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 چکیده
 هستند تالش در هابانک و شده است رقابتی بسیار بانکی بخش جدید، هایفناوریتحوالت دیجیتال و  ظهور امروزه با

مـدیریتی و مملیـاتی  هـایقابلیتبمانند. هدف پـووهش اارـر تحلیـق ن ـش  رقابتی و بخشند بهبود را خود وریبهره تا
همبسـتیی اسـت و  -با ن ش میانجی فرهنگ دیجیتال است. این پووهش از نوع توصیفی وریبهرهاستراتوی دیجیتال بر 
 رـر روسـا،آمـاری پـووهش اا . جامعـهشده اسـت ای لیکرت استفادهها از پرسشنامه طیف پنج گزینهبرای گردآوری داده

 062آمـاری  از جامعه مورگان جدول مدیریت شعب شمال غرب بانک تجارت شهر تهران است. طبق و کارمندان معاونین
روایی محتوایی آن  در دسترس است. صورتبهگیری در این پووهش نفر انجام گرفت و روش نمونه 950نفر نمونه انتخابی 

( در 44/2) خبره تأیید شد و نیز پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونبـا  کارشناسان و دانشیاهی استادان متخصصان، با نظر
 گرفته کارویوه تکنیک تحلیق مسیر بهی و به، مدل معادالت ساختارپووهش. جهت آزمون فرریات داردسبی قرار سطح منا
های پووهش نشان داد کـه یافته شده است. استفاده SMART PLS و SPSSآماری ی افزارهانرمین منظور از به اشده و 
 هایقابلیتو همچنین اثر  ثیری معناداری داردتأوری دیجیتال بر بهرهفرهنگ و مملیاتی های قابلیتمدیریتی،  هایقابلیت

 مدیریتی بر فرهنگ دیجیتال معنادار نیست. هایقابلیتثیر معنادار است؛ اما تأمملیاتی بر فرهنگ دیجیتال 
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 مقدمه .1

شود که رفاه و آینده یک از اصول ملم اقتصاد چنین ادما میدر ادی است که در بیان کلی  وریبهرهاهمیت 
مغز سیستم  منزلهبهدر اقتصادهای امروزی نظام مالی  سوی دییر از [.94]ها است آن وریبهره در گروکشور 

باال  وریبهرهبخش بانکی با  ویوهبهآن  هایزیرمجمومهچنانچه بخش مالی و  .[31]اقتصادی معرفی شده است 
 در و پیشرفت ،های تولیدیو زمینه برای جهش اقتصادی در بخش گیردمیاقتصاد سرمت  خودخودبهممق کند 

 اب کند ومی ایفا کشور هر اقتصادی توسعه در مهمی ن ش بانکی بنابراین بخش. شودمیهموار  رقابت مرصه
 ،در م ابق. انجامدمی کشور یک اقتصادی سیستم ت ویت بهمالی  هایگذاریسرمایه و وجوه کارآمد مدیریت
تحوالت دیجیتال و  ظهور دلیقبهامروزه . گذاردمی منفی تأثیر اقتصادی رشد بر بانکی بخش در ثباتیبی
 و بخشند بهبود را خود وریبهره تا هستند تالش در هابانک و شده رقابتی بسیار بانکی بخش جدید، هایوریفنا

 هایوریفنا آفرینتحول تأثیرات به توجه با دیجیتال استراتوی اجرای و ینتدوهمچنین امروزه  .[0] بمانند رقابتی
 پیشا هایسازمان از بسیاری اصلی نیرانی به سازمان، خارجی و داخلی محیط ابعاد همه در ت ریباً دیجیتال
 نظر از دیجیتال پیشا اقتصاد در که هستند هاییشرکت دیجیتالی، پیشا هایسازمان. است شده تبدیق 9دیجیتالی
 [. 33] شودمی محسوب وجودی تهدیدی هاآن وریبرای بهره دیجیتال اقتصاد اما بودند، موفق مالی

آمازون، اسنپ، دیجی کاال  گوگق، مانند شوندمی متولد دیجیتالی صورتبهکه از ابتدا  هاییسازمان برخالف
 و وکارکسب مدل سازمان، کق باید دیجیتالی، هایفناوری از گیریبهره هنیام معموالً دیجیتال پیشا هایسازمان

مدل  ،فرآیندها خدمات، محصوالت، توانندمی دیجیتال هایوریفنا [.42و36] دهند تغییر را خود فرآیندهای
 برای [.31 و 06و  09 و96] دهند تغییر را هاآن رقابتی محیط همچنین و هاسازمان و فرهنگ وکارکسب
و  دیجیتال هایفناوری توسط که است وکارکسب در تحول از نومی دیجیتال تحول دیجیتال،اپیش هایسازمان
 است همراه صنعت و سازمانی سطح در فناوری و اقتصادی اساسی تغییرات با و دهدمی ر  اطالماتی هایسیستم

 هایقابلیتدیجیتال و دیجیتالی شدن به  هایاستراتویدیجیتال برای موف یت در اجرای پیشا هایسازمان[. 1]
ابزارهای  کارگیریبهمدیران برای  هایقابلیتمملیاتی نیاز دارند. قابلیت مدیریتی به  هایقابلیتمدیریتی و 
ذهنی کارکنان و همچنین محیط کاری اطالق مهارتی و  هایمجمومه، وکارکسب هایاستراتویدیجیتالی در 

 وکارکسب. قابلیت مملیاتی نیز به قابلیت شرکت جهت یکپارچیی ابزارهای دیجیتال در کق فرآیند [94] شودمی
 [. 92] شودمیو استراتوی شرکت اطالق 

فرهنگ دیجیتال درست همانند فرهنگ ممومی که فرهنگ غالب است، تحت همچنین باید توجه داشت 
تغییرات مداوم است. این تغییر برای پایداری ارزش دنیای دیجیتال رروری است. همچنین کارکنان در  تأثیر

. [99]کارهایی در فضای دیجیتال انجام دهند که در دنیای ا ی ی قادر به انجام آن نیستند  توانندمیسازمان نیز 
موجب ایجاد فرهنگ دیجیتال شده که  تواندمی هاشرکتی دیجیتال و تحوالت دیجیتالی در هااستراتویاجرای 

 شود تا اجرای بهتر اقدامات مملیاتی را ممکن سازد وکارکسبدیجیتالی شده  هایبرنامهبامث قدرت بخشیدن به 
[5].  

تحول دیجیتالی یاد  منوانبهمنتج از تحوالت فناوری اطالمات که از آن  هایدگرگونیدر شرایط کنونی، 
دیجیتال در  هاینوآوریها( گذاشته است. بانک ویوهبه) وکارکسببر بهبود فضای  توجهیابقق تأثیر، شودمی

 مثابهبهرقم زده است. این دگرگونی دیجیتال  هابانکو تهدیدات مختلفی را برای  هافرصتصنعت بانکداری، 
و مملیاتی استراتوی  مدیریت هایقابلیتبا ایجاد  رسدمیبه نظر  آن سوییکاست که  لبه دویک شمشیر 
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  09 ...  و یجیتالد یاستراتژ یاتیو عمل یریتیمد هاییتنقش قابل یلتحل

د ساختن رقبا و فشار برای کاهش نو از سوی دییر با توانم شد خواهد هابانک وریبهرهدیجیتال منجر به افزایش 
  منتهی گردد. وریبهرهمملیاتی، ممکن است به کاهش  هایریسکااشیه سود و افزایش برخی 

موقعیت کنونی و  خصوص درکه بدانیم به کدام سو ارکت کنیم، الزم است در مصر دیجیتال پیش از آن
ورود به فضای بانکداری نوین را پذیرش  نیازپیشااصق نماییم. بنابراین  اطمینانمیزان آمادگی دیجیتال موجود 

کی و که مشتری محوری، چاب و آمادگی دیجیتال تشکیق داده است. گام بعدی فرهنگ دیجیتال قرار گرفته است
و  گیریتصمیمدیجیتال، مشارکت و همکاری، فرهنگ باز، داده محوری در  ذهنیت، طرز فکر و پذیریانعطاف

 بهبود ررورت بانکداری صنعت در موف یت ایاتی موامق از آن هستند. هایمشخصه ترینمهمنوآوری از 
 با اطالمات فناوری ارتباط برای مختلف هایدیدگاه وجود با. است آن بودن تردیجیتالی و آن هایزیرساخت
 برابر سه بانکداری صنعت در متخصصان. کنندمی امایت مثبت همبستیی وجود از پووهشیران اکثر سودآوری،
 تحول پذیرش پووهشیران اکثر. [91] کنندمی گذاریسرمایه اطالمات فناوری در دییری صنعت هر از بیشتر

 کاربران پذیرش که است این مطالعات این اصلی هاییافته. [04] اندکرده بررسی مشتری دید با را دیجیتالی
 مدیریتی قابلیت که است این مطالعات این در هایافته ترینشایع. است جدید فناوری پذیرش برای اصلی مسئله
 تأثیر مشتری پذیرش بر نیرشی نیات و نفس به امتماد ذهنی، هنجارهای شده، ادراک سودمندی شده، درک
 این که ندارد وجود کافیهای پووهش مالی، هایسازمان و هابانک کارمندان نظر از اما، م ابق در. [3] گذاردمی

 .بود خواهد مذکور نظری ءخال پوشش دنبال به پووهش
 برداشـته اسـت از قبیـق مـثثری هـایگامپیشا دیجیتال  زمینه دراست که  هاییبانک ازجملهبانک تجارت  

 ازاست کـه  توسعه ارتباط الکترونیک تجارت ایرانیان و شرکت سیمرغ تجارت، زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان
با بررسی  . نمایدمیاساسی بانک تجارت برای ارکت به سمت پیشا دیجیتال و دیجیتالی شدن  هایفعالیت جمله

سـا و ، مشـخ  گردیـد کـه ر هبانک تجارت صورت گرفتـ غرب شمالو مشاهدات اولیه که از مدیریت منط ه 
استراتوی دیجیتال و نیـز فرهنـگ دیجیتـال  مدیریتی و مملیاتی هایقابلیتمدیریت درک درستی از  آنمعاونان 

در  رسـدمیو به نظـر  تحوالت دیجیتال امروزه بانک تجارت دستخوش تغییر داده استندارند. با اذمان به اینکه 
 وریبهـرهبودن در استفاده بهینه و مناسب از این تحوالت بامث بهبود  آغازگرتوجه بانک به این م وله و  صورت
مـدیریتی و  هـایقابلیتتوجه بانک تجارت به ایجـاد فرهنـگ دیجیتـال و  ف دانخواهد شد که در صورت  هاآن

تـاکنون  اینکـه بـه چنـین بـا توجـهمملیاتی استراتوی دیجیتال در فضای رقابتی امروز م ب خواهـد مانـد و هم
بانک تجارت  وریبهرهاستراتوی دیجیتال بر  مدیریتی و مملیاتی هایقابلیتن ش  خصوص درپووهشی در ایران 

پووهش اارر به دنبـال  با ن ش میانجی فرهنگ دیجیتال انجام نشده است لذا این پووهش دارای نوآوری است.
 وریبهـرهی دیجیتال با همیـاری فرهنـگ دیجیتـال بـر مملیاتی استراتو مدیریتی و هایقابلیتاین است که آیا 
 است؟ مثثربانک تجارت 

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 مبانی نظری

شود که امکان تولید بیشتر را بـا همـان در تعریف کلی به بهبود در شیوه تولید گفته می وریبهره. وریبهره
 از یـک هـر از مـثثر اسـتفاده شدت و درجه را وری( بهره9154) اروپا وریبهره سازد. آژانسمنابع قبلی میسر می

داند کـه بـر دیدگاهی می و تفکر طرز نوع یک وری رابهره  سازمان، این کرده است. همچنین تعریف موامق تولید
 وری نومیبهتر از روز قبق انجام دهد. بنابراین بهره هرروزتواند کارها و وظایفش را پایه آن هر فرد و سازمان می

 . ناگفته پیـدا[34] ستا هاپیشرفت انسان به ایمان و امت اد و جدید هایروش و فناوری کاربرد برای مستمر تالش
وری را توریح با آن بهره توانمیاست که  ایکلیدواژهو اراده برای بهبود امور دو  هاروشست که همین جستن ا
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 تولیـد بـرای شده استفاده منابع از قسمتی یا کقبهنسبت ستانده شامق؛  وری،بهره طورکلیبهداد. در همین راستا 

 . است تولیدشده خدمات و کاال از یا ادی م دار شامق؛ و ستانده، آن
 توانمیرا  وریبهرهاست. بر این مبنی افزایش  خدمات و مواد اولیه انرژی، سرمایه، کار، نیروی شامق منابع

و تهیه و  هستند تولید در کنار کاهش استفاده از منابع جستجو کرد. منابعی که کمیاب زمانهمدر افزایش 
 های تولید، گسترشهزینه کاهش به منجر وریبهرهشان مستلزم صرف هزینه است. لذا افزایش گیریکارهب

شود. آنچه در این می جامعه آااد همه زندگی سطح رفتن باالبازارها، استفاده بهینه از منابع، کاهش رایعات و 
محاسبه و برآورد  وریبهرهچون تا زمانی که  .[00] است وریبهره گیریاندازهمیان شایسته توجه است محاسبه و 

 نخواهد بود.  پذیرامکاننشود مدیریت آن 
برآورد و  طورهمینو  وریبهرهبه به این منظور در نظام بانکی و مطالعاتی که صورت گرفته است برای محاس

و  ایواسطهاین رویکردها، رویکرد  جمله از. شودمیکار گرفته رویکردهای مختلفی به هابانکم ایسه کارایی 
را  هابانکو رویکرد تولیدی سپرده  گیردمینهاده در نظر  را هاسپرده ممدتاً ایواسطهتولیدی است. رویکرد 

در کنار  ایواسطه. بنابراین ممکن است در رویکرد دهدمیقرار  بررسی موردبخشی از خروجی بانک  منزلهبه
 وریبهره، شعب، دارایی ثابت و مانند آن وریفنانیروی انسانی، سرمایه،  تولیدمثقموامق  وریبهرهارزیابی 
های امطایی، سود تسهیالت و وامنیز متغیرهایی نظیر  هاخروجیقرار گیرد. در سمت  توجه موردهم  هاسپرده
، ایبهره، درآمدهای ااصق از کارمزد در م ابق درآمدهای مشاع غیر، درآمدها امم از مشاع و افزودهارزشخال ، 

مبنای  دهندمیو موارد مشابه که مملکرد بانک را نشان  هادارایی، بازده هاسرمایها وق صاابان سهام، بازده 
 [.34] باشند وریبهرهمحاسبه 

 هـابانک ،و کـارایی وریبهـرهبرای افـزایش  بعضاًست که ا در صنعت بانکی تا آنجا وریبهرهاهمیت ارت ای 
افـزایش  هـایروش تواندمیکه  هابانک رشد و توسعه هایروش از یتعداد. در همین زمینه شوندمیادغام  باهم
 و دیخر یر،ید هایبانک ای بانک تصااب ها،سپرده و هاوام شیافزا قیطر از رشد: شامقنیز قلمداد شود  وریبهره
 اغلـب، اما دارند؛ یشتریب ییکارا که هاییشرکت ای هابانک یرید با ادغام ای و هابنیاه ای هاشرکت یرید تملک ای

 نتـریجیـرا هـاادغـام ،هـابانک ییکارا شیافزا یراستا در. [7] کنندیم رشد هاتملک و هاادغام قیطر از هابانک
 یمـال ینهادهـا و یبانک یساختارها یبازساز هایروش هاادغام نیهمچن و هستند ییکارا به دنیرس یبرا روش
بخش مملیاتی، فناوری اطالمات، نیروی انسـانی و  وریبهره هابانکالبته در برخی موارد نیز در . [00] هستند زین

 . شودمیهای هر بخش بررسی و خروجی هاورودیشود که آن نیز بسته به ورعیت یا نظایر آن، دنبال می
 شـده انجـام انسانی منابع وریبهره بر مثثر موامق بررسی در خصوص فراوانی، تجربی برای نمونه مطالعات

ویوه، اثر انتشار، اثر  وریبهره یا کارگری اثرانسانی،  سرمایه متغیرهای کلیدی از قبیق سطح تأثیرگذاری مثیدکه 
. [95] سرمایه فیزیکی بنیاه، اثر سرمایه دانشی بنیاه، اندازه بنیاه، نوع مالکیت، سطح دستمزد اسـت، اثر پووهش

که در میان  شودمیدنبال  هابانک وریبهرهبرای افزایش  هااستراتویاز  ایمجمومهدر ایران و نظام بانکی کشور 
بـزر   هایبانکتوجه به استراتوی دیجیتال و فرهنگ دیجیتال از جاییاه باالیی برخوردار است و برخی از  هاآن

 هایزمینـهو  شـوندمیهای پیشا دیجیتالی محسوب به مبارتی جزو سازمانکشور آماده تحول دیجیتال هستند و 
 هـابانکمـدیران  توجه مورد وبیشکملک نیز هایی مانند ادغام و تمروش اگرچه. [9] اندنمودهاین مهم را فراهم 

بانک تجـارت، ادغـام و تملـک در سـطوخ داخلـی بانـک و  ازجملهبزر  کشور  هایبانکبوده است اما در مورد 
 قرار گرفته است.  توجه موردمدیریت شعب بیشتر 

در دیجیتالی شدن ارتباط بسیار زیادی با پیشرفت استعدادها، فرهنـگ و  مزایای رقابتی. دیجیتالاستراتژی 
و  هااسـتراتویتحوالت اساسی در  دربردارندهتحول دیجیتال [. 94و03]مسائق تکنیکی دارند  جایبه هااستراتوی

هـدف یـا . استراتوی به برنامه دستیابی بـه یـک استمملیاتی  هایرویهشرکت و  هایقابلیت، وکارکسبیند آفر
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درون شرکتی برای اجرای وظایف ویوه  پیوستههمبه هایرویهاز  ایمجمومه نیز هاقابلیت، شودمیم صود اطالق 
 . اندشده تعریف
مختلف  هایدیدگاه ،9جدول . [36]دیجیتال هستند  وکارکسب، مناصر کلیدی استراتوی هاقابلیترو ینااز

. بر مبنای دهدمیمربوطه و منابع را نشان  هایقابلیتدیجیتال، تمرکز اصلی آن،  وکارکسبدرباره استراتوی 
مملیاتی را  ابعاد اصلی یک استراتوی  هایقابلیتمدیریتی و  هایقابلیت ،9ول در جد شده ارائهموامق اصلی 

 .کنیممیدیجیتال تعریف  وکارکسب
 

 وکار دیجیتال. ابعاد استراتوی کسب9جدول 

 اصطالحات تعاریف تمرکز هایتقابل محقق

  ال ساوی و همکاران
(0296) 

 هایقابلیت
 مدیریتی
 هایقابلیت

 مملیاتی

انجام کارهای درست برای 
دستیابی به دیجیتالی شدن 
راهبردی موفق برای شرکت و 
اکوسیستم تجاری آن )شامق 

جدید،  وکارکسباستراتوی 
، وکارکسبمدل متفاوت 

مهارتی و ذهنی  یهامجمومه
 مختلف افراد(

باید  وکارکسبمفهوم استراتوی 
تا دیجیتالی  شوددیده  تریعوس

 شدن را دربر بییرد.
 استراتوی دیجیتال

 (0293) 9گراور و کهلی
 هایقابلیت

 مدیریتی

ن ش مدیریت در ارزش و 
شفافیت سیستم در زمان 
فرموله شدن استراتوی 

 دیجیتال وکارکسب

اقتصادهای دیجیتالی، استراتوی 
دیجیتال را قادر به  وکارکسب

ت ویت توانایی یک شرکت برای 
برای  هایییستمسپاسخ سریع 
 .کندمی هاپلتفرمتوسعه 

 استراتوی دیجیتال

 0میتهاس و همکاران
 (0293) 

 هایقابلیت
 مملیاتی

پویا بین  یسازهمیامیک 
 و فناوری اطالمات وکارکسب

شرکت در هر گروه از 
فناوری اطالمات  هاییتفعال

 کندمیمشارکت 
 استراتوی دیجیتال

 (0293 ) 3بهرارادواج
 هایقابلیت

 مملیاتی

استراتوی سطح مملیاتی که 
استراتوی  یراستاهمباید 
 شرکت باشد وکارکسبمنتخب 

استراتوی سازمانی فرموله شده 
که توسط ت ویت منابع دیجیتالی 

ارزش متمایز اجرا  برای ایجاد
 شده است.

 استراتوی دیجیتال

؛ (0294 ) لی و همکاران
 (0295 ) و همکاران 4مت

 هایقابلیت
 مدیریتی
 هایقابلیت

 مملیاتی

، محصوالت هایاتمملتحوالت 
 وکارکسبو فرایندهای کلیدی 

و همچنین مفاهیم مدیریتی و 
 ساختارها

 هاشرکتیک طرخ اولیه که از 
 هاییفناوربرای یکپارچیی 
 هایشانیتفعالدیجیتال و در 

 .کندمیپس از یک گذار امایت 

استراتوی تحول 
 دیجیتال

 

کـه  شـده گرفتـه نظـر دربا ابزارهایی دیجیتالی از مسائلی  کارکردنبرای  قابلیت مدیران. مدیریتیقابلیت 
از مدیران آمریکایی  شده انجام. بر مبنای مطالعه [94] دهدمیدر مصر دیجیتال را شکق  هاشرکت هایاستراتوی
، توسعه مهارت، فرهنگ و استراتوی مسائق مرتبط با دیجیتالی شدن هستند. بنابراین، برای سـوق 0295در سال 
به سمت ابزارهای دیجیتالی، به مدیرانی نیاز است که از توسعه و اجرای دیجیتالی شدن پشـتیبانی  هاشرکتدادن 
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اسـت کـه بـه  هـاییاهرم. برای مثـال، دانـش از [92] ا فرهنگ سازمان درآورندانند دیجیتالی شدن رکرده و بتو
 . کندمیکمک  هافرصتمدیران در آگاهی بهتر از تهدیدها و 

دیجیتال به مدیران در جهت  وکارکسببنابراین، دانش مناسب درباره ابزار دیجیتالی و یک استراتوی 
 هایمهارت، توسعه مالوهبه و کندمیکمک  هاآنبرای  هاییاقراهو یافتن  هاریسکشناسایی پیشیامانه 

دیجیتال در محیط دیجیتالی باید به کمال برسد. بنابراین، یک تیم مدیریتی با دانش مناسب درباره ابزارهای 
. بنابراین، قابلیت [34و39]دیجیتالی و دیدگاهی شفاف درباره آن برای دیجیتالی شدن الزم و رروری است 
مدیران برای  هایقابلیتمدیریتی در اوزه دیجیتالی شدن ایاتی است. در این پووهش، قابلیت مدیریتی به 

مهارتی و ذهنی کارکنان و همچنین  هایمجمومه، وکارکسب هایاستراتویابزارهای دیجیتالی در  کارگیریبه
 .[96] شودمیمحیط کاری اطالق 

مملیاتی از مناصری مانند منابع و اقدامات و مناصر تاکتیکی ماننـد  هایقابلیت، طورکلیبه. عملیاتیقابلیت 
 توانمیکه افزایش روند دیجیتالی شدن را  گونههمان. [37] شودمیمهارتی و رهبری ناشی  هایمجمومهدانش، 
یکپارچـه و  وکارکسبمشاهده نمود، دیجیتالی شدن باید با استراتوی  وکارکسب هایفعالیتمختلف  هایاوزهدر 

، مالوهبـه. [35] در نظـر گرفـت وکارکسـببخـش اصـلی  منوانبهو دیجیتالی شدن را باید [ 94]هماهنگ شود 
فعلـی شـرکت،  هایسـرمایهجدید کسب مزایا از  هایشیوه کارگیریبهرا با  هاشرکت وکارکسبدیجیتالی شدن، 

، قابلیـت مملیـاتی در مصـر دیجیتـالی، یـک انتخـاب راهبـردی بـرای دسـتیابی و دییرمبارتبـه. دهدمیییر تغ
بـرای  وکارکسـبینـد . تغییر فرآ[32] است وکارکسبمرتبط با ابزارهای دیجیتال در بین  هایقابلیت کارگیریبه
 وکارکسـبینـد مربوطـه در کـق فرآ هایقابلیتبا دیجیتالی شدن جهت تکمیق و ارافه نمودن سایر  راستاییهم
ت مشـکالت و شـرایط مـدم اطمینـان مملیاتی برای مدیری هایقابلیتچون  ؛[92ت ]رروری اس هاشرکتبرای 
. در این پووهش، قابلیـت مملیـاتی بـه قابلیـت [40و97]باشند و درزمینه دیجیتالی شدن ایاتی می روندمیکار به

 [.9] شودمیو استراتوی شرکت اطالق  وکارکسبشرکت جهت یکپارچیی ابزارهای دیجیتال در کق فرآیند 
و گـذار دیجیتـالی  بخشـی از تحـول. وریبهرهاستراتژی دیجیتال و  و عملیاتی مدیریتی هایقابلیت
، تسـهیق هایشانمملیاتدیجیتالی کردن  9هایزیرساختممده روی  هایگذاریسرمایهدر اال  هاشرکتمداوم، 

جهت دریافـت و افـ   هاشرکتهستند تا به  شانتأمین هایزنجیرهو  هاشرکتجریان اطالمات و دانش در بین 
 هـایطمحیو  هازیرسـاختسـازی بـا دیجیتـالی هاشـرکت. [05] یک مزیت رقابتی و بهبود مملکرد کمک کنند

بـا تعریـف مجـدد فرآینـدهای  توانـدمیکـه  هستند وریبهرهدرصدد افزایش مملکرد مالی و بهبود  شانمملیاتی
سـنتی صـنعتی و جـاییزینی نیـروی کـار انسـانی بـا اتوماسـیون  هـایمملیاتفعلی یا خودکارسازی  وکارکسب

ایجـاد منـافع تجـاری و  هاشرکتر . هرچند، گرچه هدف تحول دیجیتال د[4]مح ق شود  وکارکسبفرآیندهای 
نیز در این زمینه وجود دارد. به این معنا که یک تحول دیجیتال  هاییچالشاست،  وریبهرهمملکرد مالی و بهبود 

، شـودمیدیجیتـال ایجـاد  وکارکسـب هایاستراتویدیجیتال مطابق با  هایاقراهکه از طریق پذیرش ابزارها و 
 . آوردمیبه وجود  هاشرکتبرای مدیران  هاییچالش

پذیرفته نشوند، مزایای مملکردی مانند  درستیبهدیجیتالی شدن  هایاقراهو  هابرنامهبرای مثال، اگر 
( 0290ران )همچنین لیم و همکا[. 05]مح ق نشود  خوبیبهممکن است  وریبهرهافزایش مملکرد مالی و بهبود 

مدیریتی برای توسعه  هایتواناییو  هاقابلیتاز تحول دیجیتال، های سازمانی پس که خروجی کنندمیمطرخ 
فناوری اطالمات  هایقابلیتبیشتر از  برداریبهرهرا برای  هاشرکتفناوری اطالمات و توانایی  هایقابلیت
از اتخاذ نمایند تا  هاشرکت. مدیران باید تصمیمات استراتویکی درباره تحول دیجیتال در [04] کندمیت ویت 
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ناشی از شناسایی و تعمیم نادرست فرایندها و منابع، اجتناب کرده و از منافع غیرمطمئن ااصق تحول  هایریسک
 :شودمی یشنهادپ 9 یهمطابق با مالاظات فوق، فرر ،ینبنابرا. [4] دیجیتال و فرایندهای دشوار اجرایی بپرهیزند

1H:  و معنادار است.مثبت  تأثیر وریبهره یریتی استراتوی دیجیتال برمد هایقابلیتن ش 
 یاتیممل هایمحیطمداوم  ییر. در تغشودمی هاشرکت یاتیممل یطشرا ییرو تغ یبامث آشفتی یجیتالتحول د
 ینبا ا ی، قادر به سازگاریجیتالد وکارکسب هایاستراتویبا در نظر گرفتن مملکرد در  یدبا هاشرکت، یو تجار
( 0294و همکاران ) یتزبن هایگفتهخود را اف  کنند، که طبق  ملیاتیم یهبتوانند رو یداب هاشرکتباشند.  ییراتتغ

به  تواندمیو  دهدمیانجام  یاتیاست که شرکت در سطح ممل یندهاییفرآ یا هافعالیت یالیوها هارویهاین 
دقیق  یکه اجرا یمصر، در (0224و پالوو ) یال ساو هایگفته اساس بر. [5] شرکت منجر شودبهتر مملکرد 

 یجیتالیرا ارائه دهند. در د یکاستراتو یایمزا توانندمی هاشرکت یاتیممل هایقابلیت، رددا یتاهم یندهاآفر
 یجیتالد هایاقراهابزارها و  یدر اتخاذ و اجرا هاشرکت، مهارت یاتیممل هایقابلیت، یاتیممل هایمحیطکردن 

. بخشدمیرا بهبود به مملکرد باالتر  یابیدست یبرا یتجار یندهایاز فرا یعیطب یبخش منوانبه هاآنو استفاده از 
بودن در  یجیتالیاست تا از د یازن یاتیممل هایقابلیتبه  جهتازآن، یتجار هایمحیطکردن  یجیتالیدر د
 استفاده شود ممکن ینههز ترینو با کم یفیتکباالترین و خدمات، با  هااقراه یدتول یبرا یداخل یندهایفرآ
  [. 93و30]

را بر مهده  یندهاآو فر ی خدماتاجرا یفهوظ یاتیممل هایقابلیت( 0294) و همکاران 9زاویسلکطبق گفته 
ید به تول هایهزینهکاهش  و یفیتککنترل  هایسیستمایجاد ، ید مناسبتول ریزیبرنامهبا  تواندمی کهدارند 

 ییتوانا یانیر، بیجیتالید یشغل هایمحیط در یاتیممل هایقابلیت. دستیابی به اهداف شرکت کمک کند
و منجر به [ 42] و فروش است یک، لجستیدروزانه مانند تولاساسی  یاتمثثر ممل یاجرا یبرا شدهریزیبرنامه

که در  کنندمی نیز بیان( 0294و همکاران ) یتزبن همچنین. شودمیباالتر  وریبهرهبهتر و  یمملکرد مال
، ین. بنابرا[5] مثبت دارد یرتأث هاشرکت وریبهرهو  یبر سودآور یاتیممل هایقابلیت یجیتالید یشغل هایمحیط

 :شودمی یشنهادپ 0 یهمطابق با مالاظات فوق، فرر

2H:  و معنادار است. مثبت وریبهره بر یاتی استراتوی دیجیتالممل هایقابلیتن ش 
 تـأثیردیجیتال درست همانند فرهنگ ممومی که فرهنـگ غالـب اسـت، تحـت  فرهنگ. فرهنگ دیجیتال

تغییرات مداوم است. این تغییر برای پایداری ارزش دنیای دیجیتال رروری است. در اوزه فرهنگ ممومی درباره 
صـول ارت ا، تبلیغ، جاییاه و ارزش، و خرید است که از طریق بازاریابی مح هایفرصتچرخه تولید و مصرف، این 

قـرار  تـأثیرتوسط تولیدکنندگان فرهنگ دیجیتال بـا تحـت  شدهانجام. اقدامات دیجیتالی شودمیو مصرف انجام 
شود. همچنـین کارکنـان در سـازمان نیـز دادن جامعه بامث قبول و گسترش محصوالت و خدمات دیجیتالی می

. یک فرهنگ [99به انجام آن نیستند ]قادر کارهایی در فضای دیجیتال انجام دهند که در دنیای ا ی ی  توانندمی
 دهدنمیخاصی در آن فرهنگ باشد چون معنا  هایشخصیتمانند اضور  هاییشرطپیشدیجیتال نباید به دنبال 

 یکسان ممق یا رفتار کنند.  ایشیوهکه همه کارکنان در آن فرهنگ به 
اساسی وجود دارد که باید ارتباط  مثلفهبرای بررسی و فهم ن ش و اضور کارکنان در فرهنگ دیجیتال، دو 

انجام دهند و  توانندمیبا ابزارهای دیجیتال  کاریچهقرار گیرد: کارکنان و فناوری. کارکنان  موردتوجه هاآن
کنند؟ مدیران با استفاده از ابزارهای دیجیتال  کارچهکارکنان با این ابزارهای دیجیتال  خواهندمیمدیران 
وارد  شده ایجادبرخی الیوهای رفتاری جدید  روازاینداره بهتر اقدامات کارکنان استفاده کنند. برای ا توانندمی

موجب  تواندمی هاشرکتدیجیتال و تحوالت دیجیتالی در  هایاستراتوی. اجرای [90] شوندمیفرهنگ دیجیتال 
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تر شود تا اجرای به وکارکسبه دیجیتالی شد هایبرنامهایجاد فرهنگ دیجیتال شده که بامث قدرت بخشیدن به 
 :شودمی یشنهادپیات زیر ، مطابق با مالاظات فوق، فررینبنابرا .[5اقدامات مملیاتی را ممکن سازد ]

3H بر فرهنگ دیجیتال مثبت و معنادار است. استراتوی دیجیتالمدیریتی  هایقابلیت: ن ش 

4H مثبت و  وریبهرهمدیریتی استراتوی دیجیتال و  هایقابلیت: ن ش میانجی فرهنگ دیجیتال بر رابطه بین
 معنادار است.

5H مملیاتی استراتوی دیجیتال بر فرهنگ دیجیتال مثبت و معنادار است. هایقابلیت: ن ش 

6H مثبت و  وریبهرهمملیاتی استراتوی دیجیتال و  هایقابلیت: ن ش میانجی فرهنگ دیجیتال بر رابطه بین
 معنادار است.
مثثر  طوربه هاسازمان شودمیموجب  و دهدمی سازمان را بهبود هایقابلیتاز  برداریبهره یتالیجدفرهنگ 

بنابراین برای  .[4] موجود پاسخ دهند هایفناوریاز  یبرداربهره یبرا هافرصتو  هاچالشبه  صرفهبهم رونو 
دیجیتالی  هایاقراهدیجیتال، مدیران باید با ابزارها، برنامه و  وکارکسبدرست در محیط معاصر  گیریتصمیم

ابزارهای دیجیتال در شرکت خود داشته باشند و فرهنگ دیجیتال  کارگیریبهموجود آشنا بوده، دیدگاه روشنی از 
لی و ابزارهای دیجیتال در شرکت امایت نماید تا سبب بهبود مملکرد ما کارگیریبهرا ایجاد نمایند که از 

 :شودمی یشنهادپ 7 یهمطابق با مالاظات فوق، فرر ،ینبنابرا .[5] شرکت شود وریبهره

7H مثبت و معنادار است. وریبهره: ن ش فرهنگ دیجیتال بر 
و بر اساس این  دهدمیرا نشان  اندشدهاستخراجپووهش  مبانیمتغیرهای اصلی این پووهش که از  0جدول 

 .شودمی ارائه ،9 شکقجدول، مدل مفهومی به شرخ 
 

 پووهش مبانی. متغیرهای برگرفته از0جدول

 متغیرهای پژوهش
 مبانیبرگرفته از 

 پژوهش

ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و 

 میانجی

 مبانیبرگرفته از 

 پژوهش

مدیریتی  هایقابلیت

 استراتژی دیجیتال
 (0294) لی و همکاران وریبهرهمدیریتی استراتوی دیجیتال و  هایقابلیت (0296) ال ساوی و همکاران

عملیاتی  هایقابلیت

 استراتژی دیجیتال
 (0294) لی و همکاران وریبهرهمملیاتی استراتوی دیجیتال و  هایقابلیت (0296) ال ساوی و همکاران

 (0291کتلی ) فرهنگ دیجیتال

 های مدیریتی استراتوی دیجیتال و فرهنگقابلیت
 دیجیتال

 پووهشیران

های مملیاتی استراتوی دیجیتال و فرهنگ قابلیت
 دیجیتال

 پووهشیران

 (0294بنیتز و همکاران ) وریفرهنگ دیجیتال و بهره
 

 
 )منبع: پووهشیران( . مدل مفهومی پووهش9شکق 

های مدیریتی قابلیت

 استراتژی دیجیتال 

 وریبهره فرهنگ دیجیتال

های عملیاتی قابلیت

 استراتژی دیجیتال 

 تولیدیرویکرد 

 یاواسطهرویکرد 
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 پژوهش شناسیوشر .3

. گردآوری اطالمات توصیفی و از نوع همبستیی است نحوهنظر  نظر هدف کاربردی و از پووهش اارر از
تهران  غرب بانک تجارت شهر مدیریت شعب شمال و کارمندان معاونینسا، جامعه آماری پووهش اارر ر 

نفر انجام گرفت و روش  950نفر نمونه انتخابی  062کرجسی از جامعه آماری  مورگان جدول است. طبق
این پووهش، پرسشنامه  هایدادهابزار گردآوری . در دسترس بوده است صورتبهگیری در این پووهش نمونه
ی استفاده گردید. برای این منظور . برای تعیین روایی پرسشنامه پووهش، از روش امتبار محتوای صورباشدمی

خواسته شد تا نظر خود را در  هاآندر اختیار تعدادی از اساتید دانشیاه قرار داده شد و از  شدهطراایپرسشنامه 
 مورد روایی پرسشنامه بیان فرمایند. 

و  مدیریتی هایقابلیتبرای سنجش م یاس آوری نظرات، پرسشنامه نهایی طراای گردید. پس از جمع
پنج  با طیف  (0294) لی و همکارانبرگرفته از پووهش  سثالی 90 از پرسشنامه استراتوی دیجیتال مملیاتی
 پووهش از برگرفته  سثالی 5از پرسشنامه  فرهنگ دیجیتالبرای سنجش م یاس شده است.  ای استفادهگزینه
با استفاده از  وریبهرهمتغیر همچنین سنجش م یاس شده است و  جوییای بهرهگزینهبا طیف پنج ( 0291) کتلی

از رریب آلفای  استفاده مورد. در این پووهش برای بررسی پایایی ابزار است مح ق ساخته سثالی 99پرسشنامه 
 یارآمتوصیف  ،3جدول صورت گرفته است.  SPSSافزار کرونبا  استفاده شده و محاسبه آن با استفاده از نرم

 دهد.نشان میپووهش اارر را 
 

 ی پووهشآمار توصیف 3جدول 

جنسیت و 

 جایگاه شغلی

 فراوانی

 )درصد(
 سن

 فراوانی

 )درصد(
 تحصیالت

 فراوانی

 )درصد(

مدیریت دوایر 

 شعب

 فراوانی

 )درصد(

 مرد
 نفر 992
 درصد( 70)

 45 ریالی درصد 95 دیپلمدیپلم و فوق درصد 1/9 سال 02-04

 زن
 نفر 40
 درصد( 04)

 35 ارزی درصد 69 لیسانس درصد 3/6 سال 05-34

 رئیس
 نفر 02
 درصد( 93)

 درصد 56 سال 35-44

 لیسانس وفوق
 باالتر

 درصد 04

 7 ریسک

 معاون
 نفر 44
 درصد( 30)

 1 امنیت اطالمات درصد 1/39 سال 45-54

 کارمند
 نفر 44
 درصد( 55)

 4 تطبیق درصد 1/3 سال 55باالی 

 
سا، معاونین و کارمندان انتخاب عه آماری، نمونه مناسبی از بین ر از جامدر این پووهش  ،3مطابق جدول 

شده است و از طرف دییر تعداد افراد پاسخیو نسبت به پرسشنامه دارای مدارک دانشیاهی هستند و آشنایی 
های نییر ت سیم بندی دوایر و دپارتماوری دارند. از طرف دتوی دیجیتال محور و فرهنگ و بهرهکافی با استرا

سو مالک انتخاب افراد برای دن پووهش اارر افزوده است. از یکمختلف مدیریت شعب مورد مطالعه بر غنی ش
های مدیریتی و مملیاتی استراتوی دیجیتال محور بوده است. از آشنایی افراد با مبااث قابلیتتوزیع پرسشنامه 

دوره اضوری از اکثر کارمندان و کارشناسان و نیز سوی دییر با توجه به اینکه بانک تجارت اقدام به آموزش و 
این پووهش مالک اصلی توزیع پرسشنامه  لذاروسا جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در کق سازمان نموده بود 

گیری اداقق م دار آلفای کرونبا  برای تضمین پایایی ابزار اندازه اضور داشتن افراد در دوره آموزشی مذکور بود.
 است.  7/2



 9911ـ زمستان  44مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره   06 

 

آمده از  دستهای بهانجام شد و سپس با استفاده از دادهپرسشنامه  32منظور یک نمونه اولیه شامق  بدین
میزان رریب امتماد با روش آلفای کرونبا  محاسبه شد که  SPSSافزار آماری ها و به کمک نرماین پرسشنامه

درصد، م یاس  43مملیاتی  هایتقابلیدرصد، م یاس  74مدیریتی  هایقابلیترریب آلفای کرونبا  م یاس 
دهنده آن است که پرسشنامه به دست آمد. این امداد نشان 10 وریبهرهدرصد و م یاس  42فرهنگ دیجیتال 

 اساس برمعیار کیفیت  4دییر از پایایی الزم برخوردار است. در جدول مبارتاستفاده، از قابلیت امتماد و یا به مورد
 پووهش نشان داده شده است. گیری چهارگانههای اندازهمربوط به مدل PLS افزارنرم

 
 . معیار کیفیت4جدول 

های شاخص

 افزونگی

های شاخص

 اشتراک
 متغیرها AVE پایایی ترکیبی R Square آلفای کرونباخ

 وریبهره 591515/2 109555/2 675374/2 125394/2 591515/2 952021/2

 ایواسطه 611163/2 102464/2 460940/2 410294/2 611163/2 629554/2

 تولیدی 530041/2 479463/2 441793/2 400563/2 530044/2 444737/2

 قابلیت مدیریتی 529759/2 457073/2 - 711679/2 529759/2 -

 قابلیت مملیاتی 534911/2 470123/2  405224/2 534911/2 

 فرهنگ 554065/2 469042/2 574149/2 711907/2 554065/2 244204/2

 
 و پایایی ترکیبی برای چهار سازهمعیار آلفای کرونبا   م ادیر دو شود،مشاهده می 4گونه که در جدول همان
است که اکایت از پایایی  7/2، باالتر از وریبهرهمملیاتی، فرهنگ دیجیتال و  هایقابلیتمدیریتی،  هایقابلیت

شود. روایی سازه از طریق روایی از روایی سازه استفاده می گیریاندازهمناسب مدل دارد. مالوه بر این، برای 
باشد، میانیین واریانس  مالاظهقابقشود. برای اینکه روایی همیرا گیری میروایی همیرا و روایی واگرا اندازه

روایی  5باشد. در جدول  6/2( باید بیشتر از CRو رریب پایایی ترکیبی ) 5/2ر از ( باید بیشتAVE) شدهاستخراج
یک روش وجود دارد: روش فورنق و  PLS3 های مدل آمده است. برای سنجش روایی واگرا درواگرا برای متغیر

ها یر سازههایش در م ابق همبستیی آن سازه با سامیزان همبستیی یک سازه با شاخ  که در این روش 9الرکر
د که قطر اصلی این ماتریس ااوی دهواگرا ماتریسی را پیشنهاد می بررسی روایی این روششود. م ایسه می
 است. وریبهرهمملیاتی، فرهنگ دیجیتال و  هایقابلیتمدیریتی،  هایقابلیتی چهار سازه AVEجذر م ادیر 

 
 روایی واگرا با استفاده از روش فورنق و الرکر . نتایج بررسی5جدول 

 متغیرها وریبهره ایواسطه تولیدی قابلیت مدیریتی قابلیت عملیاتی فرهنگ

 وریبهره 222222/9     

 ایواسطه 721460/2 222222/9    

 تولیدی 104596/2 621771/2 222222/9   

 مدیریتیقابلیت  742444/2 646493/2 647477/2 222222/9  

 قابلیت مملیاتی 742042/2 753179/2 669426/2 710054/2 222222/9 

 فرهنگ 109711/2 723901/2 790269/2 700747/2 743215/2 222222/9

 
مشخ  است، م دار جذر میانیین واریانس برگرفته از روش فورنق و الرکر  5گونه که از جدول همان
های موجود در قطر اصلی ماتریس پووهش اارر که در خانه ( متغیرهای مکنون درAVE) شدهاستخراج

                                                                                                                                                 
1 Fornell – Larcker Criterion 
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های زیرین و چپ قطر اصلی ها با دییر متغیرهای پووهش که در خانهاند، از م دار همبستیی میان آنقرارگرفته
)متغیرهای  های مدلتوان اظهار داشت که در پووهش اارر، سازهمی روازایناند، بیشتر است. ترتیب داده شده

دییر، روایی واگرای مدل در اد بیانهای دییر، بههای خود دارند تا با سازهون( تعامق بیشتری با شاخ مکن
 مناسبی است.

 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

، مملیـاتی، فرهنـگ هـای مـدیریتی)قابلیـت شاخ  یا متغیرهای اجزای مدل مفهومی پووهش 6در جدول 
 شود.وری( نشان داده میدیجیتال و بهره

 
 . شاخ  یا متغیرهای اجزای مدل مفهومی پووهش6جدول 

 شاخص یا متغیرها اجزای مدل مفهومی پژوهش

 های مدیریتیقابلیت

 دل کسب و کارم
 ارزش کسب و کار
 پلتفرم دیجیتال

 فرآیندهای کسب و کار
 اکوسیستم بانکداری

 های عملیاتیقابلیت

 وانمندسازهای دیجیتالی شدنت
 دیجیتالکانال های 
 کارکنان
 مشتریان

 فرهنگ دیجیتال
 ت ویت ذهنیت دیجیتال
 آکادمی دیجیتال
 مرکز تعالی دیجیتال

 وریبهره

 نیروی کار
 سرمایه
 مواد

 موامق تولید

 
مدیریتی دارای پنج شاخ ، شود در این پووهش متغیر قابلیت های مشاهده می 6همانیونه که در جدول 

های مملیاتی دارای چهار شاخ ، فرهنگ دیجیتال دارای سه شاخ  و متغیر بهره وری دارای چهار قابلیت
 .استشاخ  

دهد که ن ش درصد نشان می 11در سطح اطمینان t ( و آماره 017/2نتایج ااصق از رریب مسیر)
 برشود. معنادار و مثبت است، بنابراین فرریه اول تأیید می وریبهرهمدیریتی استراتوی دیجیتال بر  هایقابلیت
مملیاتی  هایقابلیتدهد که ن ش ( نشان می747/2) درصد و رریب مسیر 11در سطح اطمینان t آماره  اساس

( و 930/2شود. رریب مسیر )معنادار و مثبت است، بنابراین فرریه دوم تأیید می وریبهرهاستراتوی دیجیتال بر 
، نیستمعنادار و مثبت  مدیریتی استراتوی دیجیتال بر فرهنگ دیجیتال هایقابلیتن ش که  دهدمینشان  tره آما

( نشان 652/2) درصد و رریب مسیر 11در سطح اطمینان  tآماره  اساس برشود. می ردبنابراین فرریه سوم 
معنادار و مثبت است، بنابراین  المملیاتی استراتوی دیجیتال بر فرهنگ دیجیت هایقابلیتدهد که ن ش می

نشان درصد  11در سطح اطمینان  t( و آماره 044/2) نتایج ااصق از رریب مسیر .شودفرریه چهارم تأیید می
 شود.می یدتأی، بنابراین فرریه پنجم استمعنادار و مثبت  وریبهرهفرهنگ دیجیتال بر دهد که ن ش می
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معنادار هستند یا خیر؟  پووهشهای دهند که آیا فرریهررایب معناداری مسیرهای مدل نشان می
بیشتر باشد، این مطلب اکایت از  16/9که رریب معناداری مسیرهای میان متغیرهای مدل پووهش از درصورتی
شود. از تحلیق مسیر ید فرریات پووهش میداشته و بامث تأی %15سطح اطمینان دار بودن تأثیر متغیرها در معنی

رریب مسیر  3و  0 هایشکقشده است. استفاده smart plsافزارنرمهای پووهش با کمک ی فرریهبرای بررس
 دهد.های پووهش را نشان میط به فرریهاستاندارد و رریب معناداری مربو

 

 
 . رریب مسیر0شکق 

 
واریانس کند چند درصد از ( بررسی می2R. رریب تعیین )هستندرریب تعیین  امداد داخق بیضی شاخ 

بنابراین طبیعی است که این م دار برای متغیر  شود؛یک متغیر وابسته توسط متغیر)های( مست ق تبیین می
مست ق م داری برابر صفر و برای متغیر وابسته م دار بیشتر از صفر باشد. هر چه این میزان بیشتر باشد، رریب 

 اندتوانسته رفتههمرویر مست ق گفت که متغی توانمیین بنابرا باشد؛تأثیر متغیرهای مست ق بر وابسته بیشتر می
 از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. 
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 tآماره  اساس بر. خروجی مدل 3شکق 

 
تمامی  درواقعدهد. این مدل ( نشان میt-valueمدل متفاوت پووهش را در االت ررایب معناداری) 3شکق 

د. کن، آزمون میt)ررایب مسیر( را با استفاده از آماره  و معادالت ساختاری )بارهای ماملی( گیریاندازهمعادالت 
شود، رریب مسیر و بار ماملی در سطح اطمینان  16/9از  تربزر برای مسیرها  t طبق این مدل اگر م دار آماره

بار ماملی یا رریب  درنتیجهباشد،  16/9برای مسیرها کمتر از م دار  t است و اگر م دار آمارهدرصد معنادار  15
گردد در این صورت رریب مسیر و بار ماملی در  54/0بیشتر از  t ر نیست. همچنین اگر م دار آمارهمسیر، معنادا

 .استدرصد معنادار  11سطح اطمینان 
ای، مدل معادالت ساختاری کوواریانس نمونه -های واریانسای است که دادهدرجه کنندهتعیینبرازش مدل؛ 
بر مبنای  پووهشیر شدهتدویناست که مدل  سثالبرازش مدل به دنبال پاسخ به این  درواقعکند. را امایت می

 -چارچوب نظری و پیشینه تئوریک آن تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ الزم به ذکر است که معیار استون
 Q2م دار  کهدرصورتیشود. نشان داده می 2Qسازد. این معیار با نماد مدل را مشخ  می بینیپیشجیسر قدرت 

 بینیپیشرا کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت  35/2و  95/2، 20/2سه م دار،  زادروندر مورد یک سازه 
ها زای مربوط به آن دارد. همچنین هرچه م دار میانیین افزونییهای برونرعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه
تر بخش ساختاری مدل در یک پووهش دارد. برای ارزیابی بخش کلی مدل بیشتر باشد، نشان از برازش مناسب

 GOF ادیر رعیف، متوسط و قوی برای م 36/2و  05/2، 29/2م ادیر  که ودشاستفاده می GOFپووه از معیار 
 آمده است که نشان از برازش مناسب مدل پووهش دارد. 7در جدول  GOF. م دار اندشده معرفی
 

 . برازش مدل7جدول 

 مقدار معیار

2Q 96/6 

GOF 69/6 

 
 .است  4پووهش به شرخ جدول  هایفرریهنتایج ااصق از 
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 های اصلی پووهش. آزمون فرریه4 جدول

 فرضیات
ضریب مسیر 

 استاندارد

 tمقدار 

 شدهمحاسبه

نتیجه 

 آزمون

معنادار و مثبت  وریبهرهمدیریتی استراتوی دیجیتال بر  هایقابلیت : ن ش9فرریه 
 است.

 تائید 239/3 017/2

معنادار و مثبت  وریبهرهمملیاتی استراتوی دیجیتال بر  هایقابلیت : ن ش0فرریه 
 است.

 تائید 909/3 364/2

معنادار و  مدیریتی استراتوی دیجیتال بر فرهنگ دیجیتال هایقابلیت : ن ش3فرریه 
 مثبت است.

 رد 013/9 930/2

مدیریتی استراتوی  هایقابلیت: ن ش میانجی فرهنگ دیجیتال بر رابطه بین 4فرریه 
 مثبت و معنادار است. وریبهرهدیجیتال و 

 تائید 515/3 230/2

معنادار و  مملیاتی استراتوی دیجیتال بر فرهنگ دیجیتال هایقابلیت : ن ش5فرریه 
 مثبت است.

 تائید 562/7 652/2

مملیاتی استراتوی  هایقابلیت: ن ش میانجی فرهنگ دیجیتال بر رابطه بین 6فرریه 
 مثبت و معنادار است. وریبهرهدیجیتال و 

 تائید 927/09 969/2

 تائید 759/0 044/2 معنادار و مثبت است. وریبهره بر دیجیتال فرهنگ : ن ش7فرریه 

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

هنیام  هاسازمانمملیاتی و مدیریتی  هایقابلیتموجود در خصوص ن ش  موروع پیشینهدر ها از شکاف
در فضای کنونی ااکم  بر  دادهر ، برای مواجهه با تحول دیجیتال وریبهرهاتخاذ استراتوی دیجیتال بر 

های سازمان وریبهرهبر استراتوی دیجیتال و فرهنگ دیجیتال ن ش مهم  تاکنون ست.ا هاوکارکسب
 تحولبدان پرداخته شد.  پووهشقرار گرفته است که در این  توجه مورددیجیتالی در مصر اارر کمتر پیشا

 تجاری، و مملیاتی هاییطمح مداوم تغییر در. شودمی هاشرکت مملیاتی شرایط تغییر و آشفتیی بامث دیجیتال
 تغییرات این با سازگاری به قادر دیجیتال، هایاستراتوی در مملکرد وریبهره گرفتن نظر در با باید هاشرکت
 . باشند

 وریبهرهمدیریتی استراتوی دیجیتال بر  هایقابلیت شد و ن ش یدأیتفرریه اول  پووهش هاییافتهبر اساس 
 و مدیریتی یهااقراه اگر کنندمی( اشاره 0293و همکاران ) 9در این خصوص لیو معنادار و مثبت است.

 ،وریبهرهو  مالی مملکرد افزایش ازجمله مملکردی، مزایای نشود، اتخاذ یدرستبه استراتوی دیجیتال یهابرنامه
با توجه به  هاسازمانکه  انداظهار داشته( نیز 0294و همکاران ) 0چائی روینا از. [05] نخواهد شد مح ق
در  دیجیتال چیونیی مواجه با تحول مورد متناسب در استراتویک تصمیمات باید یرانشانمدمدیریتی  هایقابلیت
 اتالف منابع و یندهای غلطفرآ یریکارگبه و نادرست شناسایی از ناشی خطرات از تا کنند اتخاذ یشانهاسازمان
بنابراین به  .[4] شوند مندبهره یشانهاشرکت وریبهرهافزایش مملکرد مالی و  مزایای از کنند و جلوگیری

زبدگی دیجیتالی،  .داشته باشند یدتأکبر زبدگی دیجیتال که  شودمیمدیران مالی و ارشد بانک تجارت پیشنهاد 
بامث افزایش سودآوری و  کهیطوربه ستهای فناورانه در سازمان او قابلیت های رهبریقابلیت ااصق ترکیب

بانک ایجاد کنند و آن  تغییراتی در مدل و فرآیندهای دهمچنین مدیران بانک تجارت بای .گرددیم هاآن وریبهره
 داد نشان نتایج و شد یدأیت نیز دوم فرریه پووهش هاییافته اساس بررا به سمت پلتفرمی شدن هدایت کنند. 

  معنادار و مثبت است. وریمملیاتی استراتوی دیجیتال بر بهره هایقابلیت که ن ش

                                                                                                                                                 
1 Liu 
2 Chae 

http://shamizanjani.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
http://shamizanjani.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/


  69 ...  و یجیتالد یاستراتژ یاتیو عمل یریتیمد هاییتنقش قابل یلتحل

 شده با مصر دیجیتال روزبهفرآیندهای متناسب و  اجرای که مصری در ،(0294) و همکاران 9بنیتز گفته طبق
طبق . به ارمغان آورد هاآنبرای  را استراتویکی مزایای تواندیم هاشرکت مملیاتی هایقابلیت فراوان دارد، اهمیت
 و استراتوی دیجیتال یهااقراه و ابزارها اجرای و اتخاذ در هاشرکت مملیاتی و مهارت هایقابلیت هاگفته آن
 همکاران و 0زاویسلک گفته طبق .[5] شودمی بیشتر وریبهرهباال و  مملکرد به دستیابی منجر به هاآن از استفاده

 با تواندیم و دارد مهده بر فرآیندهای شرکت اجرای مهمی دریک شرکت ن ش  مملیاتی هایقابلیت نیز (0294)
[ 42] سازمان شود وریبهرهو افزایش  تولید هایینههز کاهش بهبود کیفیت، منجر به سیستم تولید، یزیربرنامه
و  بر ت ویت آموزش شودمیتوصیه به مدیران مالی و ارشد و نیز مدیران منابع انسانی بانک تجارت  روینا از

مهارت و یادگیری بانکداری دیجیتال و نیز ارزیابی مهارت  ینهزم درمختلف برای کارکنان  یهادورهبرگزاری 
مملیاتی  هایقابلیتایجاد  ینهدرزم یمثثر یهاگامداشته باشند تا اینکه بتوانند  یدتأک هاآزموناز طریق  هاآن

 اساسی خواهند شد.  وریبهرهو کارایی منجر به اثربخشی،  متعاقباًایند که فراهم نم
 فرهنگ بر دیجیتال استراتوی مدیریتی هایقابلیت و شدن یدأیت سوم فرریه ،پووهش هاییافته اساس بر
مثبتی بر  یرتأث توانندینممدیریتی  هایقابلیت پووهشارتباط معناداری ندارد. بر اساس این یافته  دیجیتال

مدیریتی از طریق متغیر میانجی همچون رهبری دیجیتال  هایقابلیت یرتأثفرهنگ دیجیتال داشته باشند و شاید 
صحت این رابطه را با ن ش  شودمی بعدی پیشنهادپووهشیران معنادار باشد که به بتواند بر فرهنگ دیجیتال 

ارتباط مدیران  ف دانمواملی مانند  تواندیمفرریه سوم  یدأیت ف داندییر دلیق  میانجی رهبری دیجیتال بسنجند.
توجه به مسائق ایجاد باور  ف دانمالی با سطوخ پایین سازمان و درگیری آن مدیران با مبااث باالدستی باشد و 

 شودمیجمعی در بین کارکنان نسبت به بانکداری دیجیتال باشد؛ بنابراین به مدیران مالی بانک تجارت پیشنهاد 
شدن و ایجاد باور جمعی از  یجیتالیددر جهت ارکت بانک به سمت و جاییاه استراتویک خود  هاقابلیتاز  که

و پیشا  یجیتالیدمسائق  ازداشته باشند تا اینکه کلیه کارکنان بانک تجارت  یدتأکطریق رفتار مشترک را 
 دیجیتالی آگاهی کامق و منسجم داشته باشند. 

فرهنگ دیجیتال بر رابطه بین  نجین ش میاشد و  یدأیتفرریه چهارم و ششم  پووهش هاییافتهبر اساس 
 فرهنگ میانجی مثبت و معنادار است و همچنین ن ش وریبهرهل و مدیریتی استراتوی دیجیتا هایقابلیت
این دو  یدأیتدر  .است معنادار و مثبت وریبهره و دیجیتال استراتوی مملیاتی هایقابلیت بین رابطه بر دیجیتال
 دیجیتالی تحوالت و دیجیتال هایاستراتوی اجرای دارنداظهار می( نیز 0294، بنیتز و همکاران )پووهشفرریه 
 شده دیجیتالی یهابرنامه به بخشیدن قدرت بامث که شده دیجیتال فرهنگ ایجاد موجب تواندیم هاشرکت در

 شودمیسازمان منجر  وریبهرهسازد که به کارایی و  ممکن را مملیاتی اقدامات بهتر اجرای تا شود وکارکسب
گردد ایجاد دیجیتال  ق در بانک تجارت نسبت به تحوالتگفت که اگر امت اد و باور ممی توانیم روینا از .[5]

؛ بنابراین به شد خواهد وریبهرهمدیریتی و مملیاتی بر  هایقابلیتمنجر به اثرگذاری مضامف در ارتباط بین 
 صداهمو  یکدلدر جهت افزایش آگاهی و  شودمیمدیران مالی و نیز مدیران بخش آموزش بانک تجارت توصیه 

 هاییرساختزبه سمت دیجیتالی شدن توجه دوچندانی داشته باشند تا اینکه بتوانند  درارکتشدن کارکنان 
اندازی توانند با راههمچنین مدیران بانک می هم نمایند.فرارا  یجیتالدبانکداری  ینهزم درآگاهی و دانش کارکنان 

 دیجیتال در راستای ارت ای فرهنگ دیجیتال سازمان بکوشند.  تعالی دیجیتال و مرکز آکادمی
 استراتوی مملیاتی هایقابلیت شد و ن ش یدأیتنیز  پووهش پنجمفرریه  پووهش هاییافتهاساس بر
نتیجه  توانیم سومفرریه و رد فرریه این  یدأیتبا م ایسه  .است مثبت و معنادار دیجیتال فرهنگ بر دیجیتال

                                                                                                                                                 
1 Benitez 
2 Zawislak 
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متفاوتی  یهاشکقرفتاری مدیران به  یهاتفاوتدیجیتال به جهت  هایاستراتویمدیریتی  هایقابلیتگرفت 
های قابلیت کهیدراالداشته باشد،  یرتأثبر فرهنگ دیجیتال  هاسازمانتواند در همه نمی روینا ازو  کندمیظهور 

بر فرهنگ دیجیتال  تواندیممدیریتی آن متفاوت نبوده و  هایقابلیت اندازهبهدیجیتال  هایاستراتویمملیاتی 
سزایی در به یرتأث تواندیمکارکنان سازمان  یهامهارتو  هاقابلیت رسدیمدر بانک تجارت به نظر  بیذارد. یرتأث

د. با توجه به لی شدن در بین خودشان ایجاد نمایمشترک نسبت به دیجیتا هایفرضیشپایجاد امت اد مشترک و 
 یرتأث تواندیمکارکنان  هایقابلیتاینکه در ابتدای امر کارکنان در معرض دیجیتالی شدن قرار خواهند گرفت لذا 

 گردد.  ارکنان در خصوص بانکداری دیجیتالمضامفی در ایجاد باور مشترک در بین ک
 فرهنگ شد و نتایج نشان داد ن ش یدأیتنیز  پووهش هفتمفرریه  پووهش هاییافتهبر اساس  نهایت در
 یجیتالدفرهنگ  دهدیم( نیز نشان 0224بارکلی و دوگان ) هاییافته .است مثبت و معنادار وریبهره بر دیجیتال
به  صرفهبهم رونو مثثر  طوربه هاسازمان شودمیموجب  و دهدیم سازمان را بهبود هایقابلیتاز  یبرداربهره
فرهنگ و  باید در بانک تجارت. [4]  موجود پاسخ دهند هاییفناوراز  یبرداربهره یبرا هافرصتو  هاچالش

مدیران بخش  یوهوبهمالی و صورتی که مدیران د داشته باشد به امت اد قوی نسبت به دیجیتالی شدن وجو
یتال برای کارکنان بانک زمینه بانکداری دیج یهادورهموزشی و نیز برگزاری آ هاییقفاآموزش از طریق ارائه 
ری بیشتر و کارایی و بانک را به سمت سودآو و ایجاد فرهنگ دیجیتال را فراهم نمایند تات ویت باور منسجم 
و  وریبهره تا کنند کمک کشور هایبانک به توانندمی پووهشاین  هاییافتهارکت دهند.  اثربخشی بیشتر

که در بسیاری از صنایع و  های دیجیتالفناوری چراکه مملکرد مالی خود را در مصر دیجیتال بهبود ببخشند
زمان آن رسیده که  رواین ازشوند. وکار میهای کسب، بامث تغییر اساسی در استراتویاندپیداکردهها نفوذ بخش

در نظر که آن یک استراتوی سطح مملیاتی جای اینو به شوددر مورد ن ش استراتوی فناوری اطالمات بازنیری 
توان آن وکار رفته که میبه سراغ ترکیبی از استراتوی فناوری اطالمات و استراتوی کسب هاشرکتگرفته شود، 

شده توسط های خلقفرصتتوجه ویوه به  باید هاسازمانرهبران  بنابراینوکار دیجیتال نامید. را استراتوی کسب
های جدید دیجیتالی برای استراتویداشته باشند و های دیجیتال برای افزایش یکپارچیی در سازمان وریفنا

 سازمان تعریف کنند. 
وکاری هستند های کسبهای مجزا برای فناوری نیستند بلکه استراتویها، استراتویدر ا ی ت این استراتوی

 اثر دامنه کهجاییآن از دیجیتال هایاستراتوی. هستند دیجیتال اقتصاد های به وجود آمده توسطکه شامق فرصت

 این. هستند دیجیتال تحول مست ق ابعاد به بخشیاولویت و یکپارچیی افزایش پی در دارند مظیمی نتایج و
 در موجود هایاستراتوی سایر با سطحهم باید سازمان، کق در خود ن ش ایفای منظوربه دیجیتال استراتوی
میان  در شهر تهران و در تنها که است این اارر پووهشمحدودیت  .شود راستاهم هاآن با و بوده وکارکسب

همین مناطق  محدود آن نتایج پذیریتعمیم نتیجه در و است گرفته صورت روسا و معاونین شعب بانک تجارت
گیرد.  قرار آزمون مورد نیز دییر هایبانکهمچنین  و هااستان سایر در که شودمی پیشنهاد رواین ازاست. 
 پیشنهاد رواین از. است سازیمدلو  سنجش برای یکمّ هایروش از استفاده پووهش هایمحدودیت از همچنین

 مشاهده و ممیق هایمصاابه از استفاده نظیر کیفی هایتکنیک و هاروش از استفاده با دییر پووهشیران شودمی

به پووهشیران آتی توصیه همچنین  کنند. استفاده خصوص این در پردازینظریهو  سازیمدل جهت مشارکتی
 و بررسی قرار دهند. بحث مورد وریبهرهرا در ارتباط بین استراتوی دیجیتال و  رهبری دیجیتالن ش  شودمی

  

http://shamizanjani.ir/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://shamizanjani.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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