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چکیده
امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و حرکت به سوی
شیوههای نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفتهای فناورانه ،جهت ایجاد مزیت رقابتی ،ضرورتی
غیرقابلانکار است .تحﻘیﻘات نشان میدهد؛ مدل بانکداری از بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال در حال تغییر
است .بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی کردن کلیه برنامهها و فعالیتهای انجام شده توسط بانکها و
موسساتمالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی ،در اختیار مشتریان قرار میگرفت .این فعالیتها و برنامهها
شامل :سپرده گذاری ،برداشت و انتﻘال پول ،مدیریت حساب ،مدیریت وام ،پرداخت صورتحساب ،خدمات حسابداری
میشوند ..در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا ،بسیاری از کسبوکارها از جمله بانکها نسبت به اهمیت انجام
دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و
جلوگیری از انتﻘال انواع بیماریها و ضرورت ترغیب مشتریان ،کارکنان و زنجیرههای تا مین به روی آوردن به کانالهای
دیجیتال و شیوههای جدید کاری و خدماترسانی واقف بروز چرخههای اقتصادی و نیاز به افزایش بهرهوری و سودآوری،
بانکها را به سمت مدیریت بهتر داراییهای خود سوق داده و با ورود فناوریهای جدید عالوه بر تحول مدلهای
بانکداری ،کسب وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فینتکها را شکل میدهد که بخشی از سهم بازار خدمات
مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد .ب ه منظور استﻘرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران ،وجود یک سیستم کنترل
راهبردی ضروریست زیرا که مشکالت اجرای راهبرد ،عموما ناشی از ضعف نظامهای کنترلی است .کنترل راهبردی به
منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام میشود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب
شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهیهای الزم نسبت به تغییرات محیط بیرونی میشود و به مدیران در
تصمیمگیریهای بهتر یاری میرساند .هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استﻘرار بانکداری
دیجیتال در نظام بانکی ایران است .پژوهش از نوع تحﻘیﻘات توصیفی همبستگی با راهبرد تحﻘیق میدانی است .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد  2۵2نفر از بین
 0۵۵نفر خبره به پرسشنامه محﻘق ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطالعات پس از اطمینان از روایی و
پایایی آن ،پاسخ دادند .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش معادالت ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات
جزئی و با کمک نرم افزار  Smart PLS 3.2و نرمافزار  SPSS 26انجام شد .یافتههای پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود
یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحﻘق هدف استﻘرار بانکداری
دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می باید کنترل راهبردی مناسب
انتخاب شود .بانکداری دیجیتال با توجه به فرصتهای محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصتهای موجود در
تاریخ دریافت مﻘاله 10۹۹/1۵/1۱ :؛ تاریخ پذیرش مﻘاله1۱۵۵/۵۱/2۱ :
* استادیار ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
**کارشناسی ارشد ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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تحوالت فناوری ،روندهای اجتماعی ،سیاسی ،قانونگذاری ،اقتصادی و بینالمللی) میتواند ضعف موجود در بانکداری کشور
(مانند ضعف در فرآیندها ،فناوری ،دانش ،منابع انسانی و محصوالت مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری
دیجیتال محافظهکارانه است نوع اهداف سند « بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظهکارانه است یعنی بنظر
میرسد اهداف سند نیز در جهت رفع نﻘاط ضعف نظام بانکی با بهرهگیری از فرصتهای موجود در آن تدوین شدهاند .در
نتیجه در این پژ وهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استﻘرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران ،وجود
ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی
پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمونهای آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز
تایید شد.

کلیدواژهها :بانکداری دیجیتال؛ کنترل راهبردی؛ تحول دیجیتال؛ نقشهراه بانکداری دیجیتال.
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 .1مقدمه

رشد روزافزون و توسعه فناوری اطالعات ،باعث ایجاد تغییرات عمده در جامعه جهانی شده و امروزه
سازمان های گوناگون خدمات خود را به شکل دیجیتالی عرضه مینمایند .دیجیتالیشدن انواع فعالیت ها و ظهور
کسبو کارهای جدید در پی آن ،نیاز به پاسخ سریع و آگاهی به منظور تغییر فعالیت ها در این راستا را [ ،]2۱با در
نظر گرفتن تغییر در سالیق مشتریان برای دریافت خدمات غیرحضوری افزایش دادهاست [ .]12 ،11در صنعت
بانکداری ،جایگاه بانکداری سنتی در جهان در حال تزلزل و مدل بانکداری به سمت د یجیتالی شدن در حال تغییر
است .بانکداری دیجیتال بعنوان پارادایمی جدید موجب افزایش بهرهوری و سودآوری بانکها میشود از این رو
نوآفرینی نظام بانکی با استفاده از فناوریهای روز و نیز شکلگیری و پیادهسازی مدل بانکداری د یجیتال ،یکی از
چالش های اصلی فعاالن ا ین صنعت [ ، ]۰به منظور همگامی و انطباق با تحوالت جدید جهت بﻘاء بانکها در
آینده است [.]22
در ایران در سوم اردیبهشت ماه سال  10۹1معاون امور بانکی ،بیمه و شرکت های دولتی وزارت
امور اقتصادی و دارایی « ،سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استﻘرار بانکداری
دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند» را برای برنامهریزی و اجرا به تمام بانک های دولتی ابالغ کرد؛ بر
اساس این ابالغیه نﻘشه راه بانکداری دیجیتال ،طرحی شامل تمام برنامهها ،پروژهها و زیرپروژه های بانک در
بخش های مشتریان ،محصوالت و خدمات ،کانال ها ،فرآیندها ،ساختار سازمانی ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات و
زیرساخت های فیزیکی برای یک دوره زمانی سه ساله معرفی شد که در آن باید اکوسیستم بانکی و مدل
کسبوکار نوین بانک طراحی شود که بی شک حمایت کلیه بانک ها و نهادهای ذیربط جهت اجراییشدن آن
الزامی است [ .]22اخیرا شیوع ویروس کرونا در دنیا اثرات و پیامدهای بسیاری بر اقتصاد کشورها و محیط
کسبو کارها ازجمله صنعت بانکداری داشتهاست [ ،]1۱که بر لزوم و تسریع تمرکز بر توسعه خدمات بانکداری
دیجیتال و گسترش ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان بیش از پیش تاکید مینماید .بنابراین برای هدایت
صحیح و اثربخش چنین تحول بزرگی تحت عنوان «استﻘرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران» و پیاده
سازی و جاری سازی بانکداری دیجیتال در بانکها همگام با بانک های مختلف در سراسر جهان که بر کل جامعه
آثار عمیق و وسیعی دارد ،نیاز به بهرهگیری از دانش مدیریت راهبردی است .تدوین  ،1اجرا  2و کنترل  0راهبردی
سه بخش به هم وابسته ی مدیریت راهبردی هستند که رابطه هر یک با دیگری به تنهایی موثر نیست بلکه
ترکیب هر سه آنها موجب اثربخشی خواهد بود [ .]1۵ ،7در حﻘیﻘت کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین
وکنترل اجرای راهبرد انجام میشود [ ،]7بر هماهنگی میان فرمولهکردن راهبرد و اجرای آن و حصول اطمینان از
اینکه راهبرد همزمان با جدول زمانی رو به سوی هدف است؛ داللت میکند [ .]1۵ ،0بنابراین جهت دست یابی به
تحﻘق این هدف و استﻘرار بانکداری دیجیتال وجود یک سیستم کنترل راهبردی و سیستم ارزیابی و پایشی در
نظام بانکی ضروری است [ .]۱ضمن آنکه خال پژوهشی موجود در زمینه بانکداری دیجیتال و سیستم کنترل
راهبردی در بانکداری و بخصوص بانکداری دیجیتال ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را مینمایاند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و بانکها
از راهبرد های متعددی جهت مﻘابله با این افزایش فشار رقابتی استفاده میک نند که ارائه خدمات مناسب به
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مشتریان و کسب رضایت ایشان مهمترین وجه تمایز سازمان ها در فضای رقابتی است [ .]27بررسی های آماری
نشان میدهد که بانک های مختلف در سراسر جهان به ویژه بانک های مطرح اروپایی و امریکایی در مسیر
دیجیتالیشدن گام برداشتهاند و ضمن تدوین راهبرد های خود متناسب با این هدف آن را عملیاتی نمودهاند.
بانکداری دیجیتال پیاده سازی به موقع فناوری با هدف تضمین اجرای یکپارچه عملیات های بانکی تعریف
میشود .بنابراین تاثیرات فناوری های دیجیتال بر خدمات مالی فراگیر بوده و این نیاز حس میشود که بانکهای
سنتی باید تغییرات اساسی در ساختار عملیات خود ایجاد نمایند پس به منظور اجرای موثر راهبرد های کسبوکار
دیجیتال ،شرکت ها باید از منابع دیجیتالی خود استفاده کرده و عملیات بانکداری خود را با استفاده از فناوری
دیجیتال برای تعامل و همکاری بیشتر با مشتریان خود ،تغییر دهند [ .]2۰با توجه به شیوع ویروس کرونا بانکها
در نظام بانکی ایران موظفند با ارائه خدماتی تازه به شکل غیرحضوری از میزان مراجعه حضوری مشتریان به
واحدهای بانکی کاسته با حداکثرسازی عملیات بانکی غیرحضوری و تشویق مردم به استفاده از چنین خدماتی
درکاهش انتﻘال انواع بیماری ها در کنار سایر اقدامات بطور موثری اقدام نمایند [ . ]1۱بنابراین مدیران ارشد
میتوانند با نمایش شیوه رهبری تابآور و استفاده از ظرفیت دیجیتال برای جهتدهی در این دوران ،عالوه بر
بﻘای کسبو کار خود ،در مﻘابله با هنجارهای احتمالی آینده نﻘش بزرگی ایفا کنند [.]1۱
کنترل راهبردی .کنترل راهبردی آخرین گام در فرایند مدیریت راهبردی و یک نوع کنترل سازمانی است
که به منظور بهبود مدیریت راهبردی و حصول اطمینان از اینکه سازمان به نحو صحیح عمل میکند ،تعریف
میشود [ .]21کنترل راهبردی با بررسی و تحت کنترل قراردادن تغییرات محیطی داخل و خارج سازمان و با
مالحظه پیوسته متغیرهای محیطی که بر تدوین و اجرای راهبرد ها موثر هستند ،کنترل های مناسب با آن را ارائه
میدهد و به مدیران در اتخاذ تصمیمگیری بهینه [ ،]0هدایت صحیح راهبرد سازمان و دست یابی به اهداف
سازمانی یاری میرساند .بر اساس راهبرد های مختلف ،گونه های مختلفی از کنترل راهبردی کاربرد دارند که
متناسب با میزان پویایی محیطی ،کنترل های راهبردی متفاوت خواهند بود [ .]1۵کنترل راهبردی با پایش مسیر
راهبرد درحال اجرا ،مسائل و تغییرات بنیادی در مفروضات اساسی آن راکشف کرده و تعدیالت الزم را انجام
میدهد [.]21
بانکداری دیجیتال .بانکداری دیجیتال ارائه محصوالت و خدمات مناسب ،شخصی و سفارشیسازی شده در
زمان مناسب و به طور آنی از طریق ابزار و کانال های مناسب و یک پارچه شده ،ارائه خدمات به مشتریان مبتنی بر
تحلیل های پیشرفته و در لحظه از داده های مشتریان است .عالوه بر این محصوالت و قیمت های شخصی و
جداگانه را به هر مشتری پیشنهاد میدهد [ .]22بانکداری دیجیتال نه تنها مربوط به دیجیتالی نمودن خدمات و
محصوالت بلکه همچنین مربوط به خودکار سازی فرآیندها و مرتبط نمودن این دو جهان با میانافزار و
خودکارسازی هر مرحله از ارتباط بانکداری و بسیار فراتر از یک پلتفرم بانکداری آنالین یا موبایلی است و شامل
یک تحول کامل در یک محیط دیجیتالی برای مشتریان و کارکنان است [ ،]۰که با هدف غنی سازی و بهبود
خدمات آنالین همراه با استفاده از فناوری های نوین دیجیتالی مانند موبایل و شبکه اجتماعی که از مصداقهای
آن می توان به ابزارهای تحلیل راهبردی نظیر هوش تجاری و دادهکاوی ،افزایش تعامالت در شبکهها و
رسانه های اجتماعی ،راهکارهای نوین حوزه پرداخت و تمرکز بر تجربه مشتریان نام برد؛ انجام میشود .این
بانکداری عالوه بر آنکه نیازمند گذار از دیدگاه محصولگرا به مشتریگرا و خدمتمحور است؛ مستلزم تحول و
مدرن سازی در کلیه الیه های مدیریتی ،عملیاتی ،اجرایی و فناوری است [ .]22سادگی و امنیت از جنبه های مهم
بانک داری دیجیتال است که سبب افزایش رضایت مشتریان و استفاده از کانال های دیجیتال خواهد شد .بانکداری
دیجیتال به معنای بانکداری آنالین یا بدون شعبه نیست و در آن شعب فیزیکی بانک ها حذف نمیشود بلکه از
وضعیت «تراکنشمحوری» کنونی به سمت «مشاورهمحوری» تغییر خواهد کرد [.]۰
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سیستم کنترل راهبردی .یک سیستم کنترل راهبردی ،امکان برنامهریزی فعالیت های مالی و اقتصادی و
نظارت مستمر بر این فعالیت ها و همچنین امکان ردیابی سریع انحرافات و مدیریت آنها را فراهم میآورد.
سیستم های کنترلی با ابزارهای کنترلی بطور فعال برای شناسایی به موقع ،پیشگیری و از بین بردن نتایج منفی
عملکرد شرکت یا سازمان عمل میکنند [ .]۱سیستم های کنترل راهبردی مناسب می بایست اطالعات را در
پتانسیل محیطی ،تاثیرات اجتماعی ،عملکردها و ابتکارات قابل حمایت در سطوح سازمانی ،واکنش های ذینفعان و
همچنین عملکرد مالی شرکت بازخورد نمایند [.]17
تحول دیجیتال .مجموعه تحوالت عمیق و تغییرات سازمانها و کسبوکارها در حوزه فعالیت ها ،فرآیندها،
تواناییها و مدلهای کسبوکار است که به آنها اجازه میدهد تا بتوانند از فرصت های ناشی از توسعه و ترویج
فناوری و تغییرات حاصله ناشی از توسعه آنها ،در راستای راهبردها و اولویتهای خود
بهره بگیرند .تحول دیجیتال یک سفر است و این سفر شامل مراحلی خواهد بود که الزم است مراحل اصلی کار
از دید مدیریتی و مستﻘل از جزئیات روش و مراحل انجام سفر تحول مشخص شود تا از یک سو ،مراحل طی سفر
تحول تا حدود زیادی روشن شود و از طرف دیگر ،امکان کنترل مرحلهای آن از دید مدیریت ارشد بانک فراهم
شود  .مراحل اصلی کار از منظر مدیریت شامل ) 1 :بازنگری راهبرد و اهداف ،تهیه نﻘشهراه و توانمندسازی
سازمان )2 ،پیاده سازی راهبرد ،مدل کسبوکار جدید و مدل عملیاتی مطلوب و  )0تثبیت نﻘشآفرینی جدید بانک
است [.]22
نقشه راه بانکداری دیجیتال .طرحی شامل تمام برنامهها ،پروژهها و زیرپروژه های بانک در بخشهای
مشتریان ،محصوالت و خدمات ،کانال ها ،فرآیندها ،ساختار سازمانی ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات و
زیرساخت های فیزیکی برای یک دوره زمانی معین که در آن باید اکوسیستم بانکی و مدل کسبوکار نوین بانک
طراحی شود .بر اساس طی مراحل چهارگانه شناخت وضعیت موجود ،ترسیم وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف
وضع موجود و وضع مطلوب و تهیه نﻘشه راه و تهیه منشور طرح و پروژهها نﻘشه راه نهایی بانکداری دیجیتال تهیه
میشود [.]22
کنترل راهبردی پروژه استقرار بانکداری دیجیتال .وزارت امور اقتصادی و دارایی عالقمند به استﻘرار
بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است .استﻘرار و پیاده سازی بانکداری دیجیتال را میتوان به عنوان یک
پروژه د ر نظر گرفت که دارای فرآیندی پیچیده است که تامین نرمافزارهای هوشمند ،معماری های یکپارچه،
انتﻘال مشتری به فضای دیجیتالی ،یکپارچه کردن تیم فناوری اطالعات با تیم کسبو کار و بازاریابی از الزامات آن
است .مسئول پروژه باید نسبت به مسائلی که به اجرای موفﻘیتآمیز این پروژه بزرگ کمک میکند؛ اشراف داشته
باشد .به همین منظور داشتن نﻘشه راه و نگاشت نهادی و اتخاذ نگرش جامع و سیستماتیک یکی از ضرورتهای
این کار است .ضمن اینکه هر یک از عناصر این پروژه باید در جایگاه خود دارای سیستم کنترل مناسبی باشند.
برای مثال بانکها به عنوان ذینفعان و مجریان اصلی پیاده سازی بانکداری دیجیتال؛ دستگاههای ذیربط را قادر
میسازند تا بر پیامدها کنترل داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف از برنامه تعیین شده ،تغییرات و
اصالحات الزم را ایجاد کنند و از آنجایی که این پروژه در بانک ها به اجرا در میآید؛ برای وزارت امور اقتصادی و
دارایی بسیار ضروری است که از سیستمها ،فرآیندها و ساختارهای مناسب اطمینان حاصل کند تا بتواند بر تمام
مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها کنترل راهبرد ی داشته باشد .بنابراین کارکرد و هدف سیستم کنترل راهبردی
حصول اطمینان و تضمین صحت جهت گیری و ضمانت اجرای برنامهها است.
مدلهای کسبوکار بانکداری در عصر دیجیتال .مدلهای کسبو کار بانکداری در عصر دیجیتال ،بر
روی مفاهیمی مانند اکوسیستم ،بانکداری باز ،پلتفرم و رابط های برنامه نویسی کاربری تاکید بسیاری دارند .بطور
خالصه مدلهای کسبوکار بانکداری در عصر دیجیتال به شرح زیر است:
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بانک داخلی یا بانک امروز :در این حالت ،بانک بیشترین تمرکز را بر روی توسعه قابلیت های فعلی خود
دارد و حداقل ارتباط با اکوسیستم دیجیتال را برمی گزیند .اتخاذ چنین مدل کسبوکاری ،به شرط امکان
رقابت با اکوسیستم دیجیتال و حفظ رابطه پایدار با مشتریان است.
بانک تامین کننده زیرساخت/راهکارهای مدیریت شده/تامین کننده بانکداری :این مدل کسبوکار ،حفظ
تخصص و تمرکز بانک در تولید زیرساخت ها و میانافزارهای بانکی و رابط های برنامهنویسی کاربری
است و در نهایت تولید م حصول نهایی و فروش آن بر بستر سایر پلتفرم ها و شرکتهای شخص ثالث
انجام میشود و ماژوالریتی از اهداف اصلی این مدل کسبوکار است.
رهبری محصول :تخصص بانک ،تولید محصول نهایی نیز باشد و فروش بر بستر سایر پلتفرمها انجام
میشود.
مدیر رابطه دیجیتال/توزیع کننده/پلتفرم نمایی :در این مدل کسبوکار ،نﻘشی واسط میان تامینکنندگان و
مشتریان خواهد داشت و بدون سرمایه گذاری در تحﻘیق و توسعه محصوالت و خدمات ،نﻘش فروشنده
خدمات و محصوالت بانکی و غیربانکی بر بستر پلتفرم خودش را خواهد داشت.
در این حالت ،تمرکز بانک بر رو ی مدیریت رابطه با مشتریان است که البته حفظ یکپارچگی آن با وجود
تامین کنندگان متفاوت دشوار خواهد بود .بانکداری همه کاره و حفظ یکپارچگی تجربه مشتری ،از اهداف
اصلی این مدل کسبوکار است.
بازیگر پلتفرم باز/تجمیعکننده :در این مدل کسبوکار ،بانک با کمترین سرمایه گذاری روی تحﻘیق و
توسعه محصول با تجمیع انواع رابط های برنامه نویسی کاربری ،قابلیت های توسعه محصول را بر روی
رابط های برنامه نویسی کاربری ترکیبی برای سایر شخص های ثالث و فروشندگانی که رابطه مستﻘیم با
مشتری دارند ،فراهم میکند.
مهاجم دیجیتال/پلتفرم بانکدا ری/اکوسیستم دیجیتال/بانک جامع :در این مدل کسبوکار ،بانک ضمن
حفظ و توسعه قابلیت هایش و سرمایه گذاری بر روی توسعه خدمات و محصوالت خود و همچنین توسعه
و مالکیت یک پلتفرم ،خدمات و محصوالت سایر شرکت های شخص ثالث را بر پلتفرم شخصی خود
مدیریت کرده و میفروشد و همزمان مجموعهای از تامین کنندگان و مشتریان را مدیریت میکند و
می تواند با قدرت زیاد در مرکز اکوسیستم قرار بگیرد.
بانک در نﻘش مشاور معتمد :در این نوع مدل کسبو کار ،بانک بر بخش خاصی از زنجیره ارزش بانک و
حلﻘه ارتباط با مشتری متمرکز میشود و سایر بخشهای ز نجیره ارزش را برونسپاری میکند و در این
بخش نیز با توسعه محصول داخلی و همچنین راهکارهای بیرونی در نﻘش مشاور معتمد مشتری در
تصمیمگیری های امور روزمره به ویژه امور مالی مشتری ،بطور مستﻘیم حضور دارند.
بانک با تمرکز بر بالکچین :در این نوع مدل کسبوکار ،محوریت تغییرات زیرساختی و تصمیمات
سرمایه گذاری و مشارکت در اکوسیستم ،بر مبنای توسعه بالکچین در خدمات مالی انجام میشود .الزم
به ذکر است که هیچ کدام از این مدل ها بطور غالب ،مدل کسبوکار بانک ها در آینده نخواهد بود و
بانک ها بر اساس قابلیت های خود ،انتظارات مشتریان و روند های آینده ترکیبی از مدلهای کسبوکار را
در پیش خواهند گرفت.]21[ .

پیشینه پژوهش

طراحی سیستم کنترل راهبردی به دلیل اهمیتی که دارد پیش از این نیز موضوع تحﻘیﻘات گذشته در حوزه
مدیریت راهبردی و در صنعت بانکداری بوده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
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محسن جاللی و همکاران ( ،]17[ )10۹7در مﻘالهای با عنوان « تبیین مدل کنترل استراتژیک بانکداری
ایران به همراه تحلیل کمی و کیفی آن» نشان دادند که در واقع بانک هایی که در پی دست یابی به مناسبترین
سیستم کنترل راهبردی هستند؛ باید بیشترین اهمیت را به عامل تبیین اهداف راهبردی و کمترین اهمیت را به
عام ل سازماندهی (متغیرهای علی)؛ بیشترین اهمیت را به کنترل محتوایی و کمترین اهمیت را به کنترل فرآیندی
(متغیرهای زمینه ای) و نیز باید بیشترین اهمیت را به مشوق ها و کمترین اهمیت را به کنترل فرهنگی (متغیرهای
مداخله گر) بدهند .کنترل های تعاملی و تشخیصی نیز در میانهاند .راهبرد ها یا راهکارهای یک سیستم کنترل
راهبردی نیز به ترتیب اولویت شامل کنترل از طریق مشارکتمحوری ،تعهدمحوری و رابطهمحوری است .اتخاذ
این راهبرد ها موجب پیامدهایی همچون بهره وری سازمان ،تغییر در سبک مدیریت و رهبری و اقدام اصالحی
میشود.
هانی ارباب ی و همکاران ( ،]2[ )10۹۱در مﻘالهای با عنوان « تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت
پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه» با در نظر داشتن اینکه عمومأ مشکالت اجرای راهبرد ناشی از ضعف
نظام های کنترلی است با بهره گیری از الگوی نﻘاط مرجع راهبردی ،ضمن ارائه الگ وی همسویی مطلوب بین
عناصر مدیریت پروژه نظیر راهبرد ،ساختار و فرهنگ با کنترل راهبردی؛ نتیجه گرفتند که همسویی کنترل
راهبردی ،راهبرد ،ساختار ،فرهنگ پروژه تا حد زیادی بر افزایش عملکرد پروژه تاثیرگذار است.
سید محمد اعرابی و سید کاظم چاشی ( ،]۱[ )101۹در مﻘالهای با عنوان «سبک کنترل استراتژیک و عملکرد
شرکت های هولدینگ» نشان دادند که در شرکت های نمونه ،آنهایی از عملکرد باالتر برخوردار بودهاند که از گونه
کنترل رسمی بر مبنای تعداد معیار کمتر استفاده کرده اند .ضمن آنکه هر شرکت هولدینگ باید به تناسب نوع
تدوین و اجرای راهبردی خود از یکی از راهبرد های کنترل راهبردی استفاده نماید و هماهنگی بیشتر بین این سه
مرحله بر مبنای نﻘاط مرجع راهبردی پیشنهاد شده در یک شرکت ،به بهبود عملکرد بلندمدت آن شرکت منجر
خواهد شد.
بهروز دری و محمد حکاک ( ،]1[ )101۹در مﻘالهای با عنوان« طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع
ایران» به این نتیجه رسیدند که بین فرآیند شکلدهی راهبردها (پیش تدبیری /نوظهور) و تغییرات محیطی
(بنیادی/تدریجی) با کنترل راهبردی (کنترل تغییرات بنیادی/کنترل تغییرات تدریجی) رابطه وجود دارد.
موریتز جانگر و مارک میتزنر ( ،]11[ )2۵1۹در مﻘالهای با عنوان « بانکداری دیجیتال دریافت خدمات فینتک
توسط خانوارهای آلمانی» با استفاده از نظرسنجی آنالین از  ۱۱0خانوار آلمانی بین اکتبر و نوامبر  2۵17و 02۱
پرسشنامه پر شده قابل استفاده و با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک مختلف به این نتیجه دست یافتند که
بطور کلی سه بعد اولیه (اعتماد ،شفافیت و مهارت مالی) بطور قابل توجهی بر تصمیمات خانواده ها در استفاده از
محصوالت و خدمات فینتک موثر است.
پاتریک ایزه پو ای و همکاران ( ،]1۰[ )2۵11در مﻘالهای با عنوان « بانکداری دیجیتال ،تجربه مشتری و
عملکرد مالی :ادراک مدیران بانک انگلستان» با هدف بررسی ادراک مدیران از تاثیر بانکداری دیجیتال بر تجربه
مشتری و عملکرد مالی بانک از طریق مصاحبه های مدیران ارشد بانک انگلستان و جمعآوری نظرات آنها درباره
تاثیر بانکداری دیجیتال بر تجربه مشتری و عملکرد مالی به ارائه نتایج و مدل ارزیابی پرداختند و یافتهها
خصوصیات موثر بر تجربه بانکداری دیجیتال ،کیفیت خدمات ،کیفیت عملکرد ،ارزش درک شده ،سفارشیسازی
خدمات ،سرعت خدمات ،تعامل کارکنان و مشتری ،اعتماد به برند ،نوآوری بانکداری دیجیتال ،قابلیت استفاده و
ریسک درک شده هستند که این خصوصیات بر تجربه مشتری ،رضایت و وفاداری آنها و عملکرد مالی تاثیرگذار
هستند .تحﻘیق رابطه میان این خصوصیات را نشان داد (برای مثال اعتماد به برند و وفاداری).
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نینا پورابراهیمی و همکاران ( ،]2۰[ )2۵11در مﻘالهای با عنوان «توسعه چارچوب بانکداری دیجیتال در
بانک های ایرانی :پیشنیازها و تسهیلگرها» به ارائه چارچوبی برای بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای
بانکداری دیجیتال پرداختند .در این تحﻘیق کیفی که از روش تئوری داده بنیاد و از مصاحبه های ساختارنیافته و
نیمهساختار یافته (بهره گیری از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری ایران) به منظور جمعآوری اطالعات
استفاده شده است .مشخص شد که مفاهیم یادگیری سازمانی ،قابلیت های فناورانه مبتنی بر بانکداری دیجیتال،
انطباق با قوانین بانکداری اسالمی ،سازگاری قانونی نظام بانکداری دیجیتال ،مدیریت و اصالح فرآیندهای بانکی،
راهبرد بانکداری دیجیتال ،نوآوری باز و مدیریت ارتباط با مشتری بانکداری دیجیتال و سه مﻘوله اصلی و حیاتی
الزامات و زیرساخت های بانکداری دیجیتال ،مدیریت راهبردی دیجیتال و شراکت دانشی بانکدار ی دیجیتال ،باید
در بانکداری دیجیتال مورد توجه قرار گیرد که در قالب الگوی پیشنیازها و تسهیلکننده های بانکداری دیجیتال
در صنعت بانکداری ایران ارائه شده است.
ماریانا استنی و همکاران ( ،]0۵[ )2۵17در مﻘالهای با عنوان «مدل سازی سیستم کنترل راهبردی در زمینه
توسعه پایدار بنگاه اقتصادی» به ارائه مدل جامع کنترل راهبرد ی به منظور توسعه پایدار در شرکت های اوکراینی
پرداختند که ضمن طبﻘهبندی شاخصهای اصلی راهبردی (داخلی  -خارجی و ورودی  -خروجی) برای ایجاد
سیستم کنترل راهبرد ی امکان انجام نظارت راهبردی  -به عنوان وظیفه اصلی کنترل راهبردی  -بر روند توسعه
پایدار بر اساس راهبرد انتخاب شده برای مدیران سطوح عالی و میانی را فراهم میکند که این مدل پیشنهادی
بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت ،اندازه و مالکیت شرکت ها قابل استفاده است.
جوناس پاک و همکاران ( ،]2۱[ )2۵1۱در مﻘالهای با عنوان «سبک مالکیت ،فاصله فرهنگی و میزان کنترل
راهبردی شرکت های اصلی بر شرکت های تابعه در  »PRCبا استفاده از داده های نمونه از  1۰۱شرکت تابعه
خارجی در جمهوری خلق چین بیان میدارد که در کشور چین داشتن سطح تملک بیشتر الزاما به معنای داشتن
کنترل بیشتر بر زیرمجموعه خارجی نیست یعنی سبک مالکیت لزوما تاثیر مثبتی بر میزان کنترل راهبردی ندارد.
ضمن اینکه فاصله فرهنگی میان شرکت مادر و شرکت تابعه این رابطه را تعدیل میکند.
 .3روششناسی پژوهش

با در نظر گرفتن سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان
یک پروژه و یا برنامه راهبردی به منظور استﻘرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران ،تدوین ،اجرا و کنترل
راهبردی بر اساس الگوی نﻘاط مرجع راهبردی 1جهت ارائه الگوی مفهومی پژوهش تعریف می شوند .تئوری نﻘاط
مرجع راهبردی بیان می کند که با شناسایی نﻘاط مرجع راهبردی سازمان که تاثیر عمدهای بر فعالیت ها و عمکرد
سازمان دارند ،میتوان تصمیمات راهبردی سازمانی را اتخاذ نمود [ .]01 ،1نﻘطه مرجع ،محل یا نﻘطهای است که
تمام اندازهگیری ها و انتخاب ها در مﻘایسه با آن سنجیده میشود [ ،] 0که الزاما جهت شناخت راهبرد ،به دو نﻘطه
مرجع در سازمان نیاز است.
بنابراین تدوین برنامه راهبردی بر اساس نظریه نﻘاط مرجع راهبردی و با توجه به دو شاخص یا نﻘطه عطف
راهبردی «میزان کنترل و یا انعطافپذیری اهداف سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» با بعد (جزئینگر و
مفصل/کلینگر و یا منعطف) و «کانون توجه بانکداری دیجیتال» با بعد (توسعهای (توجه به خارج)  /بهبودی
(توجه به داخل)) یعنی ارائه مدل جدیدی از کسبو کار بانکداری در مﻘابل بهبود مدل فعلی بانکداری کشور و

)Strategic Refrence Point (SRPS
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همچنین با در نظر گرفتن ابعاد ماتریس سوات ( 1توجه به نﻘاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها) [،]1۵ ،1
تعریف میشود که در نمودار  1قابل مشاهده است.
کانون توجه
بانکداری دیجیتال

توسعهای (توجه بهخارج)

بهبودی (توجه به داخل)

فرصتها

کلینگر -منعطف
بهبودی کلینگر

توسعهای کلینگر
توجه به

میزان کنترل و یا انعطاف پذیری
اهداف سند «بانکداری آینده و تحول
دیجیتالی»
بهبودی جزئینگر

توسعهای جزئینگر
تهدیدها

جزئینگر -مفصل
قوتها

ضعفها

توجه به

نمودار  .1گونه شناسی سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی

اجرای راهبرد نیز بر اساس نظریه نﻘاط مرجع راهبردی و با توجه به دو شاخص «میزان استﻘالل بانکها در
تهیه برنامه های اجرایی و یا نﻘشه راه بانکداری دیجیتال» با بعد (مستﻘل/غیر مستﻘل) و « نوع و شدت تغییرات
الزم برای اجرای نﻘشه راه بانکداری دیجیتال تحت تاثیر متغیرهای محیطی» با بعد (بنیادین/تدریجی) معرفی
میشود که چهارگونه اجرای راهبرد حاصله شامل اجرای تدریجی  -غیر مستﻘل ،اجرای بنیادین  -غیر مستﻘل،
اجرای تدریجی  -مستﻘل و اجرای بنیادین  -مستﻘل است که در نمودار  2قابل مشاهده است.

بنیادین

نوع و شدت تغییرات الزم برای اجرای
نﻘشه راه بانکداری دیجیتال تحت تاثیر
متغیرهای محیطی

تدریجی
مستﻘل

بنیادین مستﻘل

تدریجی مستﻘل

بنیادین غیرمستﻘل

تدریجی غیرمستﻘل

میزان استﻘالل بانکها در
تهیه برنامههای اجرایی و یا
نﻘشه راه بانکداری دیجیتال
غیر مستﻘل

نمودار  .2گونه شناسی تهیه طرحهای اجرایی و نﻘشه راه بانکداری دیجیتال

کنترل راهبردی بر مبنای نظریه نﻘاط مرجع راهبردی با توجه به دو شاخص « هدف کنترل» با بعد
( هماهنگی درونی  -اجرای راهبرد ها (توجه به داخل) /سازگاری بیرونی  -تدوین راهبرد (توجه به خارج)) و
همچنین «موضوع کنترل» با بعد (نتایج /فرآیندها )؛ شامل چهار گونه کنترل راهبردی یعنی کنترل مسائل
راهبردی ،کنترل حوزه های داخلی ،کنترل عوامل کلیدی موفﻘیت و کنترل رسمی مراکز مسئولیت تعریف میشود
که در نمودار  0قابل مشاهده است.
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۱۰

سازگاری بیرونی/تدوین راهبرد
(توجه به خارج)

هدف کنترل

هماهنگی درونی /اجرای راهبرد
(توجه به داخل)
نتایج

کنترل مسائل راهبردی

کنترل حوزههای داخلی

کنترل عوامل کلیدی
موفﻘیت

کنترل رسمی مراکز مسئولیت

موضوع کنترل

فرآیندها

نمودار  .0گونه شناسی کنترل راهبردی

در واقع کنترل راهبردی ،کنترل و ارزیابی تدوین و اجرای راهبرد ها است که با توجه به فرآیند شکلگیری
راهبردها و اجرای راهبرد ،الگوی مناسب کنترل راهبردی جهت استﻘرار بانکداری دیجیتال به تشخیص در نظر
گرفته میشود و در نهایت الگوی مفهومی پژوهش به شرح شکل  1ارائه میشود.

شکل  . 1الگوی مفهومی پژوهش

بر اساس الگوی مفهومی پژوهش ،فرضیات پژوهش به شرح زیر ارائه میشود.
فرضیه اصلی :بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه تدوین راهبردی و تغییرات محیطی رابطه
وجود دارد.
فرضیههای فرعی :

فرضیه فرعی اول :کنترل اجرای راهبردی با تغییرات محیطی رابطه دارد.
فرضیه فرعی دوم :کنترل تدوین راهبردی با تغییرات محیطی رابطه دارد.
فرضیه فرعی سوم  :گونه کنترل اجرای راهبردی با گونه تدوین راهبردی رابطه دارد.
فرضیه فرعی چهارم  :گونه کنترل تدوین راهبردی با گونه تدوین راهبردی رابطه دارد.
فرضیه فرعی پنجم :گونه تدوین راهبردی با تغییرات محیطی رابطه دارد.
فرضیه فرعی ششم :کنترل اجرای راهبردی با کنترل تدوین راهبردی رابطه دارد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع تحﻘیﻘات توصیفی همبستگی با
راهبرد تحﻘیق میدانی و بر اساس نحوه انجام پژوهش کمی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان
و صاحبنظران در حوزه بانکداری است .در تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری حداقل حجم نمونه بر اساس
متغیرهای پنهان (عامل ها یا ابعاد) تعیین میشود و حدود  2۵نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم است .حجم
نمونه توصیه شده برای تحلیل عاملی تائیدی حدود  2۵۵نمونه برای ده عامل است [ ،]۹بنابراین چون این مطالعه
مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی و شامل چهار متغیر پنهان (تغییرات محیطی ،گونه تدوین
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راهبردی  ،کنترل اجرای راهبردی و کنترل تدوین راهبردی) است ،به حداکثر  1۵نمونه نیاز است تا ساختار علی
متغیرهای مدل تائید شود  .در روش دیگر ،حجم نمونه می تواند بین  ۰تا  1۰مشاهده برای هر متغیر اندازهگیری
شده ،تعیین شود یعنی ( )۰Q>n>1۰Qکه در آن  Qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه ها (سواالت)
پرسشنامه و  nحجم نمونه است [ ،]۹بر این اساس با توجه به اینکه پرسشنامه این پژوهش شامل  2۵سوال
است؛ حجم نمونه این تحﻘیق بین  1۵۵تا  0۵۵است اما تاکید همیشه بر این است که کف نمونه نباید از  2۵۵نفر
کمتر باشد .بنابراین در این پژوهش دادههای مورد نیاز با اخذ نظر  2۵2خبره از بین  0۵۵نفر خبرهای که به
پرسشنامه محﻘق ساز که بصورت الکترونیکی برای آنان ارسال شده بود ،پاسخ دادند؛ جمعآوری شد .پرسشنامه
نهایی حاوی  2۵سوال (گویه) به شکل سواالت بسته طراحی شد که برای اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی و
اعتبار سازه (تحلیل عاملی) و برای سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .روایی
محتوایی و روایی سازه (همگرا) تایید شد و با توجه به ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه که  ۵/17۱است،
پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است .در این پژوهش بر اساس دادههایگردآوری شده ،تحلیلهای
آماری در دو نوع کلی آمار توصیفی با استفاده از نرمافزار اسپیاساس و آمار استنباطی با روش مدلسازی
معادالت ساختاری و با کمک نرمافزار اسمارتپیالاس ج هت آزمون فرضیه ها و ارائه نتایج انجام شده است.
 .3تحلیل دادهها و یافتهها

در این پژوهش که  2۵2خبره در آن شرکت کرده و به سواالت پرسشنامه پاسخ دادهاند؛  ۰7/۱درصد از
پاسخگویان را مرد و  ۱2/۱درصد از آنها را زن تشکیل دادهاند ۰1/۹ .درصد از پاسخگویان در بازه سنی  0۵تا ۱۰
سال قرار دارند که  ۱۱/۰درصد دارای سطح تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۵/1درصد دارای  1۵تا  2۵سال
سابﻘهکاری و  ۰۰/۹درصد رشته تحصیلی شان در حوزه بانکداری ،مالی و اقتصاد است.
مطابق جدول  ،1میانگین و انحراف معیار متغیر تغییرات محیطی به ترتیب  0/۱۹و  ،۵/71سبک تدوین
راهبردی  ۱/1۵و  ،1/2۱کنترل تدوین راهبردی  ۰/1۰و  1/۱۹و کنترل اجرای راهبردی  ۱0/2۵و  7/۹7است.
جدول  .1نتایج آمار توصیفی برحسب متغیرهای مورد نظر
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

کمینه

بیشینه

تغییرات محیطی
سبک تدوین راهبردی
کنترل تدوین راهبردی

0/۱۹
۱/1۵
۰/1۰

۵/71
1/2۱
1/۱۹

0/۱7
۱
۱

1/۱7
0
0

۰
1
1

کنترل اجرای راهبردی

۱0/2۵

7/۹7

۱0

2۱

۰۱

بر اساس تحلیل سواالت پرسشنامه و نظر  2۵2خبرهای که به سواالت پرسشنامه پاسخ دادهاند؛ خبرگان روند
تغییرات عوامل محیطی را باالتر از سطح متوسط (با توجه به طیف پنج گزینهای لیکرت) توصیف کردهاند .تغییر
در فناوری اطالعات و نوآوری فناورانه به عنوان مهمترین عامل پیشرو در تغییرات بینادین در بانکها دارای
بیشترین تغییر است که نﻘش مهمی در جهت افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات بانکی داشته و در ایجاد
مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها بطور موثری عمل میکند .در این میان تنها
توسعه خدمات نوین بانکی با تکیه بر توسعه ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات مدنظر نیست بلکه بر اساس
نظر خبرگان ،سرمایه گذاری مستمر در حوزه بانکداری دیجیتال م تناسب با توان مالی هر بانک به منظور تجهیز و
آماده نمودن بانک ها برای یک تحول بزرگ و اتخاذ سیاست ها و دستورالعمل های شتاببخش و یکسان که از
وظایف بزرگ سیاست گذاران نظام بانکی است و تنظیم قوانین و مﻘررات هماهنگ در راستای یکدیگر و همچنین
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روزآمد نمودن قوانین نظام بانکداری با توجه به مسائل کارمزدی ،فﻘهی و سازگاری این قوانین با فرهنگ بومی و
نیز انطباق فناوری با قوانین بانکداری کشور؛ تغییر در ترجیحات مشتریان نسبت به گذشته و تغییر در رفتار
مشتریان که بانکداری دیجیتال میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند پاسخگوی این انتظارات و ترجیحات باشد؛
تغییر در وضعیت رقابت و آثاری که بر پیشرفت صنعت بانکداری دارد و رقابت بین تعداد زیاد بانک ها و موسسات
اعتباری که لزوم به روزرسانی فناوری های موجود در سیستم بانکداری و همگامی با تحوالت اخیر را ضروری
می سازد و تغییر در نوع نگاه مجلس و د ولت و اتخاد قوانین دولتی ،حمایت دولت و هماهنگی با سایر نهادهای
مختلف مرتبط و درگیر در این تحول نیز بر تغییرات محیطی و از طریق این تغییرات بر تدوین و اجرای راهبرد
استﻘرار بانکداری دیجیتال موثر هستند .بنابراین سیستم بانکداری به منظور بﻘا و ماندگاری در فضای رقابتی
می باید فعاالنه عمل کند و بانک ها برای ادامه کار در این بازار رو به رشد می بایست نسبت به تطبیق خود با این
تغییرات اقدام کنند.
خبرگان بازنگری در راهبردهای فعلی بانکها را (به منظور بهبود مدل فعلی بانکداری) بصورت کلی متناسب
با سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» و بطور مستﻘل (توسط خود بانکها) مناسب میدانند و این زمانی
است که تغییرات محیطی تدریجی و شرایط محیطی آرام است که در این حالت با تغییرات محیطی بصورت
منفعالنه برخورد می شود و صنعت بانکداری خود را زیاد درگیر مسائل محیطی نمیکند .
بر اساس نظر خبرگان به منظور تهیه برنامه های اجرایی و یا نﻘشه راه بانکداری دیجیتال با توجه به تغییرات
محیطی ،الزم است بازنگریهای بلندمدت و عمیق (بنیادین) در سند « بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» بطور
غیرمستﻘل ( مشارکتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظام بانکی) انجام شود زیرا هنگامی که تغییرات
محیطی متالطم است؛ مدیران باید مسائل راهبردی تاثیرگذار بر راهبردها را مورد مالحظه قرار دهند .نﻘش بودجه
و تامین منابع الزم به منظور اجرای تحول دیجیتال انکار ناپذیر بوده و خبرگان سهم بیشتری از تامین منابع الزم
به منظور ایجاد تحول دیجیتال در بانک های کشور را بر عهده هیات مدیره بانک ها دانستند .
خبرگان تمرکز بر پایش نتایج و خروجی های تک تک بانکها را با توجه به تغییرات محیطی تدریجی و
همچنین گزارش گیری و کنترل رسمی نتایج و شاخص های خروجی جهت اطمینان از اختصاص منابع و آگاهی از
اینکه برنامه های تحول بانکداری دیجیتال به درستی پیش می روند را پیشنهاد میکنند .خبرگان ،کنترل هر آنچه
به عنوان نتایج و شاخص های خروجی و همچنین فرآیندها و اقدامات در نظر گرفته شده که بر اجرای تحول
دیجیتال موثر است را ضروری میدانند که در نظام بانکی ایران میزان فرآیندهای دیجیتالی شده دارای تاثیر بسیار
زیاد و میزان بودجه اختصاص یافته ،میزان محصوالت و خدمات دیجیتالی شده ،میزان فعالیت های دیجیتالی شده
و تعداد ساعات آموزش کارکنان و تعداد افراد شاغل در بانک تا حد زیادی بر اجرای تحول دیجیتال موثر هستند.
خبرگان بر بررس ی و بازنگری دستاوردها و نتایج خروجی بطور (غیر مستﻘل) توسط بانک ها و وزارت اموراقتصادی
و دارایی که بطور مشارکتی انجام شود؛ تاکید می کنند و این زمانی است که تغییرات محیطی بنیادین است .ایشان
تاکید زیادی بر تعیین تیم ها و گروه های کاری مشخص و رسمی و گروههایی که بر اجرای برنامه های تحول
دیجیتال نظارت کنند؛ دارند و حال آنکه ضرورت برگزاری جلسات زمان مند و رسمی برای نظارت و پایش اجرای
برنامه های بانکداری دیجیتال در نظام بانکی را در حد متوسطی موثر میدانند که این موضوع داللت بر آن دارد
که تنها تشکیل جلسات نمیتواند بر اجرای برنامه های بانکداری دیجیتال موثر باشد و تا زمانی که ضمانتی بر
اجرایی شدن موارد و مصوبا ت مطروحه در جلسات وجود نداشته باشد؛ جلسات از کارایی مناسبی برخوردار نیستند
و تاثیر مطلوبی بر اجراییشدن سیاستها ندارند؛ از این رو ضرورت و اهمیت تعیین تیمها و گروه های کاری
مشخص و رسمی که بر اجرایی شدن برنامه های تحول دیجیتال نظارت کنند؛ تا حد زیادی آشکار میشود.

۱3

الگوی کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران

طبق نظر خبرگان ،بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر
فرصت های موجود در تحوالت فناوری ،روندهای اجتماعی ،سیاسی ،قانونگذاری  ،اقتصادی و بینالمللی) میتواند
ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها ،فناوری ،دانش ،منابع انسانی و محصوالت مالی) را
بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال را محافظهکارانه توصیف کردند .زمانی که راهبرد بانکها
محافظهکارانه است؛ بانکها میبایست از قرارگیری در شرایطی که ریسک باالیی دارد؛ خودداری نمایند .خبرگان
نوع اهداف سند « بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» را هم محافظهکارانه توصیف کردهاند یعنی بنظر میرسد
اهداف سند نیز در جهت رفع نﻘاط ضعف نظام بانکی با بهرهگیری از فرصت های موجود در آن تدوین شدهاند .به
نظر ایشان در صورتی که اهداف سند « بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» به طور کامل محﻘق شوند؛ نتیجه
حاصله در برخی از حوزه ها مانند فناوری اطالعات کامالً متفاوت خواهد بود ولی سایر بخش های نظام بانکداری
دچار تحول نمیشود.
در این پژوهش ،پردازش دادهها با استفاده از روش مدلسازی حداقل مربعات جزئی ( )PLS-SEMبا کمک
نرمافزار  Smart-PLSانجام شد .جهت بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا آزمون نرمال بودن متغیرها ،یعنی آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به ( ،) α<۵/۵۰نرمال بودن متغیرها تایید شد که در جدول  2قابل
مشاهده است.
جدول  .2آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها
تغییرات محیطی کنترل تدوین راهبردی سبک تدوین راهبردی کنترل اجرای راهبردی
۵/۵11
۵/20۵

۵/1۰7
۵/۵1۱

۵/1۱۱
۵/۵۹2

۵/۵17
۵/11۱

معیارها
 Zکولموگروفاسمیرنوف
سطح معناداری

وجود همگنی واریانسهای متغیرهای تحﻘیق با استفاده از آزمون لوین انجام شد و با توجه به (،)α<۵/۵۰
واریانس همه متغیرها دارای تجانس است .بررسی کیفیت مدل با استفاده از شاخص نیکویی برازش ( )GOFبا
مﻘدار  ،۵/0۱۱شاخص استون -گایسر ( )𝑄 2با مﻘادیر بیشتر از صفر و ضریب تعیین (  )𝑅2با مﻘادیر بین صفر و
یک انجام شد که مﻘادیر بیانگر آن هستند که مدل مورد استفاده در این تحﻘیق از نیکویی برازش بسیار قوی
برخوردار است.

شکل  .2مدل اولیه تحﻘیق
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ضریب تعیین برای متغیرهای مفهومی درونزا محاسبه و داخل بیضی متغیر نشان داده شدهاست .در شکل 0
مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری بر اساس آمار  tنشان داده شدهاست.

شکل  .0مدل نهایی جهت بررسی وآزمون فرضیهها

با مﻘادیر t

نتایج آزمون فرضیه ها با توجه به شکل  0مدل برازش یافته در حالت ضرایب استاندارد و مﻘادیر  tدر جدول،0
بیانگر تایید فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی پژوهش هستند .زیرا ضرایب مسیر ارائه شده برای هر فرضیه در
حالت استاندارد و مﻘادیر بین  - 1تا  +1است و تمامی مﻘادیر آماره  tاز  1/۹۱بیشتر هستند ،ضریب مسیر مستﻘیم
هر فرضیه در سطح اطمینان  ۹۰درصد معنادار است.
جدول  .0خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
مسیر

ضریب مسیر

t-Value

P-Value

نتیجه

نوع فرضیه

تغییرات محیطی ⟵ کنترل اجرای راهبردی

۵/۱۵۰

۱/1۰0

۵

تایید فرضیه

گونه تدوین راهبردی⟵ کنترل اجرای راهبردی
تغییرات محیطی ⟵ کنترل تدوین راهبردی

۵/107
۵/۱0۱

2/1۱۵
11/1۰7

۵/۵۵0
۵

تایید فرضیه
تایید فرضیه

گونه تدوین راهبردی ⟵ کنترل تدوین راهبردی
تغییرات محیطی ⟵ کنترل اجرای راهبردی

۵/1۹۱
۵/۱۵۰

0/101
۱/1۰0

۵/۵۵2
۵

تایید فرضیه
تایید فرضیه

تغییرات محیطی ⟵ کنترل تدوین راهبردی
گونه تدوین راهبردی ⟵ کنترل اجرای راهبردی

۵/۱0۱

11/1۰7

۵

تایید فرضیه

۵/107
۵/1۹۱

2/1۱۵
0/101

۵/۵۵0
۵

تایید فرضیه
تایید فرضیه

فرضیه فرعی پنجم

تغییرات محیطی ⟵ گونه تدوین راهبردی
گونه تدوین راهبردی ⟵ تغییرات محیطی

۵/۰22
۵/۰21

11/۱۰۹
11/۱1۵

۵
۵

تایید فرضیه
تایید فرضیه

فرضیه فرعی ششم

کنترل تدوین راهبردی ⟵ کنترل اجرای راهبردی
کنترل اجرای راهبردی ⟵ کنترل تدوین راهبردی

۵/۱۵1

۱/21۵

۵

تایید فرضیه

۵/۱17

۰/1۱۱

۵

تایید فرضیه

اصلی

فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم

گونه تدوین راهبردی ⟵ کنترل تدوین راهبردی

یافته های این پژوهش در مﻘایسه با تحﻘیﻘات پیشین به شرح زیر است.
بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه تدوین راهبردی و تغییرات محیطی رابطه معناداری وجود
دارد؛ بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با تغییرات محیطی رابطه معناداری وجود دارد؛ بین گونه کنترل
راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه تدوین راهبردی رابطه معناداری وجود دارد با یافته پژوهش [ ،]1۵انطباق دارند و
آن را تایید می کنند .بین تدوین و اجرا و کنترل راهبردی رابطه معناداری وجود دارد با یافته پژوهشهای [،7 ،1
 ،]01 ،1۵انطباق دارد و یافته تحﻘیﻘات پیشین را تایید میکند .گونه تدوین با تغییرات محیطی رابطه معناداری
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دارد؛ کنترل اجرای راهبردی با کنترل تدوین راهبردی رابطه معناداری دارد؛ در پژوهش های پیشین مورد بررسی
قرار نگرفتهاند.
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

بطور کلی تغییرات محیطی پیرامون بانک ها بیشتر از نوع بنیادی است ؛ در نظرداشتن سرعت رشد تحوالت
جهانی به ویژه در عرصه نوآوری فناورانه و پیشرفتهای روزافزون فناوری های تکنولوژیکی که تاثیرگذار بر
فعالیت ها و فرآیندهای حوزه بانکداری در جهان و همچنین در ایران ضرور ا ست ،همگام با دانش فناوری روز که
بر نیازها ،انتظارات و ترجیحات مشتریان تاثیر به سزایی دارد ،نسبت به آموزش و یادگیری و رشد سرمایههای
انسانی شاغل و کارکنان مرتبط با حوزه بانکداری بکوشند و زمینه های ارتﻘاء دانش اطالعاتی ،فناوری و
تکنولوژیکی و سازمانی ایشان را به نحو مطلوب و موثری فراهم کنند و از طریق یادگیری سازمانی ،نسبت به
ارتﻘا سطح دانش و توانایی ایشان جهت پیگیری ،شناخت و همگامی با تغییرات محیطی به منظور تنظیم فرآیندها
و فعالیت ها و نحوه ارائه محصوالت و خدمات بانکی و بهره برداری بهینه از این تغییرات محیطی در فضای رقابتی
موجود در صنعت بانکداری ،اقدام نمایند و به ایشان کمک کنند تا تاثیر زیاد عوامل محیطی بر حرکت در فضای
فناوری و دیجیتالی در عرصه بانکداری را بطور مداوم در نظر بگیرند و بر مبنای آن اقدام نمایند.
نظر به اهمیتی که تغییرات محیطی در موضوع کنترل راه بردی (تدوین و اجرا) دارد؛ این مدیران هستند که
باید سیستم تحﻘیﻘات بازار را برای بررسی و کنکاش محیطی و کسب اطالعات الزم از محیط ،بررسی نﻘاط
ضعف و قوت داخلی و شناخت تهدیدها و فرصت های خارجی در زمینه نحوه ارائه کاالها و خدمات بانک ها ،بطور
مداوم فعال نگه داشته و مدام در جریان تغییرات محیطی باشند و با تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله در جهت
به روزرسانی و اصالح بطور مستمر و مداوم اقدام نمایند .محیط و تغییرات محیطی عامل مهمی در شکلدهی و
انتخاب نوع راهبرد ،نحوه اجرای آن و همچنین انتخاب نوع کنترل های راهبردی است؛ بنابرا ین پایش مداوم
محیط و تغییرات آن پیشنهاد می شود .با توجه به اینکه محیط پیچیده و تحلیل به موقع همه عوامل موثر بر
تغییرات محیطی دشوار است؛ به نظر می رسد که مدیران باید توجه ویژهای به رویکرد تفکر راهبردی و
توانمند سازی همه مدیران مبذول داشته و مسائل را از طریق تصمیم گیری بر اساس اجماع نظرات مدیران حل
نمایند .از آنجایی که در انتخاب و ب کارگیری مدل کنترلی مناسب ،ترکیب عوامل داخلی و خارجی متناسب با نوع
تغییرات محیطی به منظور تعیین راهبرد مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ مدیران باید این موضوع را
مورد توجه قرار دهند که با توجه به تغییرات محیطی و کانون توجه ،انواع کنترل های راهبردی وجود دارد (کنترل
مسائل راهبردی ،کنترل عوامل کلیدی موفﻘیت ،کنترل حوزه های راهبردی و کنترل مراکز مسئولیت مالی)
بنابراین با توجه به نوع تغییرات محیطی و کانون توجه باید کنترل راهبردی مناسب را انتخاب نموده و توجه خود
را به فراخور مدل کنترلی انتخابی به عوامل مرتبط با آن معطوف دارند .مدیریت صحیح تغییرات بنیادین و
تدریجی از اهمیت بسیاری برخوردار است .در شرایط محیطی پایدار باید به حل مشکالت پرداخته شود و در
شرایط ناپایدار محیطی توجه ویژه به تحﻘیﻘات و کسب اطالعات و بهروز رسانی آنها معطوف شود .با توجه به
اهمیت شرایط محیطی ،مدیران باید برای حفظ موقعیت رقابتی خود ،توجه کافی و ویژه به مشتریان و رقبا داشته
و نشانه های تغییر را همواره جستجو کنند .هرچه شرایط محیطی پیچیدهتر شود کار دشوارتر و نیاز به نوآوری
محسوستر میشود بنابراین باید با ترغیب کارکنان خود به آموزش و یادگیری و بهروزرسانی اطالعات ،آنها را در
کسب تجربه های نو و به اشتراک نهادن ایده های نوآورانه ترغیب کنند تا به منظور تصحیح راهبرد ها در صورت
لزوم ،از آنها بهره گیری نمایند .در زمانی که تغیی رات محیطی زیاد است و فرصت و زمان کافی جهت پاسخگویی
مناسب و به هنگام به این تغییرات در دست نیست؛ از پیوندهای راهبردی و همکاری ها با مشتریان و رقبا نظیر
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استارتآپهای فینتک بهره گیرند و از این طریق فرصت های بیشتری به منظور همگامی با محیط برای خود
فراهم آورند.
با توجه به نﻘش تغییرات محیطی پیرامون بانکها مانند تغییر در وضعیت رقابت ،تغییر در نوآوریهای
فناورانه  ،تغییر در ترجیحات مشتریان ،تغییر در روند سرمایهگذاری و  ...که میتواند بر پیشرفت سیستم بانکداری
کشور تاثیر داشته باشد و بر فضای کسبوکار بانکها موثر واقع شود؛ به مدیران پیشنهاد میشود با اتخاذ
تصمیمات راهبری مناسب ،زمینه های سازگاری با این تغییرات را فراهم آورده و قادر به سازگاری با این تغییرات
باشند همچنین فرصت کنونی شیوع فراگیر ویروس کرونا را که به تسریع روند حرکت به سوی بانکداری دیجیتال
انجا مید؛ غنیمت شمرده و به منظور همگامی با تحوالت جهانی در این زمینه ،جایگاه رقابتی خود را بهبود
ببخشند .با توجه به تغییرات محیطی بر لزوم یادگیری از محیط و همچنین کشف نیازهای پاسخ داده نشده و
ایجاد آمادگی در محیط سازمانی بانک ها و حمایت کامل از مدیران ارشد به م نظور همگامی با تغییرات محیطی و
تحمل شرایط تا ایجاد تغییرات مناسب ،تاکید میشود .بر ضرورت آشنا کردن مدیران نسبت به روشهای
پیاده سازی رویکردهای مختلف کنترل راهبردی و توانمند سازی و ارتﻘاء نگرش و دانش حرفه ای هیات مدیره و
مدیران در حوزه فناوری اطالعات و نیز بر بهرهبرداری از بستر فنی و کسبوکار بانک ها به عنوان یک پلتفرم
نوآوری های باز برای ارائه محصوالت و خدمات تولید شده توسط شرکت های فعال در حوزه فناوری های نوین
مالی تاکید میشود .مدیران باید نسبت به بازتعریف ماموریت بانک های خود بر مبنای مدلهای بانکداری
دیجیتال اقدام کنند.
به منظور استﻘرار صحیح پروژه بانکداری دیجیتال در کشور بر لزوم هماهنگی نهادهای مختلف مرتبط و
درگیر در این تحول بزرگ ،مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی ایران ،دولت ،مجلس شورای
اسالمی و ...تاکید میشود .هر سازمان و ارگا نی پایگاه داده مخصوص به خود را دارد و نحوه احراز هویت و
همچنین رویکردها و سیاست ها در سازمانهای مختلف نظیر قوه قضائیه ،بانک مرکزی ،وزارت صمت و  ...با
یکدیگر متفاوت است و هر کدام از این سازمان ها بر اساس رویه و رویکرد خود اقدام میکنند [ ،]2۵که بر لزوم
هماهنگی و در نظر گرفتن یک رویه یکسان در این رابطه تاکید میشود .بر تامین منابع و بودجه الزم و کافی
جهت استﻘرار صحیح و به موقع بانکداری دیجیتال درعرصه نظام بانکی ایران توسط نهادهای مسوول تاکید
میشود  .مدیران بر برنامه و بودجه بانک ها درحوزه بانکداری دیجیتال و فناوری اطالعات و اثربخشی آن بر
سودآوری بانک ها نظارت داشته باشند.
حرکت به سوی مدل های جهانی و حتی دنباله روی از آنها در این زمینه ،مستلزم اعمال تغییرات مهمی نظیر
ارتﻘاء زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری ،روزآمد نمودن قوانین نظام بانکداری (با توجه به مسائل
کارمزدی ،فﻘهی و سازگاری با فرهنگ بومی کشور) ،تﻘویت کسبوکارهای نوپا و دانش بنیان با ایجاد مراکز
شتابدهی توسط بانک ها و بخش خصوصی و تزریق سرمایه جهت تحﻘیق و توسعه است که نیازمند توجه است.
مدیران میتوانند از الگوهای مختلف پیاده سازی بانکداری دیجیتال در دنیا بهرهمند شده و آن الگوها را با توجه به
شرایط بانک ها در کشور بومیسازی کنند .نفوذ فناوری دیجیتال در صنایع و بخش ها و حوزه بانکداری باعث
تغییر اساسی در راهبرد کسبوکار شده است؛ بنابراین بانکها می بایست ترکیبی از راهبرد فناوری اطالعات و
راهبرد کسبوکار را اتخاذ کرده و با توجه به فرصت های ایجاد شده توسط این فناوری راهبردهای جدید
دیجیتالی برای بانک تعریف نموده و در جهت حفظ یکپارچگی سیستم بانکی کوشا باشند .به عبارت دیگر راهبرد
دیجیتال همراستا با سایر راهبردهای کسبوکار باشد تا بتواند نﻘش خود در س یستم بانکی را به خوبی ایفا کند.
بانک ها به منظور ایجاد تحول دیجیتال می بایست در تغییر و بهبود شاخص های عملکرد که شامل کاهش
هزینه ها و بهبود درآمدها و در نهایت رضایت مشتری است؛ حرکت نمایند .به منظور ایجاد نگرش مشترک نسبت
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به مبحث تحول دیجیتال ،ایجاد و باورپذیرکردن آن که کسبوکار بانک ها را تضمین خواهد نمود؛ الزم است
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای حاکمیتی با هم همسو و همنگرش شوند .نظر به اهمیت تجربه
مشتری ،پشتیبانی از ابزارهای دیجیتال یا محصوالت و همچنین فراهم کردن زمینه کارکرد مشتریان با ابزارهای
دیجیتالی در سطح کسبو کار بانکی به منظور فراهم آوردن تجربه بهتر برای مشتریان انجام شود .به منظور
بهرهبرداری از قابلیت های دیجیتال در بانکداری دیجیتال بعنوان یک پارادایم شیفت و روش جدید از بانکداری
الزم است بانک ها و فرآیندها با یکدیگر منطبق شوند .بدین منظور نسبت به شفافسازی راهبردهایی که
بانکداری دیجیتال بر اساس آن حرکت میکند؛ اقدام شود تا در شناخت داده ها و طبﻘه بندی مشتریان و ارائه
محصوالت و ایجاد زیرساخت هایی که نیاز است تا بانکداری با توجه به راهبرد به درستی عمل شود؛ عمل شود.
با توجه به ای نکه در زمینه توسعه سامانه کنترل و ارزیابی برنامه راهبردی مشارکت تیم توسعه دهنده سامانه و
واحد مسئول پیاده سازی اجرای راهبردی الزم است ،برگزاری جلسات زمانمند و رسمی ضمن تعیین تیمها و
گروه های کاری مشخص و رسمی که بر اجرایی شدن برنامه های تحول دیجیتال نظارت کنند؛ ضروری مینماید.
فراهم آوردن ابزارهای الزم برای جذب و حفظ نخبگان و استعدادهای دیجیتال در حوزه های دانش کسبوکار و
مهندسی صنایع و مهندسی فرآیندها و حوزه آی تی در کنار توانمند سازی نیروی انسانی موجود انجام شود .توجه
به میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بخش آی تی و اینکه تا چه اندازه این زیرساخت راهبردیتر شده است و
چه منابع و ظرفیت هایی با توجه به حجم تﻘاضای موجود در اختیار این بخش قرار گرفتهاست؛ در کنار اینکه
مدیران ارشد و متولیان این حوزه می بایست با تصمیمات درست و بهموقع درباره تامین منابع ال زم در الیه خدمات
و زیرساخت ها آمادگی تامین و پاسخگویی به این حجم از تﻘاضا را داشته باشند و آگاهی آنها از اینکه در حوزه
بانکداری دیجیتال می بایست بطور مستمر سرمایه گذاری کنند و تنها محدود به دوران کرونا نباشند ،از مسائل
مهم و حائز اهمیتی است که الزم است مو رد توجه قرار گیرد [ .]1۹فراهم آوردن شرایط مناسب برای بانک ها به
منظور اصالح و تغییر مدل کسبو کار خود برای گام برداشتن در زمینه تحول دیجیتال و جذب و تربیت نیروی
انسانی ماهر بدین منظور ایجاد توازن بین موضوعات مربوط به کسب و کار و موضوعات سمت فناوری اطالعات
(اصل تعادل دیجیتال) در مورد بانکداری دیجیتال ضروری است.
بررسی تاثیر هماهنگی میان تدوین ،اجرا و کنترل راهبردی بر عملکرد بانکداری دیجیتال ،تحﻘیﻘات بیشتر در
زمینه ارتباط گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه تدوین راهبردی ،ارتباط گونه تدوین راهبردی با
تغییرات محیطی و ارتباط کنترل اجرای راهبردی با کنترل تدوین راهبردی ،طراحی مدل کنترل راهبردی مرتبط
با موضوع بانکداری دیجیتال بر اساس سایر رویکردهای راهبردی برای بانکداری دیجیتال ،استفاده از سایر روش
شناسی و همچنین انجام این پژوهش به تفکیک برای بانک های دولتی و بانک های غیر دولتی و مﻘایسه نتایج
حاصله با هم پیشنهاد می شود .این پژوهش با محدودیت هایی نظیر عدم دسترسی بیشتر به منابع داخلی و خارجی
معتبر علمی در زمینه موضوع پژوهش ،عدم همکاری مناسب و عدم تمایل به پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش
توسط خبرگان ،عدم امکان مراجعه حضوری بدلیل شیوع ویروس کرونا روبرو بوده است.
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