیب  دی (. رقابت شدBullinger et al., 2003است )
 .(Jaw et al., 2010)زند . این توسعه خدمت جدید است که کارایی باال و مزیت رقابتی را رقم میآورده است به وجود

. در عوض، شودینم   نیتضم  یتکنولوژ  یو رهبر  تیفیک  مت،یتوسط ق  یرقابت  تیتنها مز   گرید  ،یزیبرانگچالش  یایپو  طیمح  نیچن  در
 باشند یدرحال توسعه م  سرعتبه  نهیزم  ن یدر ا  زها نیاز شرکت   یاری که بسدر خدمات وابسته است؛    یامروزه به نوآور   یاساس   هایتفاوت

(Bullinger et al., 2003.)  
(. توسعه خدمات Mansury & Love, 2008را در صنعت خدمات به خود جلب کرده است )  یاریتوجهات بس  دیخدمات جد  توسعه
 Agarwalصنعت اشاره دارد )  نیو عملکرد برتر در ا  یرقابت  تیدر خدمات است که به مز  ینوآور  ایو    دیشامل مفهوم خدمات جد  دیجد

et al., 2003.) باشد.  در این مقاله هر جا به توسعه خدمت جدید اشاره شده است، منظور خدمات دیجیتال در حوزه بانکداری می 
دارند که    دیتأکنکته    ن یبر ا  قاتیاز تحق  یاریراستا، بس  ن ی. در همباشدمیها  رقابت در شرکت  یخدمت به عنوان هسته اصل  ینوآور

خاطر نشان    ایدر مقاله  1(. منور ,.2008Fitzsimmons et alدر صنعت خدمات است )   یاعمده  اریبس  یتوسعه خدمت عامل رقابت
  ها افتهی ان،یم  نیدر ااست.    ازیو پراکنده هستند، مورد ن  ابیکه اکثراً کم  هاافتهی نیشفاف کردن ا  ی برا  یتالش قابل توجه  سازد،یم

  وسعه ت  ندیفرا  وریبهره  شرفتی ممکن است به پ  شوند،یم  یاندازو راه  یطراح   دیکه در آن خدمات جد  یند یکه شناخت فرا  دهدینشان م
 (.Stevens & Dimitriadis, 2005شود ) یمنته

تغییراتی اساسی که اخیراً رخ داده است، بسیار پررنگ شده است. صنعت بانکداری به دلیل  همچنین اهمیت بخش خدمات مالی طی  
با مسائل مالی از گذشته صنعت حساسی بوده و همچنین دارای قابلیت مناسب برای ایجاد حاشیه سود  فرایندها و رویه های مرتبط 

توانند عالوه بر ارائه خدمات با روشی کارآمد، خود را با دنیای رقابتی  ها به این امر بستگی دارد که بباشد. امروزه بقا و حیات بانک می
 سازگار نموده و مشتریان خود را با ارائه خدمات مالی بانکی جدید حفظ و راضی نمایند. 

وهش از این رو هدف این پژوهش آن است تا الگویی برای توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری ارائه دهد. بررسی نتایج این پژ
 .الحسنه( پیشرفت دهدهای قرضمورد مطالعه این پژوهش )بانک در خصوصوری فرایند توسعه خدمت جدید را تواند بهره می
 

 در ایران  الحسنهقرضاز عملکرد از دو بانک  یاخالصه

 الحسنه مهر ایران بانک قرض
های  شنعبه واگذاری از بانک 300واحد بانکی متشنکل از   2000و در ابتدا با   افتتاح شند  1386الحسننه مهر ایران در سنال  بانک قرض
سناختار و سنازمان این بانک  پس از تشنکیل. های سنهامدار شنروع به کار نمودباجه( مسنتقر در شنعب بانک)بانکی  واحد  1700سنهامدار و 
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شنعبه فعال   490هم اکنون با بیش از  ومسنتقل شنروع به کار نمود   صنورتبهبه دلیل توسنعه کیفیت شنعب بانکی کلیه شنعب آن بانک  
منابع خود را   الحسننه،انداز و جاری قرضهای پسبا جذب منابع مردمی در حسناب. این بانک فعالیت هسنتند در حال Online صنورتبه

الحسنننه مهر ایران کلیه خدمات متداول بانکداری نوین در ایران . بانک قرضنمایدحسنننه تجهیز میالجهت پرداخت تسننهیالت قرض
 .2دهدهای نقدی و هدیه و بن کارت را ارائه میشامل اینترنت بانک، تلفن بانک، اس ام اس بانک، خودپرداز، پین پد و کارت

 باشند:ر زیر میبه قرا رانیمهر االحسنه برخی از مهمترین اهداف بانک قرض
 الحسنهقرض عقد زمینه در کشور مالی عملکردی  یهاشاخص بهبود •
 الحسنهقرض پسندیده سنت  یسازفرهنگ •
 الکترونیکی  بانکداری یسازادهیپ و  اطالعات یآورفن از استفاده •
 پیشرو سازمان یک به بانک تبدیل و دانش مدیریت سیستم استقرار •
 شامل انسانی منابع بهینه مدیریت •
 ماهر و  متخصص کارآمد،  نیروی یریکارگبه •
 کارکنان مهارت و دانش  ارتقاء و آموزش  •
 بانکی خدمات ارائه در تنوع •

 الحسنه رسالت بانک قرض
الحسننه رسنالت در ادامه فعالیت صنندو  رسنالت و طی مراحل آغاز بکار کرد. بانک قرض  1376الحسننه رسنالت در سنال  صنندو  قرض
 شروع به فعالیت نمود. 1391مجوز از بانک مرکزی در سال قانونی با اخذ 

و کمک به  یزائاشنتغال،  الحسننههای قرضرفع نیازهای ضنروری مردم با پرداخت وام، الحسننه در جامعهتالش در اشناعه فرهنگ قرض
 .3باشندالحسنه رسالت مینک قرضاندازی بااز جمله مهمترین اهداف راه  هاهای کوچک و تعاونیاندازی و تداوم فعالیت کارگاهراه

انداز خدمات مالی در جهان به دهند. چشمهمانطور که گفته شد بانکداری و خدمات مالی بخش مهمی از صنعت خدمات را تشکیل می
یک محیط بانکداری جهانی   یسننوبهتغییر اسننت. تغییرات تعدیلی، سنناختاری و فناوری بسننیاری در راسننتای حرکت   در حالسننرعت 
ها با ارائه مزایای متنوع و خدمات رقابتی و تجدید ساختار خدماتشان به سوی تر در صنعت بانکداری دنیا روی داده است. بانکیکپارچه

به هسنتند.  گسنترش یافتن از میان مرزها در حالتغییر مشنتریان،   در حالاسنتفاده از تکنولوژی سنریع و در جهت برآورده کردن نیازهای 
در  سنرعتبهاین اقدامات، ماهیت خدمات بانکداری و ارتباط با مشنتریان دسنتخوش تغییرات شنده اسنت. محیط بسنیار رقابتی و   لیدل

را به سننوی تجدید نظر در نگرشننشننان به سننوی رضننایت مشننتری و   هاآنها مجبور به فعالیت در آن هسننتند حال تغییری که بانک
اند که ارائه خدمات جدید مالی با کیفیت برتر ها به این نکته پی بردهدهد. بسننیاری از شننرکتسننو  میسننازی کیفیت خدمات  بهینه

   (.1387تواند مزیت رقابتی نیرومندی را به ارمغان آورد )حسینی و ایرانیان؛ نسبت به رقبا می
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 پژوهش  پیشینه و نظری مبانی
اسننت که  یابیبازار، توسننعه محصننول و آزمون بازار یپروژه، پژوهش با جسننتجو  شیمانند: آزما یشننامل اقدامات دیتوسننعه خدمت جد

انواع مختلف  یبرا دی(. توسننعه خدمات جد1391و همکاران،   یغفور  ری)م  رسنناندیم دیو تول یبه معرف دهیرا از مرحله ا دیخدمت جد
اسنت که عامل    دیجد  یهایفناورابت و ظهور رق ،یمشنتر  یازهایو ن هاخواسنته. همواره شنودیممحسنوب   یرقابت تیمز هاسنازمان

کسنب و کارشنان خواهد شند و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت    یندهایدر فرآ هاسنازمان  تیو خالق ینوآور یکننده برا بیترغ
  ی خود کنند. داشنتن الگو  یاتوسنعه  یندهایرا صنرف فرآ یشنتریب  یهایگذارهیسنرمابالقوه،   انیمشنتر بیو ترغ  جودمو  انیحفظ مشنتر
توسنعه   ندیرا در فرآ  یریپذانعطافو سنرعت و   دیآیمبرنده به شنمار   شیو پ  یشنرط اسناسن   ،ییهاسنازمان نیچن یبرا  یندیمناسنب فرآ

اقدام  دیجد )دیجیتال(که نسننبت به عرضننه خدمات  ییهابانک  ،یامروز دیشنند قابتخواهد داد. با توجه به ر  شیافزا  دیمحصننول جد
از جمله:   یادیز لیبه دال  هابانک  ی. خدمات فعلکندیم  ریدرگ  انیکاهش سنهم بازار و مشنتر  رینظ یادی، خود را با مخاطرات زکنندینم
  ی (. الگوها1387و همکاران،    یدی)جمشن   رندیپذبیآسن روزافزون رقابت؛   شیو افزا دیجد  یفناور  ان،یمشنتر یهاقهیسنلو   ازهاین رییتغ
چهارچوب   کی یالگوها دارا شنتریکه ب نیتوسنط پژوهشنگران ارائه شنده اسنت. با توجه به ا  دیتوسنعه خدمت جد نهیدر زم  یاریبسن 

 ندیمراحل فرآ  یمعرف یبرا یجامع و کل یالگو کیجانسننون به عنوان   دیتوسننعه خدمت جد  یمقاله الگو نیمشننخص هسننتند، در ا
  ی ندی، در چهارچوب فرآهاسنازماندر  دیخدمات جد  توسنعهو   یباورند که طراح  نیطرح شنده اسنت. پژوهشنگران بر اتوسنعه خدمت م

و    هیتجز  ،یمرحله: طراح 4شننامل   ندیفرآ  نیاسننت. ا ریپذامکاناز سننازمان    ییادارات واحدها  یافهیوظ  نیبی  مشننخص و با هماهنگ
  د یراهبرد و اهداف سنازمان در خصنوص خدمات جد نیبا تدو دیتوسنعه خدمات جد  ندیاسنت. فرآ  یتجار  یبرداربهرهو  نیتکو ل،یتحل
.  شنودیمآغاز   دهیا یابیو ارز دیتول یجسنت و جو برا  یعنی ند،یفرآ ید، گام اصنلیراهبرد و اهداف خدمات جد  نی. پس از تدوشنودیمآغاز 

سنط  باال  تیریپژوهشنگران، کارکنان، رقبا و مد ان،یمنابع مشنتر  نیا نیترمهم.  ردیگیمسنرچشنمه  یادیاز منابع ز دیخدمات جد  دهیا
قابل آزمون  میجذاب به مفاه یهادهیاو آزمون( الزم اسننت   یابی  مفهوم) غربال شننوند. در گام بعد هادهیاهسننتند. سننپس الزم اسننت  

را در  ییهاینیبشیپدر حصول شرکت به اهداف خود ناچار است  نانیکسب اطم  یبرا تیریمد ل،یو تحل هیشوند. در مرحله تجز لیتبد
از لحاظ   دیخدمت جد  ایکه مفهوم کاال    یورتانجام دهد. در صن   یاقتصناد تیجذاب  یابیو ارز یتمام شنده و سنودآور  متیفروش، ق نهیزم

و   ندهایفرآ یمت و آزمون آن، طراحخد  یخدمات: طراح ایکاال  نی. در مرحله تکوشنودیم بیباشند، پروژه تصنو ریپذهیتوج یاقتصناد
. در مرحله شننودیمانجام    ،یابیبازار  نآزمو  ،یمقدمات یسننازادهیپ، آموزش کارکنان، آزمون خدمت و هاآنو آزمون    ازیموردن  یهانظام
نه؛  ایخدمت عرضنننه شنننود   ایباره که کاال   نیدر ا  یریگمیتصنننم ی. آزمون بازار براشنننودیمانجام  آزمون بازار  ،یتجار  یبرداربهره

)جانسنون  دهدیمارائه   یبه مشنتر  عیمرحله شنرکت، خدمت خود را در سنط  وسن   نی. در ادهدیمقرار   تیریمد  اریدر اخت یاطالعات کاف
   (.2000و همکاران،  

مناسب  یمتیبه ق هاآنکارآمد آن خدمات و فروش  دیجامعه، تول  ازیموردن  یخدمات مال ییشناسا یبرا  هاآن ییدر توانا  هابانک تیموفق
  ت ی ( و حوزه فعالیو دولت  ی)خصوص تیاز لحاظ اندازه )کوچک، متوسط، بزرگ(، نوع مالک  یدر سنه گروه اسناس توانیمرا  هابانکاسنت.  
  (.1391، استرواس ). اندشدهداده  شیسه گروه نما نیا ریکرد. در نمودار ز  یبندمیتقس(  یو تجار  یتخصص



 

 

 

 : مقایسه توسعه خدمات جدید دیجیتال به دو روش سنتی و مدرن 1جدول 

 جدید  سنتی 

 سیستم مدیریت محصول بر اساسساختار سازمان  سیستم عملکرد  بر اساسساختار سازمان 

 مسئول توسعه خدمات جدید است   منحصرًادر بانک، خودش  یوکارکسبهر واحد   بین تخصصی  یهایهمکار

 ها بخش نقش محدود سایر  ها بخشافزایش نقش سایر 

 ( ها تیمسئولنقش محدود مدیریت عالی )عدم تمرکز  ( هاتی مسئولافزایش نقش مدیریت عالی )تمرکز 

 ساختار رسمی در مراحل مقدمات توسعه خدمت جدید ساختار رسمی در مراحل بعد توسعه خدمت جدید 

 گرفته  انجام مطالعات و هاپژوهش : سابقه2جدول 

 نامه نام مقاله/گزارش/پایان ردیف 

سال 

ارائه 

 مقاله

 گیری/عواملنتیجه تحقیق مسئله نام نویسندگان 

1 

رتبه و  و بررسی  عوامل  بندی 
توسعه    مؤثر  یهامؤلفه فرایند  بر 

دیدگاه   )مطالعه  جدید  محصول 
صنایع   SMEsمدیران   در  واقع 

 غذایی و آشامیدنی استان فارس( 

1390 

 سعید اردکانی،
 فر،رضا طالعی

حاتمی   حسن  سید 
 نسب،

 فرهنگ محمدی

توسعه   مؤثرعوامل   فرایند  بر 
 محصول جدید

 پنج بعد برتر: 
 عامل حمایتی 
 عامل بازاریابی 
 سازمانی عامل درون 

 عامل تکنولوژیک 
 سازی عامل تجاری

 

2 
 بانکداری  در  الحسنهقرض  جایگاه
 اسالمی 

 عبدالعلی نظافتیان  1390

  منابع   صحی ،   مدیریت  با   آیا
 حل  موجب  ها، بانک  الحسنهقرض

 هزینه  نظیر  مردم  مختلف  مشکالت
 هزینه  تحصیل،   هزینه  درمان، 
 مشابه  مشکالت  هاده   یا  و  ازدواج
 برای  را   راه  اینکه  یا   شد  خواهد

 جامعه  در  ربا  شوم  پدیده  گسترش
 ساخت؟  خواهد هموار

  حیث   از  یعنی  متفاوت  جنبه  دو  بررسی از
  تخصیص   حیث  از  نیز  و  منابع  نیتأم

  بانکی  تسهیالت  و وام پرداخت و منابع
 مورد 

3 
  موقعیت   بر  مؤثر  عوامل  بررسی
 صنعت  در  جدید  محصول  توسعه
 نساجی

1390 
 دهنوی، دهقان حسن
 زاده،نایب شهناز
 آبادی زرین احسان

  و   جدید  محصول  توسعه  تعریف
 آن یسازیتجار
 و  اصلی  مهم،   هایشاخص  تعیین

 جدید محصول توسعه در کاربردی
 

  افزایش   به  منجر  که  کلیدی  عوامل
 جدید  محصول  توسعه  موفقیت  احتمال
  استراتژی  ارشد،  مدیریت تعهد شود:می

  تخصص   نیز  و  مناسب  ایده  اجرای
  و   مدیریت  بخش  در   ارشد  مدیریت
  و   تبلیغات  گذاری، قیمت  هایسیاست
  در   مناسب  تجاری  نام  انتخاب  همچنین
  فرآیند   بخش  در  و  بازاریابی  بخش



 

 

 نامه نام مقاله/گزارش/پایان ردیف 

سال 

ارائه 

 مقاله

 گیری/عواملنتیجه تحقیق مسئله نام نویسندگان 

  موفق   یهانمونه  تجربیات  از   گیریبهره
  به   دسترسی   کنار  در  دنیا  در   محصول
 الزم  ایسرمایه و مالی منابع

4 
 تیم  سازماندهی  بر  اثرگذار  عوامل
 محصول  توسعه

1391 

 مدرس، عبدالحمید
 آرزومند، مجید

  بهشتی   مصطفی
 سرشت 

 توسعه تیم سازماندهی چگونگی

 برای  محصول

 خود  اهداف به نیل

 سازمانی بستر در که عواملی بررسی

 محصول، توسعه تیم

موفقیت استراتژی  را  آن توسعه 
 ندینمایم تضمین
 سازماندهی در مهم عامل دو تشری  

 یعنی  محصول توسعه تیم
ویژگی و  سازمانی   هایمحصول 

 جهت الزم یازهاینش یپ و مقدمات

 محصول  توسعه تیم سازماندهی

5 
توسعه محصول   فرایندی  ارائه مدل 
کشور   عمر  بیمه  صنعت  در  جدید 
 )مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت( 

1391 

 حمیدرضا نورعلیزاده،
شمس   زهرا 

 اسفندآبادی، 
 فاطمه نصیری 

محصول  توسعه  مدل  یک  ارائه 
 جدید بیمه عمر

بهبود   جهت  پیشنهادی  الگوی  ارائه 
کارایی عرضه محصوالت   و  اثربخشی 

 جدید در رشته زندگی 
 نقطه قوت مدل: حلقه بازخورد 

6 
بانکداری  در  جدید  نوآوری  توسعه 

 خرد 
2008 Menor & Roth  

 بر توسعه خدمت جدید:  مؤثرعوامل  
 استفاده از تکنولوژی .1
فرایند رسمی و تخصصی   .2

 توسعه خدمت جدید
 استراتژی مشخص 

 
نوآوری  فرایند  میان  رابطه  تحلیل 

 مالی و کارایی 
2008 Blazevic and 

Lievens 

به  نمونه پرسشنامه   154گیری: 
درصد   و  شده  پست  بانک 

 % 42پاسخگویی 

 ای:چارچوب گزاره
 ارتباط. طبیعت  1

 ارتباط نوآور
 ارتباط کننده

 . طراحی سازمانی2
 حمایت مدیریت

 واسط متقابل کارکردی
 گوناگونی سازمانی

 شرکت کننده تصمیم گیرنده
 . یادگیری پروژه3
 . کارایی4

 فراوانی مشارکت
 موقعیت رقابتی
 ایموقعیت هزینه



 

 

 نامه نام مقاله/گزارش/پایان ردیف 

سال 

ارائه 

 مقاله

 گیری/عواملنتیجه تحقیق مسئله نام نویسندگان 

 فروش تقاطعی
 ارائه خدمت 

 روش

در این .  است  اکتشافی  یهاپژوهش  نوع از ماهیت، نظر از پژوهش اینباشد.  میآمیخته اکتشافی  رویکرد تحقیق پژوهش حاضر  
کمی مطالعه اصلی به روش کیفی است و سپس  -کنیم. در توالی کیفیمتوالی استفاده می  صورتبهکمی  -تحقیق از روش ترکیبی کیفی

یافتن  رود.  تر، بکار میهای گسترده های کیفی و نیز آزمون اعتبارسنجی نتایج کیفی در حوزهروش پیمایشی برای تائید و تکمیل یافته
  یا  نظریه مانند شده تعیین پیش از چارچوبی پژوهش، این در ریالگوی توسعه خدمات جدید در صنعت بانکدا بر مؤثر کلیدی عوامل
  پژوهش  مسئله  به تواندی م رویکرد اینشده است.   گردآوری که  شودیم طراحی ییهاداده  اساس  بر چارچوب، این   و ندارد وجود مدل
 مطالعه  از پس محقق مرحله، این در . دهد پاسخ الگوی توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری بر مؤثر کلیدی عوامل تعیین یعنی
الگوی توسعه خدمات جدید  بر مؤثر  عوامل  ،اندنموده اشاره هاآن به خود تحقیقات در مختلف کنندگانقیتحق کهیی  هاپژوهش دقیق

ی مدل مفهومی پیش  هامؤلفه تا مرحله اجماع در خصوص عوامل و    و با استفاده از روش کیفیه  کرد شناساییرا    در صنعت بانکداری
  مربوطه، تعاریف به  توجه با عوامل این  ،مشابه عوامل ادغام و تکراری عوامل  حذف و عوامل این بررسی از پس .رفته شده است

  آنان  از و گرفته   قرار استادان و خبرگان  از نفرچند   اختیار در زوجی ی  هاسه یمقا صورتبه  عوامل این سپس شناسایی شده است،
 در کردند کسب را رتبه بیشترین که عواملی بعد، مرحله در .نمایند مشخصرا    عوامل این  از هریک اهمیت تاشده است   خواسته
گیری از روش اعتبار محتوا با استفاده از نظرات  مورد استفاده در این پژوهش با بهره   نامهپرسشروایی  .  گرفته است  قرار نهایی مدل

گردید. همچنین در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ    دیتائالحسنه  استاد راهنما، مشاور و خبرگان حوزه بانکداری اسالمی و قرض
نامه در بخش کمی پژوهش را نشان در این زمینه پایایی باالی پرسشبود و این مقدار با توجه به استاندارد موجود    0.7حاصل برابر با  

 . دهدمی

 ها افتهی
 افراد نمونه  ی شناخت تیجمعمشخصات  : 3 جدول

متغیر  

ای زمینه  
 فراوانی ارزش 

-متغیر زمینه

یا  
 فراوانی ارزش 

 سن

30-20  2 
 تحصیالت 

 3 لیسانس

40-31  5 فو  لیسانس  5 

به باال  41  1 
 سابقه خدمت 

سال  5کمتر از   3 

سال  10تا  6 7 مرد جنسیت   4 



 

 

متغیر  

ای زمینه  
 فراوانی ارزش 

-متغیر زمینه

یا  
 فراوانی ارزش 

به باال  11 1 زن  1 

 
های کیفی استفاده شده است. جداولی که در های حاصل از مصاحبهدر این قسمت از روش کدگذاری باز و محوری برای تحلیل داده 
های کیفی به روش کدگذاری ابتدا دهد. برای تحلیل داده می ها را نشان  ادامه آمده است، چگونگی دستیابی به نتایج حاصل از مصاحبه

ای مداوم، مطابق با روش اشتراوس و کوربین طی دو مرحله کدگذاری باز، محوری مورد  ها به متن تبدیل و به روش مقایسه مصاحبه
 . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بر مرحله طراحی در توسعه خدمت جدید  اثرگذارها و استخراج ابعاد اصلی : كدگذاری محوری مصاحبه4جدول   

 ردیف 
 مفاهیم

 )كدگذاری باز( 
 فراوانی كد مصاحبه شونده ابعاد )كدگذاری محوری( 

1 
تدوین و ترسیم اهداف و  

ت یمأمور  تدوین استراتژی خدمات جدید 
B1, B2, B3, B4, 

B5, B7, B8 
7 

 B2, B3, B8 3 توسعه اهداف شرکت  2

3 
جستجوی سیستماتیک برای  

ها دهیا   

 خلق ایده

B1, B2, B3, B4, 

B5, B6, B7, B8 
8 

4 

  یهاتیاولوجستجوی نیازها و 

مشتریان، معیارهای انتخاب  

و غیر   هایمندعالقه، هاآن

هاآن  

B1, B2, B3, B4, 

B5, B6, B7, B8 
8 

5 
  یهادهیا غربال اولیه برای 

 خدمت 

 غربال ایده 

B1, B2, B3, B4, 

B5, B6, B7, B8 
8 

6 
ترجمه و تفسیر ایده به مفهوم  

 کامل خدمت 
B4 1 

7 
ترجمه و تفسیر خدمت به  

 شرایط کسب و کار 
B4, B6 2 

بر مرحله آنالیز در توسعه خدمت جدید  ها و استخراج ابعاد اصلی اثرگذار: كدگذاری محوری مصاحبه5جدول   

 ردیف 
 مفاهیم

 )كدگذاری باز( 
)كدگذاری محوری( ابعاد   فراوانی كد مصاحبه شونده 

بازار  روندهای شناسایی 1 کار  و کسب  تحلیل و تجزیه   B5 1 



 

 

 ردیف 
 مفاهیم

 )كدگذاری باز( 
)كدگذاری محوری( ابعاد   فراوانی كد مصاحبه شونده 

رقابت  تحلیل و تجزیه 2  B5, B7 2 

آن سایز و هدف بازار شناسایی 3  B1, B2, B8 3 

4 

  تحلیل و تجزیه هدایت

  پروژه توجیه برای اقتصادی

( غیره  و سود/  یگذارهیسرما)  

B1, B7, B8 3 

5 
  مدیریت از موافقت دریافت

منابع  جذب برای ارشد  
B2, B6, B7 3 

6 
  نظر از  پروژه یسنجامکان

نیاز  مورد تکنولوژی  

B3, B4, B5, B7, 

B8 
4 

7 
 برای فرد یک انتخاب

هایریگمیتصم  
اختیار  تنفیذ  B1, B8 2 

بر مرحله توسعه در توسعه خدمت جدید  اثرگذارها و استخراج ابعاد اصلی : كدگذاری محوری مصاحبه6جدول   

 ردیف 
 مفاهیم

 )كدگذاری باز( 
 فراوانی كد مصاحبه شونده ابعاد )كدگذاری محوری( 

1 
تشکیل یک تیم و انتخاب رهبر  

 گروه 

 طراحی خدمت و ارزیابی 

B1, B2, B3, B5, 

B6, B7 
5 

2 
مشخصات   یبر روتصمیم 

 نهایی خدمت
B2, B6 2 

3 
طرح اولیه ارائه ایجاد یک 

 خدمت 
B1 1 

4 
جستجو و شناسایی پرسنل 

 مناسب از واحدهای مختلف 
B3, B7, B8 3 



 

 

5 
ارزیابی تخصص آنها و  

 سازگاری با پروژه 
آموزش پرسنل و آمادگی پرسنل برای ارائه  

از طریق استخدام مناسب و   -خدمت 

 آموزش و سیستم پاداش

B2, B3 2 

6 
ارائه  آموزش پرسنلی که در 

 خدمت حضور دارند. 
B1, B2, B8 3 

7 
پرسنل برای   یسازآماده

 رویارویی و برخوردها 
B2, B3 2 

 B1, B4, B5, B6, B7 5 ارزیابی خدمت و اجرای آزمایشی  تست طرح اولیه خدمت  8

 آزمایش قابلیت بازاریابی خدمت  9

 بازاریابی آزمایشی 

B5, B6, B7 3 

10 
محدود کردن گستردگی در  

 بازارهای انتخابی 
B2, B6, B7 3 

در توسعه خدمت جدید  یسازادهیپبر مرحله  ها و استخراج ابعاد اصلی اثرگذار: كدگذاری محوری مصاحبه7جدول   

 ردیف 
 مفاهیم

 )کدگذاری باز( 
 فراوانی کد مصاحبه شونده  ابعاد )کدگذاری محوری( 

1 
های  کمپین یزی ربرنامه

در ابعاد کامل  یسازادهیپ تبلیغاتی  
B8 1 

 B5 1 گسترده کردن در بازار  2

 دریافت بازخورد از مشتریان  3

)یادگیری(   یاندازراهمرور پس از    

B1, B2, B3, B4, 

B5, B6, B7, B8 
8 

4 
اصالح و تغییر بر اساس  

 شرایط بازار 
B4, B5 2 

 نتایج نهایی حاصل از کدگذاری

الحسنه به  های قرضبانک  در خصوص  –جدید در صنعت بانکداریدیجیتال  بندی مراحل اصلی الگوی توسعه خدمت  در نهایت دسته 

  :باشندیمشرح زیر 

 های مربوط به مرحله طراحیگام .1



 

 

 های مربوط به آنالیز گام .2

 های مربوط به توسعهگام .3

 الگو  یسازاده یپبه  مربوط یهاگام .4

 كدگذاری نتایج  : 8جدول 
 مفاهیم كدگذاری باز  مفاهیم كدگذاری محوری  بعد 

 طراحی 

جدید خدمات استراتژی تدوین  
ت یمأمور و اهداف ترسیم و تدوین  

شرکت  اهداف  توسعه  

ایده خلق  

ها ایده برای سیستماتیک جستجوی  

  هایمندعالقه  ، هاآن انتخاب معیارهای مشتریان،  یهاتیاولو و نیازها جستجوی

ها آن غیر و  

ایده  غربال  

خدمت  یهادهیا  برای اولیه غربال  

خدمت  کامل مفهوم به ایده تفسیر و ترجمه  

کار  و کسب شرایط به خدمت تفسیر و ترجمه  

 آنالیز
کار  و کسب  تحلیل و تجزیه  

بازار  روندهای شناسایی  

رقابت  تحلیل و تجزیه  

آن سایز و هدف بازار شناسایی  

 و سود/  یگذارهیسرما) پروژه  توجیه برای اقتصادی  تحلیل و تجزیه هدایت

( غیره  

منابع  جذب برای ارشد  مدیریت از موافقت دریافت  

نیاز مورد تکنولوژی نظر از  پروژه یسنجامکان  

اختیار  تنفیذ ها یریگمیتصم برای فرد یک انتخاب   

ارزیابی  و خدمت طراحی توسعه   

گروه   رهبر انتخاب و تیم یک تشکیل  

خدمت  نهایی مشخصات یبر رو تصمیم  

خدمت  ارائه اولیه  طرح یک ایجاد  



 

 

 مفاهیم كدگذاری باز  مفاهیم كدگذاری محوری  بعد 

  - خدمت ارائه برای پرسنل آمادگی و پرسنل آموزش

پاداش سیستم و آموزش و مناسب استخدام طریق از  

  هاآن تخصص مختلف و ارزیابی واحدهای از  مناسب پرسنل شناسایی و جستجو

پروژه  با سازگاری و  

.دارند حضور خدمت ارائه در که پرسنلی آموزش  

برخوردها  و رویارویی برای پرسنل یسازآماده  

آزمایشی  اجرای و خدمت ارزیابی خدمت  اولیه طرح تست   

آزمایشی  بازاریابی  
خدمت  بازاریابی قابلیت آزمایش  

انتخابی   بازارهای در گستردگی کردن محدود  

سازی پیاده  

کامل  ابعاد در یسازادهیپ  
تبلیغاتی  یهانیکمپ یزیربرنامه  

بازار  در کردن  گسترده  

( یادگیری) اندازیراه از پس مرور  
مشتریان از  بازخورد دریافت  

بازار  شرایط اساس بر تغییر و اصالح  



 

 

 
 الحسنهقرضهای جدید در بانکدیجیتال : الگوی توسعه خدمت 1شکل شماره 



 

 

   یریگ جهینت

بانکدار  دیجیتال  دیتوسعه خدمات جد  ی الگوپژوهش طراحی   این هدف با روش  پانل، اعضای ،اول  دور در .بوده است  یدر صنعت 
دیجیتال   دیتوسعه خدمات جد  یالگو   یهامؤلفه ای که شامل بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش بود به استخراج عوامل و  مطالعات کتابخانه
 دادند  تشخیص 4 عدد باالی  میانگین با  را مرحله هر اهمیتتعیین شدند.    هامؤلفهاند. در مجموع عوامل و  ی پرداختهدر صنعت بانکدار 

 د یتوسعه خدمات جد  یالگو  برایعامل    24  مجموع در دهندگان پاسخ همچنین، .دادند  تشخیص زیاد خیلی و زیاد تأثیر دارای  که
 بودند، یکسان پیشین هایپژوهش در شده ارائه عوامل با نوعی به مذکور عوامل که آنجا از .کردند مطرح یدر صنعت بانکدار دیجیتال

و    درباره را خود نظر مجدداً پانل اعضای ،دوم  دور در.  شدند جایگزین یا ترکیب موجودبعدهای   با مواردی در و شده حذف عوامل 
 اعالمرا   هامؤلفهعوامل و   از یک  هر اهمیت و تأثیر میزان نیز و  یدر صنعت بانکدار  دیجیتال  دیتوسعه خدمات جد  یالگو  یهامؤلفه

به    .رسید انجام به کیفی روشبا   حاضر، پژوهش در  .کردند جدید خدمات   خدمتتفاوت توسعه    توانیمپژوهش    یهاافتهیبا توجه 
از    اندعبارت  هاتفاوت  کهبر شمرد    گونه ن یاتجاری داخلی و خارجی را    یهابانکایران را با سایر    الحسنهقرض  یهابانک دیجیتال در  

ساختار بازارهای مالی یکپارچه بر  ، حاکمیتاستقالل بانک، گسترش یکپارچه نظام پولی و مالی کشور مطابق با الگوهای موفق جهانی
بانکی   یهاانجمن  ، داشتننوین  یهایفناوراز    یریگبهره نظام جامع اطالعاتی در بانک با  مداوم    نوسازی   ،  اساس استانداردهای جهانی

 . باشد یم یگذار استیستجاری در  یهابانک مشارکت  منظوربه
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بانکدار  دیتوسعه خدمات جد  یالگوترین عوامل  نتایج نهایی همچنین نشان داد که مهم  از: تدوین  اندعبارتی به ترتیب  در صنعت 
 و  پرسنل  ارزیابی، آموزش   و  خدمت  اختیار، طراحی  کار، تنفیذ  و  کسب  تحلیل  و  ایده، تجزیه  ایده، غربال  جدید، خلق  خدمات  استراتژی
 آزمایشی، بازاریابی  اجرای  و  خدمت  پاداش. ارزیابی  سیستم  و  آموزش   و  مناسب  استخدام  طریق  از  -  خدمت  ارائه  برای   پرسنل   آمادگی

 .(یادگیری) اندازیراه از پس کامل، مرور ابعاد در یساز اده یپآزمایشی، 

 ی کاربرد شنهاداتیپ

های تجاری باید به دنبال ارائه خدمات جدید مالی باشند. نوآوری در این زمینه  الحسنه جهت رقابت موفق با دیگر بانک های قرضبانک
کند. لذا مدیران محترم حوزه مالی و بانکی کشور باید توجه شایانی به این حوزه یعنی از مسیری جر توسعه خدمت جدید عبور نمی

ی از ایشان امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست.  درپیپشته باشند. اهمیت ارتباط با مشتریان و دریافت بازخورد  توسعه خدمات جدید دا
که در مرور  طورهماندر کشور ما و بخصوص در حوزه بانکداری این مهم چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.  متأسفانه



 

 

 نیتأمجیر فرایند توسعه خدمت جدید دریافت بازخورد از مشتری و اقدامات اصالحی در رابطه با  ادبیات نیز مشاهده گردید حلقه نهایی زن
 .های ارتباطات و روابط عمومی موفقیت خدمات مالی جدید تضمین گرددگردد با تقویت بخش باشد. پیشنهاد میرضایت ایشان می
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