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ABSTRACT

Networks are considered as tools of collaboration between different sections of society. Using networks, all
stakeholders can be involved in the policy-making process. The digitalization of the economy in general & the banking
industry in particular, is among the phenomena of the present age. The study aims at developing a network model for digital
banking in Iran. This study is a descriptive-exploratory one, using semi-structured interviews as data collection tool. Theme
analysis technique has been used to analyze the data. The research population is economic & banking policy-making
experts, especially digital banking specialists in Iran, & the research sample has been selected using purposive sampling
method. Finally, a model has been designed that includes the necessities, inputs, actors, synergistic interactions among the
actors & the impacts of network policy-making in digital banking. This model can be considered as a platform used for
solving many current problems, including the indetermination of digital banking executives & the multiplicity of digital
banking policy makers.

Keywords: Public Policy Making, Smart Economy, Digital Banking, Network Policy Making, Digital Banking Policy Making
Actors.
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چکیده
امروزه شبکهها ابزاری برای همکاری بخشهای مختلف جامعه میباشند .با بهکارگیری شبکهها میتوان همه ذینفعان را در فرآیند
خطمشیگذاری مشارکت داد .دیجیتالیشدن اقتصاد به طور عام و صنعت بانکداری به طور خاص ،یکی از پدیدههای عصر حاضر است .این
پژوهش با هدف طراحی الگوی شبکهای برای خطمشیگذاری در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران انجام شده است .این پژوهش،
توصیفی -اکتشافی و ابزار گردآوری داده ،مصاحبههای نیمهساختاریافته بوده و برای تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده
است .جامعه پژوهش ،خبرگان خطمشیگذاری اقتصادی و بانکی کشور بهویژه در حوزه بانکداری دیجیتال بوده و نمونه پژوهش با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده است .در نهایت ،الگویی طراحی گردیده که شامل ضرورتها ،دروندادها ،بازیگران ،تعامالت همافزا
بین بازیگران و پیامدهای خطمشیگذاری شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال میباشد .این الگو میتواند مبنای خطمشیگذاری در عرصه
بانکداری دیجیتال قرار گرفته و بستری برای رفع بسیاری از مشکالت کنونی نظیر بالتکلیفی مجریان بانکداری دیجیتال و تعدد متولیان
خطمشیگذاری بانکداری دیجیتال باشد.

واژگان

کلیدی :خطمشیگذاری عمومی ،اقتصاد هوشمند ،بانکداری دیجیتال ،خطمشیگذاری شبکهای ،بازیگران خطمشیگذاری بانکداری

دیجیتال.
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مقدمه
رویکردهای سنتی خطمشیگذاری دولتی بر این فرض مبتنی هستند که فرآیندهای خطمشیگذاری میبایست متمرکز و
سلسلهمراتبی باشند .این دیدگاه با نیازهای رو به رشد حکومتهای پیشرفته و بخش بخش شده امروزی ،به مشارکت دادن
افراد ،گروهها و سازمانهای ذینفع در فرآیند خطمشیگذاری ،در تعارض است و چالشهای جدی و مهمی را فراروی مدیریت
دولتی قرار داده و شرایطی را فراهم آورده که پاسخگویی به نیازهای امروز با اتکا به رویکردهای سنتی و متعارف گذشته
امکانپذیر نبوده و صاحبنظران را در همه حوزهها ازجمله مدیریت دولتی به تفکر پیرامون رویکردهای نوین وارد نموده است
( .)Sharifzadeh & et al., 2018از این رو ،خطمشیگذاری یک پدیده تکبعدی و یا بسته نبوده ،بلکه تعداد زیادی بازیگر در
این فرآیند ذیمدخل و تأثیرگذار هستند .در جریان تدوین خطمشیها ،مشاوره با ذینفعان ،در تدوین خطمشی باعث افزایش
مشروعیت دموکراتیک آن و اجرای بهتر آنها میشود ( .)Rasmussen & Toshkov, 2013فرآیند خطمشیگذاری ،مجموعهای از
تعامالت بین بازیگران با هدف تأثیرگذاری در تصمیمگیری عمومی درباره برخی موضوعات است .بنابراین ،این فرآیند یک
بازی با نقشآفرینی بازیگران متعدد است ( .)Zheng & et al,. 2010دولت در ازای امکاندادن به بازیگران برای مشارکت در
خطمشیگذاری ،مشروعیت و حمایت را از آنها دریافت میکند ( .)Moschitz & Stolze, 2010همچنرین ،شربکههرا هزینههای
دسترسی به اطالعات الزم را کاهش داده ،موجرب مشارکت گروههای ذینفع و سازمآنهای اجرایی در خطمشیگذاری و
افزایش اثربخشی دولتها در برخورد با مسائل پیچیده میشوند .در این راستا ،در شبکهها مشکالتی بررسی میشود که هیچیک
از گروهها بهتنهایی نتوانستهاند آنها را حل کنند ( .)Jahandideh & et al., 2017قابل توجه است که در رویکردهای مبتنی بر
شبکهسازی ،تعامالت افقی و پایین به باالی بازیگران ،شهروندان و سازمآنها در نظر گرفته میشود و وسعت شبکه میتواند از
مرزهای یک دولت نیز عبور کند ( .)Eskandarinia & et al., 2018از طرفی ،جهان امروز با چالشهایی مواجه است که ناشی
از دگرگونیهای حاصل از پیشرفت علم و صنعت و مطرحشدن نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی است .یکی از مهمترین
آنها ،چالشهای فراروی دولت در پاسخگویی به عموم مردم و ملت است .دولت بهعنوان یک نهراد اجتمراعی نهادسراز،
میبایست برا ایجراد نهادهرای کارآمد ،محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه بهگونهای کمهزینه ،ساده و بهدور
از اتالف وقت ،مهیا و از این رهگذر بهعنوان دست یاریدهنده موجبات رشرد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد ( & Sameti,
 .)Fazilat, 2011امروزه از جمله حوزه های اقتصادی کشور که نیاز به تنظیم روابط و اتخاذ خطمشیهای مناسب دارد ،اقتصاد
دیجیتال است ( .)Albareda & Waddock, 2018دامنه موضوعی راهبردها و خطمشیگذاری گذار به اقتصاد دیجیتال گسترده و وسیع
است .یکی از حوزههای مهم اقتصاد دیجیتال ،بانکداری دیجیتال میباشد که خطمشیگذاری مناسبی را میطلبد .الزم به ذکر
است که پژوهشهایی درخصوص خطمشیگذاری شبکهای در داخل و خارج کشور انجام شده است ،اما این پژوهشها ،در
حوزه اقتصادی و مالی بخصوص بانکداری دیجیتال که ماهیتی بسیار پیچیده دارد ،نبودهاند؛ بلکه در حوزه گردشگری نظیر
جهاندیده و همکاران ()2017؛ حوزه حمل و نقل شهری نظیر قیطاسیوند و همکاران ()2019؛ حوزه کارآفرینی نظیر شریف
زاده و همکاران ()2018؛ حوزه امنیتی نظیر کاملی()2009؛ حوزه آموزش و پرورش نظیر هان و یه ()2017؛ حوزه خدمات
درمان نظیر ژنگ و همکاران ( )2010و ...به مطالعه پرداخته شده است .یکی از موضوعات بسیار مهم در تصمیمگیریها و
تحوالت بزرگ ،بررسی ریسکها و مدیریت اثرات آن میباشد .در این راستا ،طرح تحول بانکها به سمت دیجیتالیشدن،
طرحی پیچیده و بزرگ و با برنامه ریزی جامع ارزیابی میشود .از سوی دیگر ،در حرکت کشور به سمت بانکداری دیجیتال
در ایران ،در حالی سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال ،بهعنوان رویکرد سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند از سوی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،با کمک متخصصین و کارشناسان برجسته بانکداری و فنآوری اطالعات کشور تهیه شده و در
سال  1398ابالغ گردید که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،یکی از ریشه های وضعیت فعلی اقتصاد کشور ،به نحوه
مدیریت و تصمیمگیری اقتصادی ارتباط پیدا میکند که شامل مباحث ناکارآمدی نظام تصمیمگیری اقتصادی و مالی از منظر
تعدد و تشتت آراء نهادهای تصمیمگیری ،تعارض منافع و ناهماهنگیها در سطوح تصمیمگیری بخشی و ...میباشد ( News
 )network of Iran economy & finance, 2019و در پژوهش دیگری درخصوص موانع و چالشهای موجود فراروی نظام
تصمیمگیری اقتصادی کشور ،به تعدد مراکز تصمیمگیری و تداخل وظایف ،عدم انسجام نظام تصمیمگیری اقتصادی ،شکاف
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میان خطمشیگذار و مجری و ...تأکید میگردد ( .)National strategy website, 2019بررسی موارد باال بهطور کامالً شفاف
اشاره به این دارد که در فرآیند خطمشیگذاری در حوزه بانکداری دیجیتال کشور ،عوامل و بازیگران متعددی وجود دارند که
ایفای نقش مینمایند .برخی از این عوامل اثرگذار و بازیگرها نادیده گرفته میشوند یا اینکه نحوه تعامل و روابط بین آنها
روشن و سازنده نیست ،ضمن اینکه نظام تصمیمگیری و خطمشیگذاری بانکداری دیجیتال در کشور از چارچوبی علمی،
روشن و منسجم برخوردار نمیباشد .در پیش گرفتن رویکرد شبکهای در خطمشیگذاری بانکداری کشور موجب پیامدهای
مثبتی نظیر تقویت منافع ملی ،بهبود روحیه همکاری و مشارکت در راستای توسعه کشور ،بهبود در قوانین و مقررات و
فرآیندهای سازمانی ،اصالح ساختار سازمآنهای اقتصادی برای مواجهه با چالشها و فرصتها ،رضایتمندی و اعتمادسازی
در ذینفعان و تامین منافع همه ذینفعان میگردد ( .)Goldar & et al., 2017ازاینرو ،این پژوهش با هدف طراحی الگوی
خطمشیگذاری شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران ،به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که «الگوی خطمشیگذاری
شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران چگونه باید باشد؟»

پیشینه نظری پژوهش
شبکه خطمشی و خطمشیگذاری شبکهای
توجه و استفاده از رویکرد شبکهای در علم خطمشیگذاری به دهه  1970باز میگردد .از این اصطالح در جهت مدلسازی
الگوی ارتباطات بین سازمانهای مختلف و ارزیابی این الگوها در روند خطمشیگذاری استفاده میشود .مبنای این رویکرد این
است که فرآیندها نتیجه تعامل بین بازیگران مختلف و متعدد میباشند و همچنین اهداف و راهبردهای پیچیده در کنار سایر
مزایای این رویکرد ،از جمله پیامدهای آن میباشد .فرضیه اصلی این رویکرد ،بر این مهم استوار است که بازیگران به طور
متقابل به یکدیگر وابسته هستند و بدون استفاده از منابع یکدیگر نمیتوانند به اهداف خود دست یابند ( Mukhtarianpour,
 .)2015مفهوم شبکه خطمشی بهمنظور تحت پوشش قراردادن کلیه تعامالت ذینفعان ،بهعنوان «یک مفهوم سطح متوسط از
واسطهگری گروه ذینفع» ایجاد شده است .چارچوبهای تحلیلی مختلفی با توجه به سطح ادغام در میان ذینفعان ،تأثیر و
قدرت متفاوت ذینفعان مختلف و سطح ناهمگنی در میان منافع ذینفعان برای توصیف شبکههای خطمشیگذاری ایجاد شده
است .بهعنوان مثال ،مکتب حکمرانی ،مفهوم شبکه را برای توصیف وضعیت متفاوتی به کار میگیرد .درنتیجه آن ،دولت از هیچ
بازیگر دیگری در فرآیند خطمشیگذاری مهمتر نیست .براساس رویکرد شبکهای ،ساختار دولت تغییر کرده است که به موجب
آن ،نتایج خطمشی ،دیگر تنها تحت تسلط منافع دولت نیست ( .)Chilvers & Evans, 2009این رویکرد ،یکی از جدیدترین
چارچوبهای تحقیقاتی معاصر میباشد که به نقش ارتباط بین بازیگران و ذینفعان در شکلگیری یک سیاست ،بیشتر از سایر
عوامل اهمیت میدهد ( .)Abbasi & Beigi, 2016به عبارت دیگر ،یکی از راهکارهای نوینی است که از طریق مشارکت بیشتر
افراد ،ذینفعان و تصمیمگیرندگان سبب موفقیت خطمشیها میشود .این رویکرد ،سبب بهبود اجرای خطمشیها میشود.
تالشها برای بهبود اجرای خطمشی باید با نگاهی به طراحی خطمشی آغاز شود که میتواند از طریق همکاری و مشورت بین
بازیگران باالدستی و پاییندستی بهبود یابد ( .)Lewis & Lingard, 2015شبکهها در اقتصاد و جامعه معاصر نقش بهسزایی دارند .هم
در مشاغل و هم در مدیریت دولتی ،در زمانی که دیگر اهرمهای کارآیی و بهرهوری سنتی برای موفقیت کافی نیستند ،بهطور
فزایندهای توافقنامه های شراکت ،اتحاد استراتژیک و روابط بین سازمانی ،برای نوآوری هوشمند و سریع ضروری تلقی
میگردند .در مدیریت دولتی ،متخصصان در مورد راهحلهای جدید برای مشکالت چالشبرانگیزی که به ویژگیهای همکاری
افقی ،همآفرینی ،تولید مشترک و «یادگیری در ادامه کار» نیاز دارند ،صحبت میکنند ( .)Moschitz & Stolze, 2010کارآیی و اثربخشی
باالی رویکرد خطمشیگذاری شبکهای در دستیابی به اهداف از جمله دالیل اصلی انحراف سازمان از روشهای سنتی تصمیم-
گیری و خطمشیگذاری سلسلهمراتبی و گرایش به خطمشیگذاری شبکهای است .بر این اساس ،عالقه به مطالعه و استفاده از
مدلهای شبکهای در خطمشیگذاری مشترک بین سازمانهای جامعه بسیار مهم و اساسی شده است ،زیرا استفاده از شبکهها
به حل مشکالت و مسائل کمک میکند ( .)Daneshfard & et al., 2014شبکه در خطمشی گذاری مفهومی است که برای بررسی
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روابط غیرمتمرکز ،افقی و وابسته به همدیگر در بین بازیگران مختلف با مشارکت در خطمشیگذاری استفاده میشود .رویکرد
شبکهای به حداقل دو دلیل ،بهطور فزایندهای در تجزیهوتحلیل خطمشیهای عمومی جایگاه قابلتوجهی پیدا کرده است .در
سطح معرفتی ،شبکهها بهعنوان ابزاری برای تحلیل بعد رابطه حکمرانی از طریق بررسی جنبه عملی یا رویه خطمشیگذاری در
سطح خرد و متوسط تجزیه و تحلیل عمل میکنند .میتوان گفت ،شبکهها بهویژه در سطح متوسط تحلیل که بر پویاییهای
بینسازمانی مانند روابط بین دولت و گروههای ذینفع ،سازمانهای تجاری یا سازمانهای جامعه مدنی متمرکز است ،مناسب
هستند .در سطح هستیشناختی ،شبکهها با برجسته کردن مفاهیمی مانند حکمرانی مشترک ،تجربه مشترک ،حل مشترک مسائل،
اقدام مشترک و اعتماد متقابل ،راههایی برای بررسی جنبه مشارکتی خطمشی فراهم میکنند .در این چارچوب ،رویکرد شبکه،
فرصتی برای «تعمیق گزارش همکاری» در تجزیه و تحلیل خطمشیهای عمومی در مقایسه با سایر رویکردهای موجود در
ادبیات که بر «مذاکره ،حل تعارض و ایجاد اجماع» متمرکز است ،فراهم میکند ( .)Hoxha, 2020اثربخشی باالی شیوه خطمشی
گذاری شبکهای در حصول به اهداف موردنظر از جمله دالیل اساسی عدول از روشهای سنتی خطمشیگذاری و تصمیمگیری
(سلسلهمراتبی) و گرایش به خطمشیگذاری شبکهای میباشد .بر همین اساس ،تمایل به مطالعه و استفاده از مدلهای شبکهای
در خطمشیگذاریهای مشترک اوج گرفته و به امری ضروری و حیاتی مبدل شده است.

پیشینه تجربی پژوهش
قیطاسیوند و همکاران ( ،)2020در پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی تدوین خطمشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکهای؛
موردمطالعه :حملونقل عمومی شهر تهران» بیان کردهاند که برای تدوین خطمشیهای حملونقل عمومی شهری تهران با
رویکرد حکمرانی شبکهای باید نهادهای ذینفع شناسایی گردند و ساختار نهادها ،نحوه هماهنگی نهادها ،وظایف نهادها و
شرایط محیطی مورد توجه قرار گیرند .گلدار و همکاران ( ،)2017پژوهشی با عنوان «طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی
ذینفعان در خطمشیگذاری عمومی» انجام دادهاند .یافتههای تحقیق مشتمل بر ابعاد پنجگانه عوامل زمینهای ،عوامل تسهیلگر
و بازدارنده ،شناسایی و مواجهه با مسئله عمومی درگیرسازی ذینفعان در خطمشیگذاری عمومی و وضع خطمشیهای مطلوب
و مؤلفههای بیستویک گانهای نظیر شناخت و درک مسئله عمومیف شناسایی آثار و پیامدهای مسئله عمومی ،شناسایی
ذینفعان ،تجزیهوتحلیل ذینفعان ،تعیین سطح اهمیت و اولویتبندی ذینفعان ،انتخاب استراتژی درگیرسازی ذینفعان،
رضایتمندی ذینفعان و سهولت اجرای خطمشی است که در قالب الگوی سیپ ( ) )CIPPبه تصویر کشیده شدهاند .هوکسا
( ،)2020در پژوهش خود با عنوان «همکاری و مشارکت شبکههای خطمشیگذاری در بخش بهداشت ترکیه» بیان کرده است
که خطمشیگذاری شبکهای موجب (الف) نوآوری در خطمشی از طریق به اشتراکگذاری تخصص و سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد ،مرتبط با سطح باالیی از ظرفیت است( .ب) اثربخشی خطمشی از طریق اجرای قرارداد در یک چارچوب قانونی
مشخص همراه با سطح باالیی از ظرفیت نهادی محقق میگردد؛ و ج) انسجام خطمشی از طریق به اشتراکگذاری دانش ،باعث
هماهنگی بازیگران میشود .فودین و رهایو ( ،)2019در پژوهش خود با عنوان «مشارکت عمومی و افشای اطالعات عمومی
برای دستیابی به حکمرانی خوب» بیان کردهاند که عدم مشارکت ،خطمشی را از منظر ردشدن آسیبپذیر میکند .افشای
اطالعات و مشارکت باعث میشود جامعه درک اولیهای از خطمشی داشته باشد.

روش پژوهش
این پژوهش ،یک پژوهش توصیفی -اکتشافی است که بهصورت آمیخته (ترکیبی از روشهای کیفی و کمی) انجام شده
است .در بخش کیفی پژوهش ،به منظور جمعآوری دادههای موردنظر پژوهش از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شده
است .استفاده از این نوع مصاحبهها به این دلیل بوده است که عالوه بر امکان تبادلنظر ،میتوان بحث درباره موضوع را در
راستای دستیابی به اهداف پژوهش هدایت نمود .در نهایت ،پژوهشگر با انجام  13مصاحبه با خبرگان ،به اشباع نظری رسید.
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در این راستا ،بهمنظور تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل مضمون 1استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش ،خبرگان و متخصصان
برنامهریزی و خطمشیگذاری اقتصادی و بانکی کشور بهویژه در حوزه بانکداری دیجیتال بوده است که به شکلی در فرآیند
خطمشیگذاری بانکداری دیجیتال به صورت نهادی دخیل میباشند .مشخصات مصاحبهشوندگان در جدول 1ارائه گردیده
است.
جدول  -1مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

سمت

تحصیالت

1

مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتری مدیریت بازرگانی

2

کارشناس فنآوری اطالعات

کارشناسیارشد مهندسی صنایع

3

رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت

دکتری مدیریت دولتی

4

دانشیار دانشگاه تهران

دکتری فنآوری اطالعات

5

معاون فنآوریهای نوین بانک مرکزی

دکتری مهندسی الکترونیک

6

عضو هیئت مدیره و قائممقام مدیرعامل بانک سپه

دکتری علوم اقتصادی

7

دبیر کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئتدولت

دکتری سیاستگذاری عمومی

8

عضو هیئت مدیره بانک تجارت

دکتری مدیریت کسب و کار

9

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتری اقتصاد توسعه

10

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی

دکتری مهندسی کشاورزی

11

مدیرعامل گروه بهسازان هوشمند فردا (هولدینگ  ITبانک ملت)

دکتری مهندس صنایع

12

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

دکتری مدیریت مالی

13

معاون سازمان برنامه و بودجه

دکتری مدیریت مالی

به منظور دستیابی به دادههای دقیق و مطلوب ،ابزار سنجش باید از روایی 2و پایایی 3کافی برخوردار باشد .در بخش کیفی
این پژوهش ،برای بررسی روایی پژوهش ،از نظر خبرگان و اساتید دانشگاه استفاده شد که منجر به تأیید مراتب گردید .همچنین،
برای آزمون پایایی مصاحبهها از روش توافق درونموضوعی استفاده شد که در این چارچوب ،تعداد کل کدها که توسط محقق
و همکار تحقیق به ثبت رسید ،برابر  51و تعداد کل توافقات بین این کدها  22بود .در نتیجه ،پایایی با استفاده از فرمول مربوطه،
معادل  86درصد محاسبه گردید که با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد
تائید است و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبهها ،مناسب میباشد .در بخش کمی پژوهش نیز بهمنظور برازش
و اعتبارسنجی مدل ،ضمن بهرهگیری از ابزار پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تأییدی 4استفاده شد که خروجی نرمافزار Smart
 PLS3مؤید تأیید الگوی موضوع پژوهش بوده است ،ضمن اینکه محاسبات مربوط به روایی و پایایی نیز با استفاده از سه روش
روایی همگرا ،5آلفای کرونباخ و پایایی مرکب 6انجام پذیرفت که نتایج حاصله ،حاکی از برقراری روایی و پایایی مدل با وضعیت
مطلوب بوده است.

1 - Thematic Analysis
2 - Validity
3 - Reliability
4 - Confirmatory Factor Analysis
5 - Convergent Validity
6 - Composite Reliability
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یافتههای پژوهش
در بخش کیفی پژوهش ،پس از انجام و پیادهسازی مصاحبهها ،با استفاده از فرآیند کدگذاری نسبت به تحلیل دادهها اقدام و
سپس ،دستهبندی و شمای کلی نهایی کدها در قالب مقوله اصلی ،مقوله فرعی ،مفهوم و کد ثانویه ترسیم شده که نتایج حاصله
در قالب جدول 2ارائه گردیده است.
جدول  -2دستهبندی مقولهها و کدهای استخراجشده از مصاحبهها
مقوله اصلی

مقوله فرعی

کد ثانویه

مفهوم

عدم نگرش اکوسیستمی بازیگران
عدم درک درست دیجیتالیشدن توسط بازیگران
فقدان برنامه هماهنگ برای دیجیتالیشدن
مشخص نبودن خطمشیگذار اصلی
نگاه باال به پائینی خطمشیها
چالشهای تدوین

ارائه راه و روش اجرایی به جای خطمشیگذاری
عدم درک مقررات گذار از فضای دیجیتالی
عدم وجود چارچوب برای خطمشیگذاری
عدم اعتقاد به دیجیتالیشدن

چالشهای کنونی

عدم همگرایی و یکی نبودن مقرراتگذاران

خطمشیگذاری در نظام

عدم صالحیت تخصصی و فنی خطمشیگذار

بانکی کشور

مقرراتگذاری محافظهکارانه
دستوری بودن تحوالت بانکی و سلب خالقیت بانکها

ضرورتهای

عدم وجود راهبر واحد

خطمشیگذاری

عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی

شبکهای بانکداری

چالشهای اجراء و ارزیابی

دیجیتال

سیاسیبودن حاکمیت بانکداری
تمرکز بانکها بر سودآوری و نه یادگیری
عدم تعهد نهاد حاکمیتی به خطمشی اتخاذ شده
عملکرد جزیرهای
عملکرد واکنشی بانکها در مقابل تغییرات
ضرورت تحول دیجیتالی و اقتصاد هوشمند
لزوم همگامی با تغییرات
ظرفیتسازی استفاده از دادهها

الزامات خطمشیگذاری
شبکهای در حوزه
بانکداری دیجیتال

ناکارآمدی شیوههای کالسیک
تحول دیجیتال و

درک متفاوت بودن بانکداری دیجیتال و الکترونیک

اقتصاد هوشمند

درک ضرورت دیجیتالیشدن بانک
خودجوش بودن دیجیتالیشدن
عزم ملی برای دیجیتالیشدن
زیر سؤال بردن فرآیندها
مدیریت تغییر و مدیریت پروژه
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

کد ثانویه

مفهوم

اکوسیستمی شدن صنعت بانکداری
لزوم شکلگیری مفاهمه در مورد بانکداری دیجیتال
لزوم نگرش اکوسیستمی به
بانکداری دیجیتال

لزوم حرکت به سمت روشهای کلنگر و دادهمحور
توجه به غیرخطی بودن مسائل
لزوم مسئلهشناسی تحلیلی
لزوم همگرایی در استفاده از ظرفیتها
لزوم هماهنگی نهادهای خطمشیگذار
مدیریت پایدار پروژه دیجیتالیشدن بانکها

ثبات مدیریت

نگرش و سبک مدیریتی یکسان پروژه دیجیتالیشدن

حاکمیت مدیریت
یکپارچه و توانمند

نگرش تحولی مدیریتی
مدیریت تحولگرا

مدیریت حامی دیجیتالیشدن
وجود فرهنگ و استاندارد اشتراکگذاری دادهها
کارکنان با نگرش دیجیتالی
کارکنان مسلط به مهارتهای دیجیتالی

منابع انسانی توانمند و
سازگار با فضای

منابع انسانی

جایگزینی نیروی انسانی سنتی با نیروی جوان

دیجیتال

دیجیتالی و توانمند

تدبیر ممانعت از گسیل نیروهای نخبه
به استارتآپها و خارج از کشور
آموزش و توانمندسازی مداوم منابع انسانی

دروندادهای
خطمشیگذاری شبکه-

مدیریت تحریمها

بهرهگیری از روشهای
خنثیکننده تحریمها

ای بانکداری دیجیتال

وجود راهبردهای دریافت و انتقال دانش
استفاده از قابلیت فینتکها برای انتقال وجه دیجیتالی
تمرکز بر درآمدهای بانکی غیرمشاع در دوران تحریم
وجود سرویسهای امنیت دادهها

زیرساختهای فنآوری

زیرساختهای شبکه

زیرساختهای
دیجیتالیشدن

نگرش دیجیتالی و
تحولی بانک

وجود مرکزیت دادهها

تعامل بین مردم و دولت

مشارکت فعال مردم و دولت
مدرن بودن ابزار ها و فنآوری رابطه بین مردم و دولت

سرمایه گذاری برای

وجود سرمایه کافی برای دیجیتالیشدن

دیجیتالیشدن

ساماندهی منسجم منابع و ظرفیتها

وجود مفاهمه در زمینه

وجود درک یکسان مدیران از دیجیتالیشدن

دیجیتالیشدن

درک درست مقرراتگذار از دیجیتالیشدن
پیشرو بودن بانکها در پذیرش تحوالت

موضع فعال بانک در تحوالت

وقوف به عدم کارآمدی شیوههای گذشته
عدم تعصب نسبت به شیوههای گذشته

بازیگران

بازیگران مرحله تدوین

بازیگران دولتی و حاکمیتی

132

بانک مرکزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
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مهدی قدمی و هم کاران
مقوله اصلی

مقوله فرعی

کد ثانویه

مفهوم

وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی
نهادهای امنیت دادهها
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری
شورای عالی فضای مجازی
قوه قضاییه
سازمان ثبت احوال
مجلس و کمیسیون اقتصادی آن
شورای پول و اعتبار
شورای هماهنگی بانکها
شورای فقهی
شرکتهای فنآوری
مراکز نوآوری
بازیگران بخش خصوصی

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی
مجمع عمومی بانکهای خصوصی
فینتکها (مانند آپ و)...
تشکلهای صنفی
افراد مستقل صاحبنظر
سازمانهای مردم نهاد

بازیگران جامعه مدنی

کانون بانکهای غیردولتی
اتاق اصناف
رسانهها
اتاق بازرگانی
بانکهای دولتی
سازمان ثبت احوال
نهادهای غیربانکی (بورس ،بیمه و)...

بازیگران

بازیگران دولتی و حاکمیتی

مرحله اجرا

گمرک
سازمان امور مالیاتی
شبکههای تبادل اطالعات
وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

بازیگران بخش خصوصی
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

کد ثانویه

مفهوم

مجموعههای دانشبنیان
شرکتهای بیمه
فینتکها (مانند آپ و ) ...
سازمان نظام صنفی
بازیگران جامعه مدنی

نهادهای خودانتظام
(مثل سندیکای نظام صنفی رایآنهای)
رسانهها
نظام خودارزیابی بانکهای دولتی
بانک مرکزی

بازیگران دولتی و حاکمیتی

مجمع عمومی بانکهای دولتی

بازیگران مرحله ارزیابی

قوه قضاییه
بازیگران بخش خصوصی
بازیگران جامعه مدنی

تعامل پویا بین بازیگران
مراحل مختلف
خطمشیگذاری
تعامالت همافزا بین
بازیگران
تعامل درونی پویای
بازیگران
در هر مرحله خطمشی
گذاری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظام خودارزیابی بانکهای خصوصی
تشکلهای صنفی
مردم و مشتریان

تعامل سازنده بین بازیگران

سازوکار ارتباط مؤثر بین بازیگران تدوین و اجراء

تدوین و اجراء

سازوکار بازخوردهای شبکهای

تعامل سازنده بین بازیگران

سازوکار ارتباط سازنده بین بازیگران تدوین و ارزیابی

تدوین و ارزیابی

برگزاری رویدادهای همایشی

تعامل سازنده بین بازیگران

فراهم بودن زمینه تعامل بین بازیگران ارزیابی و اجراء

ارزیابی و اجراء

برگزاری جشنوارهها برای تبادل اطالعات

تعامل سازنده بازیگران تدوین

تعامل سازنده بازیگران اجراء

تعامل سازنده بازیگران ارزیابی

تعامل درونی سازنده بین بازیگران تدوین
همگرایی و هماهنگی بازیگران تدوین
تدارک تعامل درونی بین بازیگران اجراء
سازوکار تبادل تجارب و اطالعات بازیگران اجراء
سازوکار تعامالت درونی بین بازیگران ارزیابی
برگزاری جلسات مشترک نهادهای ارزیاب
ارزشآفرینی
تجربه خوشایند مشتری

پیامدهایی برای مشتریان

متناسب سازی خدمات و محصوالت با نیاز مشتری
توان و تمایل به تداوم اجراء و تحقق بانکداری دیجیتال

پیامدها

وفاداری و رضایتمندی مشتریان
خطمشیهای متناسب با ظرفیت اجرایی بانک

پیامدهایی برای بانک

پذیرش و مشارکت در اجراء
چابکی بانک

134

طراحی الگوی خط مشیگذا ری بانکدا ری دیجیتال رد اریان مبتنی رب رویکرد شبکهای
مهدی قدمی و هم کاران
مقوله اصلی

مقوله فرعی

کد ثانویه

مفهوم

کاهش موازیکاریها
کاهش هزینهها و کارآمدی بانک
فعالیت بهتر بانکها در عرصه بینالمللی
کاهش تضاد و تعدد قوانین و مقررات
روشن شدن ابعاد پاسخگویی قانونی بانکها
استقرار اقتصاد هوشمند
اشتغالزایی
تخصیص بهینه منابع محدود
چابکی نهادهای حاکمیتی
توزیع مناسب درآمد
شفافیت در حوزه اقتصادی
تحرک در بخش تولید

پیامدهای کالن

توسعه بازار
افزایش حجم کار اقتصادی
شفافیت سیستم بانکی کشور و روابط بازیگران
تعامل بهتر کشور با کشورهای دیگر از لحاظ بانکی
تسهیل نظارت بر سیستم بانکی
تقویت زیرساخت مالی و بانکی کشور
تسهیل سیاستگذاری پولی و بانکی کشور

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در بخش کمّی پژوهش و به منظور اعتبارسنجی یافتههای بخش کیفی ،از تحلیل عاملی تأییدی
بهرهگیری گردید .با توجه به اینکه در تحلیل عاملی تأییدی ،مؤلفههایی که بار عاملی آنها کمتر از  0/4است ،باید حذف شوند،
نقش مؤلفههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری ،شورای هماهنگی بانکهای
دولتی ،قوه قضائیه ،شرکتهای فنآوری ،کانون بانکهای غیردولتی ،اتاق بازرگانی و افراد مستقل صاحبنظر ،در بخش بازیگران
مرحله تدوین خطمشی؛ مؤلفههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک ،مجموعههای دانشبنیان و نهادهای خودانتظام ،در
بخش بازیگران مرحله اجراء؛ مؤلفههای کاهش تضاد و تعدد قوانین و مقررات ،در بخش پیامدهایی برای بانک و نیز اشتغالزایی
و افزایش حجم کار اقتصادی در بخش پیامدهای کالن ،از الگوی نهایی پژوهش حذف میشوند .در نتیجه ،با توجه به نتایج
حاصله از تحلیل دادهها در بخش کیفی و نیز اعتبارسنجی انجامشده در بخش کمی ،مدل نهایی پژوهش یعنی الگوی
خطمشیگذاری شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران ،در قالب شکل ،1ترسیم شده است.
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شکل  -1الگوی نهایی خطمشیگذاری شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران.

بحث
الگوی احصاءشده شامل پنج بعد ضرورتها ،دروندادها ،بازیگران (مراحل تدوین ،اجراء و ارزیابی) ،تعامالت همافزا بین
بازیگران و پیامدهای خطمشیگذاری شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال میباشد که بهشرح زیر تبیین میگردند.
در این بخش ،با توجه به تحلیل مصاحبههای انجامگرفته ،دو دسته چالشهای خطمشیگذاری کنونی در حوزه بانکداری و
الزامات خطمشیگذاری شبکهای بانکداری دیجیتال احصاء شدهاند.

چالشهای خطمشیگذاری کنونی در حوزه بانکداری
چالشهای تدوین :چالشهایی که در مرحله تدوین نظام خطمشیگذاری فعلی در حوزه بانکداری وجود دارند ،از جمله دالیل
اصلی توجه به رویکرد شبکهای در خطمشیگذاری در عرصه نظام بانکی کشور میباشند .در نظام بانکی کنونی کشور نهادی
که به صورت مشخص مسئول خطمشیگذاری در حوزه بانکی بوده و مسئولیت راهبری متمرکز این حوزه را با استفاده از یک
چارچوب ویژه خطمشیگذاری به عهده داشته باشد ،وجود ندارد .بیشتر نظرات بر این اساس استوار است که میبایست بانک
مرکزی در این زمینه مسئول باشد .میتوان گفت که فقدان بانک مرکزی قوی و مستقل بهعنوان نهاد ناظر یکی از علل اصلی
بیماری نظام بانکی کشور و عدم توسعهیافتگی آن مبتنی بر دانش روز دنیا میباشد .تجربه دنیا و مطالعات علمی و تجربی نشان
می دهد که درکنار دولت شفاف و قوی ،بانک مرکزی میبایست از قدرت و شفافیت الزم برخوردار بوده و از یک مدیر مقتدر
بهرهمند باشد .استقالل بانک مرکزی به این معنا است که این بانک امور خود را با حفظ مأموریتهای ذاتی خود ،بر اساس
صالحدیدش انجام دهد و از طرف دولت ،نهادها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود.
تعدد خطمشیگذاران و مقرراتگذاران موجب گردیده است که نوعی عدم هماهنگی و یا حتی تضاد و در نهایت ،عدم
همگرایی در رویکردها و خطمشیهای اتخاذ شده توسط آنها بروز نماید .اگر همسویی و هماهنگی بین مقرراتگذاران وجود
نداشته باشد ،خطمشی ها هر قدر هم قدرتمند باشند بیشتر یکدیگر را خنثی می کنند و باعث هدررفت منابع و محقق نشدن
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اهداف میشوند که این به نوبه خود موجب آشفتگی در این حوزه میگردد .این تعدد در مراکز تصمیمگیری باعث میشود که
برخی از نهادهایی که صالحیت تخصصی و فنی در این زمینه را ندارند ،اقدام به خطمشیگذاری نمایند .بدیهی است که این
تفرق و عدم تخصص در تدوین خطمشی ،اجرای درستی را نیز به همراه نخواهد داشت .از طرفی ،نگاه خطمشیگذاران کنونی
حوزه بانکداری ،باال به پائین بوده و خطمشیهایی را بدون توجه به مجریان آن اتخاذ میکنند .در حال حاضر ،بازیگران این
حوزه ،در عرصه خطمشیگذاری ،مشارکت بسیار پائینی دارند .بنابراین ،مقرراتی که تدوین میگردد بسیار محافظهکارانه است
و مانع خالقیت میشود .عدم نگرش اکوسیستمی بازیگران در حوزه بانکی ،چالش دیگر است .امروزه با مطرح شدن نظامهای
جدید بانکداری مانند بانکداری دیجیتال ،هنوز آمادگیهای الزم هم در سطح نهادی و هم در سطح سیستمهای نظارتی و شبکه
بانکی برای اجرای بهینه آنها وجود ندارد؛ درحالیکه حیات و بقای بانکها به استفاده از فنآوریهای نوین برای کوتاه کردن
فرآیندها و انجام مؤثرتر رسالت آنها وابسته است .با ورود فینتک7ها ،تکفین8ها و بیگتک9ها به عرصه ارائه خدمات پولی
و بانکی ،خیلی از فعالیتها و وظایف نظام بانکی توسط دیگر بازیگران قابل انجام است که این می تواند توأم با فرصتها و
تهدیدهای جدی برای نظام بانکداری کشور در شیوه کنونی آن باشد .بنابراین ،حرکت به سوی بانکداری دیجیتال بیش از پیش
احساس میگردد.
چالشهای اجراء و ارزیابی :در نظام کنونی بانکداری کشور ،تغییر و تحوالتی که قصد پیادهسازی آن در نظام بانکداری وجود
دارد ،عمدتاً دستوری است و امکان نوآوری و خالقیت را از بانکها میگیرد .عالوه براین ،نهاد مقررات گذار ،تنها خطمشی
مورد نظر را تدوین و ابالغ مینماید و در مرحله اجرا هیچ تعهدی نسبت به اجرای مؤثرخطمشی اتخاذشده ندارد .چالش دیگر
این است که حتی اگر بازیگران تمایل به مشارکت داشته باشند ،چه کسی باید این بازیگران را کنار هم جمع نموده و آنها را
راهبری نماید .راهبر واحدی که بتواند در سیستم بانکداری ،این وظیفه را انجام دهد ،وجود ندارد و یا از این نقش اساسی خود
فاصله گرفته است و این موجب پراکندگی ،عدم انتظام و انسجام و بهثمرنرسیدن خطمشیهای تدوینشده میگردد .چالش
بعدی این است که در برخی از مواقع نیز که خطمشی مناسبی اتخاذ گردیده ،عدم هماهنگی بین مجریان موجب بروز مشکل
میگردد .یکی از مهمترین اشکاالتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد ،بحث عدم یکپارچگی است .این حوزه به شدت درگیر
سیستمهای جزیرهای و چالش موازیکاری است .الزم به ذکر است که چالشهای مطرح شده تا حدودی با نتایج تحقیق عباسی
و بیگی ( )2016همسو میباشد.

الزامات خطمشیگذاری شبکهای بانکداری دیجیتال
لزوم نگرش اکوسیستمی به بانکداری دیجیتال :استقرار پایدار هر اکوسیستم منحصراً به مشارکت همه اجزای اصلی ساختار
آن بستگی دارد .بدین ترتیب ،وقتیکه صحبت از اکوسیستم بانکی میشود باید اجزای تشکیلدهنده آن و روابط اجزاء با یکدیگر
و محیط مورد توجه قرار گیرند .نظام بانکداری به مثابه یک اکوسیستم عمل مینماید و لزوم درک و آگاه بودن از این موضوع
در عصر دیجیتال بسیار با اهمیت است .در آن صورت است که نگرش و تمایل به عملکرد انفرادی جای خود را به فعالیت و
ارتقاء بهرهوری درون یک اکوسیستم خواهد داد .توجه به غیرخطی بودن مسائل از دیگر الزامات دیجیتالیشدن در صنعت
بانکداری است .به دلیل دخیلبودن بازیگران مختلف در این سیستم ،مسائل و مشکالتی وجود دارد که دارای جوانب مختلف
بوده و پیچیده میباشند .بنابراین ،رسیدگی و حل و فصل کردن این مسائل نیاز به بررسی ریشههای مختلف آنها دارد که
هرکدام از این بازیگرها با توجه به زمینه کاری خود میتوانند از دیدگاه خود مسئله را بررسی کنند .در نتیجه ،از این طریق
میتوان تمام جوانب مسئله را مشخص کرد و با شفاف شدن مسئله ،راه حل درست را برای آنها انتخاب کرد .از دیگر الزامات
بانکداری دیجیتال ،لزوم حرکت به سمت روشهای کلنگر و دادهمحور است .سیستم سنتی بانکداری« ،بانکداری داراییمحور»
است .در بانکداری سنتی ،اهمیت و ارزش مشتری را داراییهای مشهودی که به بانک ارائه میدهد مشخص میکند ،درحالیکه
7 - FinTech
8 - TechFin
9 - BigTech
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بانکداری دیجیتال زمینه را برای «بانکداری دادهمحور» فراهم کردهاست .اکنون بانکها به انبوهی از دادههای مشتریان دسترسی
داشته و براساس دادهها ،مشتریان خود را اعتبارسنجی میکنند و متناسب با این اعتبار به آنها تسهیالت و خدمات مناسب ارائه
مینمایند .در چنین بانکی مشتری حتی اگر دارایی نداشته باشد ،داده دارد و دادهها ،او را برای بانک ارزشمند و قابلتحلیل
میکنند .در حال حاضر ،رویکردها و دیدگاههای مختلفی در حوزه بانکداری دیجیتال در کشور مطرح است .بنابراین ،حرکت
هماهنگ به سوی دیجیتالیشدن ،مستلزم مفاهمه و شکلگیری نوعی معنی واحد برای همه بازیگران است ،بهطوریکه همگان
نسبت به محتوا و مزایای دیجیتالیشدن ،درک مشترکی داشته باشند .لزوم همگرایی در استفاده از ظرفیتها از دیگر الزامات احصاء
شده در پژوهش است .بخشهای خصوصی و دولتی و جامعه مدنی ،ظرفیتهای زیادی دارند که چنانچه در شیوهای مشارکتی
آنها استفاده شود ،میتواند نتایج مؤثری در پی داشته باشد .در مجموع ،نظام بانکی در کشور از ظرفیت خوبی برخوردار است،
ولی برخی این ظرفیتها کامالً منفک از هم و بدون هرگونه همافزایی و حتی گاهی در جهت تضعیف هم عمل میکنند.
اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال :تحول دیجیتال با ظهور تکنولوژیها و فنآوریهای تحولگرا نظیر شبکهها و رسانههای
اجتماعی ،رایانش ابری و موبایلی ،واقعیت افزوده و مجازی ،کالنداده ،بالکچین ،اینترنت اشیاء و تجارت محاورهای ،توجه
بسیاری را در سطوح مختلف کسبوکار ،به خود معطوف کرده ،شیوه زندگی مردم را دستخوش تغییر نموده و بهصورت بنیادی
مدلهای کسب وکار و رقابت در بازار را متحول ساخته است .بنابراین ،قبل از هر نکتهای باید توجه کرد که دیجیتالیشدن،
نوعی تغییر است و مانند هر تغییری نیازمند مدیریت تغییر است .باید توجه کرد که بانکداری دیجیتال یک رویکرد مبتنی بر
فنآوری اطالعات برای تحول در کل بانک است و با تبدیلِ صرفِ محصوالت و خدمات بانک به محصوالت و خدمات
ت سمت مشتری،
الکترونیکی محقق نمیگردد ،بلکه الزمه دیجیتالیشدن بانکداری ،عالوه بر تحول در ارائه محصوالت و خدما ِ
ایجاد تغییراتی در معماری سازمانی بانک (ساختارها ،فرآیندها ،روالهای تصمیمگیری ،منطق تخصیص منابع ،طرحهای پاداش
مبتنیبر عملکرد و )...مبتنی بر تحلیل دادهها میباشد .از اینرو ،همه این تغییرات نیاز به فراهم کردن زمینه و مدیریت مقاومتها
و برطرف نمودن موانع دارند .شایان ذکر است که در برخی از موارد ،نتایج این پژوهش با پژوهشهای شریف زاده و همکاران
( )2018و قیطاسیوند و همکاران ( )2019هماهنگی دارد.

دروندادهای خطمشیگذاری شبکهای بانکداری دیجیتال
حاکمیت مدیریت واحد و توانمند :دیجیتالبودن بانکها و خطمشیگذاری برای بانکداری دیجیتال ،نیازمند مجموعهای از
دروندادها است که حاکمیت مدیریت واحد و توانمند یکی از این دروندادها میباشد .دیجیتالیکردن بانکها نوعی ایجاد تغییر
است و مانند همه پروژههای ایجاد تغییر اگر از ابتدا تا انتها تحت مدیریت یک متولی توانمند و آشنا با اصول مدیریت تغییر
باشد ،میتوان امیدوار بود که تغییر به درستی اعمال میشود.
وجود منابع انسانی توانمند و سازگار با فضای دیجیتال :دیجیتالیشدن نیازمند نسل جدیدی از مهارتها میباشد .مهارتهای
نسلهای سنتی ،نه تنها کمکی به پیشرفت تحوالت دیجیتال نمیکنند ،بلکه ممکن است مانعی در این مسیر باشند .مدیریت
منابع انسانی میبایست اقدامات خود را بر آموزش مهارتهای دیجیتالی و توانمندسازی منابع انسانی در راستای این مسیر،
متمرکز نماید و همچنین ،خود را به طرز تفکری که بهطور مستمر فنآوریهای دیجیتال را برای بهرهوری بیشتر کارکنان و نیز
ایجاد تجربه دیجیتال بهتر برای آنها بهکار میگیرد ،مجهز کند.
وجود زیرساختهای دیجیتال :دیجیتالیشدن بانکها نیاز به زیرساختهای فنآوری و نیز فنی و مالی دارد .امروزه ،رشد
فنآوری و تغییر ماهیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن ،مبتنی بر بانکداری باز و
تحول دیجیتال ،همگی نیازمند استفاده از زیرساخت ارتباطی قوی و ایمن بهعنوان بستر ارائهدهنده خدمات دیجیتال هستند.
مدیریت تحریمها :دیگر درونداد خطمشیگذاری بانکداری دیجیتال این است که میبایست اثر سوء تحریمها خنثی گردند؛
زیرا دیجیتالیشدن ،دانشی است که توسط کشورهای پیشرفته تولید شده و با توجه به اینکه کشور عزیزمان تحت تاثیر تحریمها
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میباشد ،امکان دریافت و کاربردی نمودن این دانش را به راحتی ندارد .بنابراین ،تدبیرنمودن سازوکارهایی برای مدیریت دانش
دیجیتالی ،ضمن فائق آمدن بر آثار و تبعات تحریمها ،بسیار حائز اهمیت میباشد.
نگرش دیجیتال و تحولی بانکها :این مهم ،دیگر درونداد خطمشیگذاری بانکداری دیجیتال است .قبل از هر اقدامی ،بانکها
باید به این درک رسیده باشند که رویههای گذشته ،در عصر دیجیتال پاسخگوی نیاز مشتری نخواهند بود و دیجیتالیشدن،
فرآیندی است که برای ادامه بقای آنها حیاتی میباشد .در برخی موارد ،نتایج این بخش از پژوهش با یافته های پژوهش
شریفزاده و همکاران ( )2018مشابهتهایی دارد.

بازیگران
در عصر حاضر که عصر پیچیدگی ،تغییر و آگاهی ذینفعان نسبت به حقوق خود میباشد؛ در زمینه خطمشیگذاری در یک
حوزه خاص ،قبل از هر اقدامی میبایست بازیگران مختلف آن حوزه شناسایی شده و در فرآیند خطمشیگذاریای که آنها را
تحت تاثیر قرار میدهد ،مشارکت داده شوند .در این صورت است که یک خطمشی جامع و مورد پذیرش همه بازیگران تدوین
گردیده و در اجرا با موانع کمتری مواجه خواهد شد .در این مطالعه ،بازیگران بهتفکیک هر مرحله (تدوین ،اجراء و ارزیابی)
شناسایی شده و در چارچوب جدول  2نشان داده شدهاند .بدیهی است که در نهایت ،تعدادی از این بازیگران بهواسطه نتایج
اعتبارسنجی مدل ،حسب توضیحات انتهایی بخش یافتههای پژوهش ،از فهرست اولیه حذف شدهاند.

تعامالت همافزا بین بازیگران
یکی از عوامل کلیدی در شبکهها ،تعامالت پویا بین بازیگران است .در خطمشیگذاری شبکهای برای حوزه بانکداری
دیجیتال نیز از طریق سازوکارهای خاصی میتوان به این مهم دست یافت .در راستای اثربخشی خطمشیگذاری شبکهای
بانکداری دیجیتال ،میبایست نوعی تعامالت درونی بین بازیگران هر مرحله از فرآیند خطمشیگذاری (تدوین ،اجرا و ارزیابی)
و نیز نوعی تعامل همافزای بیرونی بین بازیگران در مراحل تدوین ،اجرا و ارزیابی برقرار گردد .از این رهگذر است که به
واسطه تبادل اطالعات و تعامالت پویا میتوان خطمشیای اصولی ،دارای مشروعیت و مبتنی بر شواهد تدوین نموده و با
هماهنگی و همکاری بازیگران مجری خطمشی ،به اجرایی قابل قبول دست یافت .از طرفی ،با تبادل اطالعات و وجود روابط
اثربخش بین بازیگران در مرحله ارزیابی میتوان اجرای خطمشی را از جوانب مختلف و با دید وسیعتری مورد ارزیابی قرار
داد تا اقدامات الزم در جهت اصالح ،تغییر و یا ادامه خطمشی در دستورکار قرار گیرد.

پیامدهای خطمشیگذاری بانکداری دیجیتال
پیامدهایی برای مشتریان :امروزه بسیاری از مشتریان پر تعامل بانکها ،افرادی هستند که انتظارات و ترجیحات بسیار متفاوتی
نسبت به نسل گذشته خود از محصوالت و خدمات بانکی دارند .بانکداری دیجیتال بهعنوان یک ابزار قدرتمند ،پاسخگویی به
این انتظارات و نیازها را امکانپذیر میسازد.
پیامدهایی برای بانک :همزمان با افزایش پذیرش و بهکارگیری ابزارهای دیجیتال توسط مشتریان ،برخی نقشهای سنتی شعب
بانک کمرنگتر شده و عمدتاً به ارائهدهنده مشاوره به مشتری تغییر پیدا میکنند .این امر با کاهش تعداد شعب و بالطبع کاهش
هزینههای عملیاتی شعب فیزیکی و هزینه داراییهای ثابت ،موجب کاهش نسبت هزینه به درآمد شده و همین موضوع ،امکان
رقابتپذیری و سودآوری بیشتری را برای بانک فراهم میکند .در دنیای جدید مبتنی بر بانکداری دیجیتال ،بانکها قادر خواهند
بود از طریق نوآوری در مدلهای کسب وکار و ارائه خدمات نوین ،درآمدهای خود را افزایش دهند .استفاده از ابزارها و
فرآیندهای دیجیتال در بانکها عالوه بر اینکه موجب به حداقل رساندن موازیکاریها میشود ،باعث چابکی بانک و افزایش
توان تطبیق آن با تغییرات نیز میگردد.
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پیامدهای کالن :استقرار مؤثر بانکداری دیجیتال ،مبتنی بر خطمشیگذاری شبکهای گامی در جهت استقرار اقتصاد هوشمند
است .با تحقق اقتصاد هوشمند ،فعاالن اقتصادی و مشتریان از ارتقاء کیفیت خدمات بانکی استقبال نموده ،منابع به سمت بانکها
سرازیر شده ،حجم نقدینگی در کشور کاهش مییابد و در نهایت ،نرخ رشد اقتصادی بهبود مییابد .از آنجائیکه خطمشیگذاری
شبکهای در حوزه بانکداری دیجیتال ،چارچوبی را برای سایر تصمیمگیریها برای همه نهادها در این عرصه فراهم میآورد،
شفافیت اقتصادی و شفافیت نظام بانکی کشور و روابط بازیگران را که الزمه آن ،وجود رد پای قابل تشخیص همه نهادها و
مسئولین ذیربط و در نتیجه ،تسهیل نظارت بر آنها است ،در پی خواهد داشت .همچنین ،از آنجائیکه خطمشیگذاری شبکهای
در حوزه بانکداری دیجیتال ،جهتگیریها را به صورت کلی مشخص میسازد ،موجب تخصیص بهینه منابع محدود در نظام
بانکی کشور میگردد .در بحث پیامدها ،این پژوهش همسوییهایی با نتایج پژوهشهایی نظیر جهاندیده و همکاران ( )2017و
هوکسا ( )2020دارد.

توصیههای سیاستی
 )1با توجه به پیچیدگی مسائل و تنوع منافع ذینفعان و نیز تعدد مراجع تصمیمگیری در فرآیند خطمشیگذاری بانکداری
دیجیتال ،ضروری است تمامی بازیگران شناساییشده ،ازطریق سازوکارهای قانونی در جریان فرآیند خطمشیگذاری بانکداری
دیجیتال قرار گیرند .از این رهگذر ،میتوان شاهد اجرای نزدیک به کامل خطمشی موردنظر با پیامدهای مثبت بود.
 )2در نظام بانکی کنونی کشور ،نهادی که به صورت مشخص مسئول خطمشیگذاری در حوزه بانکداری دیجیتال بوده و
مسئولیت راهبری متمرکز این حوزه را با استفاده از یک چارچوب ویژه خطمشیگذاری به عهده داشته باشد ،وجود ندارد .با
توجه به برآیند مصاحبهها ،بهنظر میرسد خبرگان نظام بانکی ،بر روی بانک مرکزی جهت ایفای این نقش محوری اجماع دارند.
 )3در نظام کنونی بانکی کشور ،خطمشیهایی که قصد پیادهسازی آنها در عرصه بانکداری کشور وجود دارد ،کامالً
دستوری هستند .در این راستا ،خطمشیگذار اقدام به سلب برخی اختیارات بانکها در یک سری از حوزههای مأموریتی نموده
و خالقیت را از بانکها میگیرد .از این رو ،تغییر از رویکردی دستوری به رویکردی تعاملی مبتنی بر مشارکت شبکه ذینفعان
حوزه بانکداری دیجیتال ،امری کامالً ضروری است.
 )4مدل حکمرانی در نظام بانکداری ایران ،یک مدل سیاسی مبتتی بر بازی قدرت و منافع است ،بهطوریکه تغییرات سیاست
و قدرت ،این حوزه را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .نتیجه این امر این است که گاهی کارآمدی و مؤثربودن در عملکرد،
قربانی تغییرات و مصلحت سیاسی میشود .از این رو ،استقالل بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی کشور ضروری به نظر
میرسد.
 )5لزوم همگرایی در استفاده از ظرفیتها ،از مهمترین الزامات احصاءشده در رابطه با خطمشیگذاری شبکهای در حوزه
بانکداری دیجیتال میباشد .بخش خصوصی و دولتی و جامعه مدنی ظرفیتهای زیادی دارند که چنانچه در شیوهای مشارکتی
از آنها استفاده شود ،میتواند نتایج مؤثری در پی داشته باشد .به عبارت دیگر ،تحقق بانکداری دیجیتال بدون بسیج و همگرایی
تمامی ظرفیتهای متکثر موجود میسر نمیباشد .بنابراین ،بهرهگیری از رویکرد شبکهای در خطمشیگذاری در حوزه بانکداری
دیجیتال ،امکان ایجاد این همگرایی را فراهم مینماید.
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