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Abstract 
The banking industry is facing challenges and obstacles due to increasing uncertainty 
and changes in the surrounding environment. Overcoming these challenges requires 
preparation and the ability to quickly adapt the banking industry to complex conditions 
through capabilities that increase the flexibility and agility of the industry. Strategic 
agility has been considered a new approach to dealing with complex situations. Based 
on this, the present research aims to provide a model for strategic agility with the 
approach of dynamic capabilities in the banking industry. This research is qualitative 
and practical in terms of the purpose, and the foundation's data theory strategy has been 
used as a precise and systematic method. The population was the active banks in Ilam 
province. The data were collected using semi-structured interviews with 11 bank 
experts who were selected through purposive and snowball sampling. The concepts and 
categories obtained from the interview were conducted through the process of open, 
central, and selective coding (132 concepts, 36 sub-categories, and 14 main categories) 
and finally compiled in the form of the foundation's data conceptual model. The 
findings showed that the central phenomenon (strategic agility) includes: the 
dimensions of strategic sensitivity, strategic intelligence, and strategic innovation. The 
causal factors of the model include macro-environmental factors and organizational and 
management factors. The contextual factors of the model also include effective policy 
making and strategic foresight. The desired strategies are individual growth and 
development strategy and diversity and participation strategy. The intervening factors of 
the model include environmental and competitive factors, organizational factors, and 
knowledge of business processes. Finally, the consequences of applying strategic agility 
in the banking industry contain internal consequences and external consequences. 
  
Keywords: Strategic Agility, Dynamic Capabilities, Banking Industry, Competitive 
Advantage, Ilam Province. 
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  چكيده
ها و موانعي صنعت بانكداري به دليل افزايش عدم اطمينان و تغيير و تحوالت محيط پيرامون با چالش

د آمادگي و توانايي تطابق سريع صنعت بانكداري با شرايط پيچيده ها نيازمنروبرو است. گذر از اين چالش
پذيري و چاالكي صنعت را افزايش دهند. چابكي استراتژيك هايي است كه توان انعطافاز طريق قابليت

عنوان يك رويكرد نوين براي مقابله با شرايط پيچيده موردتوجه قرارگرفته است. بر اين اساس پژوهش به
هاي پويا در صنعت بانكداري انجام شد. ارائه مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليتحاضر باهدف 

هاي كيفي و از منظر هدف، كاربردي است و در آن از استراتژي نظريه داده اين پژوهش از نوع پژوهش
هاي فعال بانكمند بهره برده شده است. جامعه حاضر در اين پژوهش يك روش دقيق و نظام عنوانبهبنياد 

نفر از خبرگان بانكي كه  11يافته با ساختاريمه نهاي ها با استفاده از مصاحبهاند. دادهدر استان ايالم بوده
هاي بدست آمده از گيري هدفمند و گلوله برفي انتخاب شدند، انجام شد. مفاهيم و مقولهبه روش نمونه

مقوله اصلي) انجام  14مقوله فرعي و  36مفهوم،  132(مصاحبه طي فرايند كدگذاري باز، محوري و انتخابي
هاي نشان داد كه پديده محوري( چابكي يت در قالب مدل مفهومي داده بنياد تدوين شد. يافتهدرنهاگرفت و 

استراتژيك)  شامل: ابعاد قابليت حساسيت استراتژيك، قابليت هوشمندي استراتژيك و قابليت نوسازي 
علّي مدل عبارتند از : عوامل كالن محيطي و عوامل سازماني و مديريتي ؛ و عوامل استراتژيك است. عوامل 

 موردنظرهاي مؤثر و دورانديشي استراتژيك هستند. استراتژي گذاريسياستاي مدل نيز شامل زمينه
ل: گر مدل نيز شامعبارتند از : استراتژي رشد و توسعه فردي و استراتژي تنوع و مشاركت. عوامل مداخله

يت پيامدهاي درنهاهستند.  وكاركسبعوامل محيطي و رقابتي، عوامل سازماني و آگاهي از فرايندهاي 
  بكارگيري چابكي استراتژيك در صنعت بانكداري شامل پيامدهاي دروني و پيامدهاي بيروني است.

 تان ايالم هاي پويا، صنعت بانكداري، مزيت رقابتي، اسچابكي استراتژيك، قابليت ها :كليدواژه
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

  مقدمه 
هاي اخير، تغييرات مكرر در بازار و محيط در سال

] و 1تر شده است[وكارها بيشتر از گذشته جسورانهكسب
 حال در شدتبه رقابت دليل هب امروزي، دنياي در هاشركت

 و نوسان در شدتبه تقاضاهاي تكنولوژي، تغييرات رشد،

 بزرگي مواجه محيطي هايتالطم با ها،ناي نظير مواردي

فعاليت  تواندمي محيطي تالطم باالي ]. سطوح3][2هستند[
و  1عدم اطمينان از متشكل نمايد. تالطم فلج را شركت يك

]. عدم 2است[ مواجه آن با شركت كه است هاييريسك
عنوان يك عنصر ذاتي در بازار قرن اطمينان و مانايي تغيير به

صورت مداوم ها بايد بهدهنده آن هستند كه سازماننشان 21
هايي كه هاي استراتژيك خود را بازنگري كنند. سازمانتصميم

قادر نيستند با سرعت خود را با تغييرات منطبق كنند به حاشيه 
]. با توجه به عدم 1ده يا از بازار حذف خواهند شد[شرانده

اطمينان، آشفتگي و ناپايداري محيط اين پرسش مهم پيش 
توانند در ميان اين وكارها چگونه ميآيد كه كسبمي

ها بقاي خود را حفظ كرده و در بازار به رقابت آشفتگي
  بپردازند؟

ز رفت و گذر ابراي برون در ادبيات مديريت استراتژيك
ها به مزيت رقابتي تأكيد ها، بر دستيابي شركتاين آشفتگي

كارهايي در قالب مفاهيمي شده است، همچنين محققان راه
]، اقيانوس 5هاي آينده[]، سبد گزينه4ريزي پابرجا[مانند برنامه

اند. عالوه بر ] و ... ارائه داده7]، مزيت رقابتي ناپايدار[6آبي[
 آكنده و ثباتيبي تغيير، از سرشار حيطاين م شده درموارد اشاره

 هاشركت عوامل موفقيت ترينها، يكي از مهمعدم قطعيت از

] ادبيات چابكي 9، 8است[ "2چابكي استراتژيك"دستيابي به 
عنوان راهي براي مديريت تغييرات چابكي استراتژيك را به

هايي كه سازمان با آن روبرو است، نشده و ريسكبينيپيش
 موفقيت كليد عنوانبه استراتژيك چابكي ].3د[كنتوصيف مي

 است. چابكي استراتژيك درباره شدهشناخته محيط آشفته در

 تغييرات علت به و است استراتژيك احياي و نو شوندگي

 به تواندمي كه گرددمي پديدار شركت بازسازي و احيا سريع،

                                                 
1 uncertainty 
2 Strategic agility 

 ينو شوندگ و احيا اگر دهد. رخ فعاالنه فوق يا واكنشي طريقه
 را سازمان رقابتي مزيت تواندمي دهد، رخ فعال فوق شكل به

  ]. 10كند[ ريزيپي رقبا براي ناشناخته موارد مبناي بر
از طرفي عالوه بر چابكي استراتژيك، جوامع تحقيقاتي به 

هاي متغير براي رويارويي با محيط 3هاي پويااهميت قابليت
 تجارت ن در عصر]. باقي ماند14، 13، 12، 11كنند[تأكيد مي

 پايداري رقابتي هايقابليت ايجاد به بستگي شك، بدون آزاد،

باشد.  هاشايستگي از مختلفي انواع شامل تواندمي كه دارد
 ايجاد بر بايد هاشركت بازار، در موفقيت و ماندن باقي منظوربه

]. 15نمايند[ تمركز خود رقابتي هايقابليت و قوت نقاط
هاي هاي سازماني و مهارته بر اساس رويههاي پويا، كقابليت

عنوان توانايي شركت در ادغام، شوند، بهمديريتي پشتيباني مي
هاي داخلي و بيروني جهت دهي مجدد تواناييساخت و شكل

، 12شود[سرعت متغير، تعريف ميهاي بهگويي به محيطپاسخ
 توجه بدون هاآن روي گذاريسرمايه ها،فرصت ]. شناخت16

 زيربناي سازمان هايقابليت و دهدنمي رخ قابليت مفهوم هب

 همسوسازي و هاآن روي گذاريسرمايه و هافرصت شناخت
]. 17است[ هافرصت از حداكثري برداريبهره براي سازمان

اي اساسي در توسعه ها مؤلفهدرواقع، شناخت قابليت
 هاي استراتژيكهاست و درك عميق قابليتاستراتژي سازمان

ها را اي از قابليتكند تا تركيب بهينهبه سازمان كمك مي
سروسامان دهد و بر اساس اين تركيب بهينه، روي ارتقاي 

هاي گذاري كند، قابليتهاي استراتژيك فعلي سرمايهقابليت
هايي كه ديگر ها را روي قابليتگذاريجديد بسازد، و سرمايه

]. 18، كاهش دهد[آيندبراي استراتژي ضروري به شمار نمي
] 19)[2008زعم سينگ(براين اساس در عصر حاضر كه به

ها نيازمند احياي سريع خود با عصر تغييرات است، سازمان
ها بقا وبرتري خود را هايي هستند كه به مدد آنبر قابليتتكيه

در بازار حفظ كنند. صنعت بانكداري نيز از اين قاعده مستثني 
 هايحوزه پوياترين از يكي عنوانبه بانكداري نيست. صنعت

 فناوري رويدادهاي و روندها تأثير تحت بيشتر عصر، اين كاري

 حفظ و تهديدات اين با مواجهه براي كه هست اقتصادي و

 و فناوري هايچالش و تهديدات تغيير برابر در بايد خود منافع

                                                 
3 Dynamic capabilities 
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]. 20دهد[ ارائه اثربخش و مناسب راهكارهاي اقتصادي
هاي ] اذعان دارند كه بانك21)[1391رشچي(ميرسپاسي و ف

كشور(بخش دولتي) در ارائه خدمات به مشتريان خود از 
چابكي الزم برخوردار نبوده و نيازهاي آنان را مرتفع 

 اقدامات و كاربردي هايسازند. عالوه بر اين نيز پژوهشنمي

 هايسازمان و است بوده ناچيز سازي چابك زمينه در عملي

 به كار را فوق روش عملي طوربه كه يافت توانمي را معدودي

 سنتي هايسازمان پيشين، نتايج باشند. بر اساس گرفته

 پيرامون محيط تحوالت و تغيير و مشتريان نياز به توانندنمي

 در را هاآن حيات و تداوم امر اين و دهند پاسخ موقعبه خود

  ].22سازد[مي غيرممكن فزاينده رقابت و تغييرات شتابان عصر
طي چند سال گذشته صنعت بانكداري كشور با 

هاي داخلي و خارجي متعددي روبرو شده است. بحران
ها به بانك هاي كشور، بدهي بانكتحريم برخي از بانك

در سال  19- كوويدمركزي و نيز ظهور بحران پاندمي 
اكنون) تأثير بسيار زيادي بر عملكرد صنعت گذشته(و هم

 19-داشته است. با ظهور پاندمي كوويدبانكداري كشور 
وكارها در سرتاسر جهان با مشكالت بسياري از كسب

جداي از آسيبي كه  19-اي مواجه شدند. بحران كوويدعديده
وكارها به هايي نيز براي كسبوكارها وارد كرد، درسبه كسب

وكارها آموخت كه به كسب 19-همراه داشت. بحران كوويد
فرايندهاي مديريت سنتي توانايي الزم براي در شرايط بحراني 

وشن است كه ]. ر23هايي را ندارند[عبور از چنين بحران
بوم مالي و نحوه تعامل مشتريان با تمامي اجزاي زيست

 19- ثيرات كوويدأهاي مالي درنتيجه تها و مؤسسهبانك
-يروس كوويدو .]24[دستخوش تغيير شده و يا خواهد شد

و رفتارهاي سنتي و متعارف بانكداري و  هاروش )كرونا( 19
صورت حضوري و يا فيزيكي را به ارائه خدمات بانكي به

هاي زيادي را در فعاليت چالش كشانده و در عمل محدوديت
هاي فعال در استان ايالم ]. بانك25[بانكي ايجاد كرده است

عنوان بخشي از سيستم بانكداري كشور نيز با چنين به
هستند. پژوهش حاضر بر مبناي همين مسئله  مشكالتي روبرو

توجه به محيط پويا و متالطمي  - و با عنايت به مطالب فوق 
و نيز فقدان  -كه امروزه صنعت بانكداري با آن روبر است

مدل مؤثري از چابكي استراتژيك در صنعت بانكداري كشور 
ها، به دنبال پاسخگويي به سواالت ذيل براي گذر اين چالش

هايت ارائه يك مدل كاربردي از چابكي استراتژيك و در ن
ها بتوانند بر اساس آن هاي پويا است كه بانكمبتني بر قابليت

هاي مؤثري براي آينده خود اتخاذ كنند و برتري خود تصميم
  را در بازار رقابت حفظ كنند. 

 هاي پويا در شرايط علي بكارگيري رويكرد قابليت
  ك كدامند؟طراحي مدل چابكي استراتژي

  پديده محوري در طراحي مدل چابكي استراتژيك با
  هاي پويا كدامند؟رويكرد قابليت

 هاي پويا در ها در بكارگيري رويكرد قابليتاستراتژي
  طراحي مدل چابكي استراتژيك كدامند؟

 هاي گر در بكارگيري رويكرد قابليتشرايط مداخله
  پويا در طراحي مدل چابكي استراتژيك كدامند؟

 هاي پويا در اي بكارگيري رويكرد قابليتشرايط زمينه
  طراحي مدل چابكي استراتژيك كدامند؟

 هاي پويا در بكارگيري رويكرد قابليت پيامدهاي
 طراحي مدل چابكي استراتژيك كدامند؟

  مباني نظري و پيشينه شناسي تحقيق 
  چابكي استراتژيك

و  چابكي استراتژيك از سوي جامعه دانشگاهي مديريت
استراتژي موردتوجه قرارگرفته است. فرض غالب در چابكي 

هاي بزرگ و فعال چگونه استراتژيك اين است كه سازمان
هاي نوآورانه را در جهت توانند خود را احيا كرده و ايدهمي

پيشرفت و توسعه خود به سرتاسر سازمان منتقل كنند؛ تا 
گي محيطي بتوانند پاسخگويي مؤثري به عدم اطمينان و آشفت

هاي جديد را ايجاد كنند، خواهند فرصتدر عين اينكه مي
توان چابكي استراتژيك را رو ميازاين ].26[داشته باشند

ها را قادر عنوان يك قابليت رقابتي در نظر گرفت كه سازمانبه
سازد از پس تغيير مداوم و سريع محيط از طريق حركات مي

بندي تغيير پيكرهاستراتژيك آگاهانه، درك، سنجش و 
عنوان ]. ادبيات، چابكي استراتژيك را به1سازماني،  برآيند[

نشده و مديريت بينيراهي براي مديريت تغييرات پيش
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هاي سازمان و درنتيجه بهبود عملكرد رقابتي تعريف ريسك
 كه است مستلزم اين ].. چابكي استراتژيك3،27كرده است[

استراتژيك بودن بيانگر  باشد. استراتژيك و چابك زمانهم
هاي خود براي بيني تغييرات و اهرمي كردن شايستگيپيش

چيره شدن بر تغيير و چابكي به معناي پاسخگو و چاالك 

بودن است. درنتيجه چابكي از جنبه استراتژيك به معني 
بيني و از جنبه عملياتي پاسخگويي به پيشگيرانه بودن در پيش

يف مختلفي از چابكي ]. محققان تعار28تغيير است[
اند، در ادامه به برخي از اين تعاريف استراتژيك ارائه داده

  ).1شود(جدولاشاره مي
  

 . تعاريف چابكي استراتژيك1 جدول

  منبع تعريف
 فراهم وسيلهبه ارزش زنجيره گسترده منابع از فزاينده و اهرمي استفاده توانايي را چابكي) 1996( 1راث

 دانشي هايجوييو صرفه اقتصادها ايجاد منظوربه هرجايي، در مناسب ا قيمتب مناسب محصول كردن

  كنند.مي تعريف
]10[  

عنوان توانايي توليد محصوالت و خدمات مناسب در مكان چابكي استراتژيك را به) 2000( 2النگ
  مناسب ، زمان مناسب و با قيمت مناسب براي مشتريان مناسب تعريف كرده است.

]29[  

 مسيرش اصالح و تعديل براي شركت يك توانايي را استراتژيك چابكي) 2006(3ه استراتويشنموسس

  كند.مي تعريف آن بلندمدت اندازچشم دادن دست از بدون
]10[  

عنوان يك توانايي مداوم براي حساسيت استراتژيك چابكي استراتژي به) 2008دوز و كوسونن(
يد گسترش سريع و قدرتمند منابع، پادزهري است براي درد لحظه، تعهدات جمعي چابك و تجدبهلحظه

  هاها و نوسازيپذيري،  بحرانحاصل از توالي تكراري موفقيت، افول و انعطاف
]30[  

هايي است كه يك شركت در فضاي آشفته و چابكي استراتژيك، مجموعه فعاليت) 2014(4وبر و تاربا
  كند.بيني خلق ارزش ميپيشغيرقابل

]31[  

در قبل يا در  - وكارهاي كسبموقع براي اجراي استراتژيگيري به) تصميم2015و همكاران( 5گليستر
  .واكنش به روندهاي جاري محيطي

]32[  

وكار خود )چابكي استراتژيك را انگيزه يك شركت براي تعديل مدل كسب2017و همكاران( 6باتيستال
  كنند.كار تعريف ميوبيني فضاي كسبپيشنسبت به تغييرات غيرقابل

]33[  

  

                                                 
1 Roth 
2 Long 
3 Stratovation Consulting Inc 
4 Weber & Tarba 
5 Glaister 
6 Battistella 
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 تغيير مديريت در مهارت عنوانبه استراتژيك چابكي

 كه به است، شايستگي نوعي تغيير مهارت است. شدهتعريف

 بكار صورت اثربخشبه را دانش تا دهدمي اجازه سازمان يك

 در كند،مي هدف خدمت دو راستاي در تغيير، مهارت گيرد.

 و واكنشي) تغيير كند (مهارتمي داپي اطمينان بقاء از طرفيك
 كمك بازار به رهبري دستيابي به ديگر، طرف در

 دهدمي اجازه شركت زمان بههم فعاالنه)، تغيير كند(مهارتمي

]. 2كند[ مديريت و برده بكار صورت اثربخشبه را دانش كه
 متناقض كامالً نه اما متفاوت، نسبتاً استراتژيك مفهومي چابكي

ايجاد  آن، سنتي معناي در است. كالسيك استراتژيكرويكرد  با
به  منجر كه است ايگسترده ريزيبرنامه معناي به استراتژي
 آينده آن سال چند براي اكيداً كه شد خواهد شركت استراتژي

 چابكياز طرفي بايد توجه داشت كه  ].3،2[كندمي دنبال را

 كهطوريبه است متفاوت توليد چابكي با اساساً استراتژيك

 چابكي كهدرحالي است فعال محوردانش استراتژيك چابكي

 .است سريع واكنش برمبناي پذيريانعطاف معناي به توليد

 تا است متكي دانش كسب بر استراتژيك چابكي بنابراين،

 كند بينيشپي شركتي درون همكاري طريق از را بازار تغييرات

 ماهيت يا توليد سرعت دستكاري بر توليد چابكي كه،درحالي

 كه شوندمي ارائه بازار به زماني و است متكي محصوالتي

توان اظهار . درنهايت ميباشد شدهشناسايي بازار در تغييري
 هاسازمان كه است اين معناي به استراتژيك چابكيداشت كه 

 باشند قادر و آورند به وجود را سريعي تغييرات بگيرند ياد

 و سازند دگرگون هافرصت دادن دست از بدون را شركت
  .]15[تجديد بخشند

  هاي پوياقابليت
توسط تيس و  1990هاي پويا ابتدا در دهة مفهوم قابليت

] مطرح شد 12)[1997] و تيس و همكاران(34)[1994پيسانو(
 و سپس توسط محققان ديگر نظر ايزنهارت و مارتين

و  ]37)[2003] و وينتر(36)[2002]، زولو و وينتر(35)[2000(
 هايقابليت ... موردتوجه قرار گرفت و توسعه يافت. نظرية

 يافت. توسعه محورمنبع نظرية هايضعف به پاسخ در پويا

 در را بنگاه منابع تحوالت و تغيير نبود قادر محورمنبع نظرية

 قادر پويا هايقابليت نظرية مقابل، در كند. تبيين محيط با انطباق

 را متالطم هايمحيط در هانسازما رشد و بقا است  نحوة

هاي پويا ]. محققان تعاريف مختلفي از قابليت38دهد[ توضيح
اند، در ادامه برخي از اين تعاريف آمده ارائه كرده
  ).2است(جدول
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 هاي پويا. تعاريف قابليت2 جدول

  منبع تعريف
 و ساخت ادغام، در شركت هاي پويا را توانايي) قابليت2018) و تيس(1997تيس و همكاران(

متغير  سرعتبه هايمحيط به پاسخگويي جهت بيروني و داخلي هايتوانايي مجدد دهيشكل
  كنند.تعريف مي

]12،16[  

 ويژهبه كنند(مي استفاده را منابع كه شركت فرايندهايهاي پويا را ) قابليت2000ايزنهارت و مارتين(

 حتي يا شده منطبق بازار تغيير با تا منابع) نتشارا و كسب مجدد، دهيشكل ادغام، براي فرايندهايي

است  استراتژيك و سازماني روالي پويا، هايقابليت ترتيب،اينكنند. بهكنند، تعريف مي خلق را آن
 مرگ عرضه و تكاملي انشعابي، ظهور، حال در بازار به  جديد منابع بنديپيكره ايجاد با هاشركت كه

  .شوندمي

]39[  

 روابط هماهنگي شامل باشد تقليد قابل سختيبه كه منابع از تركيبي خلق) 2001(1ارويگرفيت و ه

  .كندمي ايجاد رقابتي برتري بنگاه، براي كه جهاني يك بستر در سازماني دروني
]40[  

 درگير براي هابنگاه ريزيبرنامه در رقابتي برتري براي جديدتر منبع ) يك2002(2لي و همكاران

  .محيطي راتتغيي با شدن
 طوربه آن طريق از سازمان كه جمعي فعاليت از ثابت و اكتسابي الگوي ) يك2002زولو و وينتر(

 .يابد دست باالتري اثربخشي به تا پردازدمي روزمره عملياتي هايفعاليت تعديل و ايجاد به مندنظام
]36[  

  ]37[  .شوندمي انجام عادي هايقابليت خلق و بهبود گسترش، براي كه هايي) قابليت2003وينتر(
 خود منابع پايگاه اصالح يا گسترش ايجاد، براي شركت يك ) ظرفيت2007هلفات و همكاران(

  هدفمند ايگونهبه
]14[  

 كردن حس به شركت گرايش از ناشي كه مسائل مندنظام حل براي شركت ) ظرفيت2010(3باره تو
  .است منابعش محور تغيير و بازار محور و عموقبه تصميمات اتخاذ تهديدها، و هافرصت

]41[  

 دانشي، منابع هدفمند اصالح يا توسعه خلق، براي سازمان يك ) قابليت2011همكاران( و 4سالونكه

  سازماني اثربخشي بهبود جهت سازماني معمول هايرويه و هاقابليت
]42[  

                                                 
1 Griffith & Harvey 
2 Lee et al 
3 Barreto 
4 Salunke 
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 ايشيوه به تا سازندمي قادر را بنگاه پويا هايقابليت

 كند. اقدام اشفعلي وضعيت به نسبت شدهاصالح فاوت يامت

و  منابع از ايمجموعه تجاري هايبنگاه اگر اساس، براين
 واسطةبه مجموعه اين اما باشند، داشته اختيار در را هاشايستگي

 پشتيباني بازآرايي مورد و تركيب خلق، براي پويا هايقابليت

 قبولي قابل عملكرد مدتتاهكو زماني بازة در بنگاه نگيرد، قرار

 دست پايدار رقابتي مزيت بلندمدت به در اما داشت، خواهد

بيان  توانمي كلي بنديجمع يك عنوان]. به42يافت[ نخواهد
 سازماني و مديريتي هايشايستگي پويا، قابليت داشت كه

 رقابتي مزيت به كه كنند قادر را هاتوانند سازمانمي كه هستند

را  خود رقابتي، مزيت نگهداشت براي سپس و يابند دست
موارد  شامل توانرا مي قابليت پويا كلي ويژگي سه دهند. تغيير
  :دانست زير

 دارد؛ تأكيد تغييرات بر پويا قابليت 

 بازآرايي و تركيب در شركت توانايي پويا، قابليت 

 دهد؛مي نشان را منابع

 ترهگس در و تكرارپذير هايقابليت شامل پويا قابليت 

 ]. 39است[ سازمان تمام

هاي پويا دو جريان فكري تأثيرگذار در خصوص قابليت
) در پژوهش خود آن 2013وجود دارد كه پتراف و همكاران(

) و 1997اند؛ كه شامل رويكرد تيس و همكاران(كردهرا طرح 
 رويكرد دو ]. اين44) است[2000رويكرد ايزنهارت و مارتين(

 و اشتراك نقاط داراي پويا هايقابليت نظري مباني در قدرتمند
 هاينقش بر رويكرد دو هستند. هر فرديمنحصربه افتراق

 مديريتي فرايندهاي بر دو هر كنند.تمركز مي سازماني تكراري

 نظريه دو هر و دارند تمركز سازماني فرايندهاي همانند

 منبع رويكرد از اينظري توسعه عنوانبه را پويا هايقابليت

 طور] به12)[1997همكاران( و تيس دانند. رويكردمي محور

 مفهوم تشريح دنبال به بيشتر و است شده نگاشته عمومي

 ايزنهارت رويكرد كه است حالي در اين و پوياست هايقابليت
 تمركز نيز گيريتصميم و محصول توسعه اتحادها، به مارتين و

 قاطن ] براي تشريح44)[2013پتراف و همكاران( .كندمي

 يا موضوع سه پويا هايقابليت به اساسي رويكرد دو افتراق

 دو هر مسئله سه اين بر مبتني و كنندمي طرح را بنيادي سؤال

كنند، اين سه مسئله عبارتند مي مقايسه يكديگر با را رويكرد
  از:

  چگونه يك شركت(يا بنگاه) به مزيت رقابتي دست
 كند؟پيدا مي

 تواند در فضاي رقابتي، چگونه شركت(يا بنگاه) مي
 مزيت بدست آمده را پايدار نگاه دارد؟

سرعت تواند تحت شرايط محيطي بهآيا شركت(يا بنگاه) مي
زعم ]. به45در حال تغيير به اين هدف دست پيدا كند؟[

توان در سه ظرفيت هاي پويا را مي) انواع قابليت2007تيس(
و تغيير  2يش، ربا1سازماني ارائه كرد كه شامل : حس كردن

 زاده و همكاران]. نكوئي16هستند[ 3شكل منابع(تبديل)
طور خالصه ابعاد ) به2007] بر مبناي پژوهش تيس(14،46[

) ارائه 3صورت (جدولها را بههاي پويا و ماهيت آنقابليت
  كرده است.

  هاي پوياابعاد قابليت .3جدول 
  ماهيت  هاي پوياابعاد قابليت

  درك

 پااليش، اسكن، در سازمان توانايي

تفسير،  يادگيري، خلق، ارزيابي،
 و هاسنجيدن فرصت و درك

  تهديدها

ربايش(استفاده از 
  ها)فرصت

 به پرداختن در سازماني توانايي

 طريق از بالقوه هايفرصت

 يا خدمات فرايندها محصوالت،

  جديد

  تغيير شكل منابع

 و مجدد تركيب در سازماني توانايي
 و هاراييدا مجدد دهيشكل

 مواجه سازماني هنگام ساختارهاي

  محيطي تغييرات با
 ]14،46منبع:[

 
 
 

                                                 
1 Sensing 
2 Seizing 
3 Transforming 
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  پيشينه پژوهش
 پيشينه روي بر صورت گرفته هايبررسي و مطالعات

 حوزه در شدهانجام مطالعات اكثر كه دهدمي نشان تحقيق

 استاندارد و مشخص مدل يك از استفاده با چابكي استراتژيك،

 استراتژيك، براي چابكي مشخصي اءاجز وجود فرض با و

 ساير بر را آن تأثير و ديگر متغيرهاي با را آن ارتباط نحوه

 عوامل نيز هاپژوهش اند. برخيداده قرار موردسنجش هاحوزه

 را هاي مختلفبخش در استراتژيك چابكي بر مؤثر

ها ]. با توجه كمبود پژوهش47اند[داده قرار موردمطالعه
هاي مرتبط ژوهش در ادامه به برخي پژوهشدرزمينه موضوع پ
  اشاره خواهد شد.

 

  . پيشينه پژوهش4جدول 
  هايافته هدف  نويسنده و سال
 شمس و همكاران

)2020](9[  
ارائه مدلي مفهومي از چابكي استراتژيك براي 

  هاي چندمليتيشركت
چابكي فناوري "شده از چابكي استراتژيك شامل ابعاد مدل ارائه

  است. "چابكي زنجيره تأمين و چابكي توليداطالعات، 

باتيستال و 
) 2017( همكاران

]33[  

ارائه چارچوبي براي رسيدن به چابكي 
استراتژيك و پيكربندي مجدد مدل كسب و 

  هاكار با تمركز بر قابليت

ها نشان داد كه قابليت نوآوري استراتژيك بايد بر شعار  و ارزش يافته
و مسئوليت اجتماعي متمركز باشد. همچنين  پيشنهادي، تحقيق و توسعه

گذاري منابع در آموزش و مديريت بخش منابع انساني و قابليت سرمايه
فروشي و سازي در بخش برند سازي، خردهنيز قابليت شبكه

  تواند مؤثر باشد.وكار ميهاي بخش شبكه كسبزيرساخت

 وگنوني و خدامي
)2016] (3[  

با رويكرد چابكي  ارائه مدلي اقدامات رقابتي
  استراتژيك در محيط متالطم

ها نشان داد كه چابكي استراتژيك يك قابليت مناسب براي بهبود يافته
اقدامات رقابتي است. عالوه براين، ارتقا چابكي استراتژيك در ابعاد 
چابكي مشتري، چابكي عملياتي و مشاركتي به  افزايش توانايي در ساير 

نگري استراتژيك و د بينش استراتژيك و آيندههاي سازمان ماننقابليت
  صالحيت و شايستگي فناوري اطالعات بستگي دارد.

 دوز و كوسونن
)2010] (48[  

استقرار چابكي استراتژيك به منظور تسريع 
  نوسازي مدل كسب و كار

حساسيت استراتژيك، تعهد جمعي و سيالي "ابعاد مدل ارائه شده شامل 
  است. "منابع

) 2009( ميونجر
]49[  

  ارائه مدل چابكي استراتژيك در زنجيره تأمين

درنگ تغييرات، قابليت قابليت تشخيص بي"ابعاد مدل ارائه شده شامل 
شركا در اتخاذ سريع تصميمات جمعي، قابليت پاسخگويي سريع به 

ها، يكپارچگي تغييرات، استفاده از فناوري اطالعات جهت تسهيم داده
مساعي شركا،  ، توسعه محصول با تشريكفرايند و هماهنگي شبكه

  "يابدواسطه رقبا رونق مياي كه بهوجود شبكه
محمدكريمي و 

) 1399( همكاران
]47[  

هاي چابكي استراتژيك شناسايي ابعاد و مؤلفه
  در بانك ملي

-وضوح و روشني چشم "شده براي چابكي استراتژيك شاملابعاد ارائه

هاي گويي استراتژيك و توانمنديانداز، حساسيت استراتژيك، پاسخ
  است. "جمعي

شمسي گوشكي و 
) 1399( همكاران

]50[  

ارائه چارچوب چابكي استراتژيك با رويكرد 
هاي پويا: بررسي نقش تفكر، يادگيري قابليت

استراتژيك و قابليت فناوري اطالعات در 
  صنعت فوالد استان كرمان

هاي چابكي ن محركعنواشده تغييرات محيطي بهدر چارچوب ارائه
استراتژيك، قابليت فناوري اطالعات، يادگيري راهبردي و تفكر 

عنوان توانمند سازهاي چابكي راهبردي، و همچنين راهبردي به
حساسيت راهبردي، سيالي منابع، وحدت رهبري، پاسخگويي راهبردي، 

شده هاي چابكي راهبردي ارائهعنوان ابعاد و مؤلفههاي جمعي بهقابليت
  است.
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ابوالقاسمي و 
) 1397( همكاران

]51[  

و سنجش وضعيت پيشايندها و پسايندهاي 
وپرورش چابكي سازماني در ادارات آموزش

  كشور

نشان داد كه عوامل اثرگذار بر چابكي سازماني شامل سه بعد  هايافته
سازماني، فناوري اطالعات و سرمايه انساني است. همچنين فرهنگ
داراي سه بعد،  كه عوامل اثرپذير از چابكي سازمانها نشان داد يافته

  وري و مزيت رقابتي است.رضايت شغلي، بهره

) 1395بندريان(
]27[  

ارائه مفهومي از چابكي استراتژيك در 
  هاي پژوهش و فناوريسازمان

انداز واضح و حساسيت استراتژيك، چشم"ابعاد ارائه شده مدل شامل
اورانه استراتژيك، شناسايي روشن، انتخاب اهداف دانشي فن

برداري، نوآوري فناورانه و مستمر هاي كليدي، تصاحب و بهرهتوانمندي
  است. "و پيش كنشي بودن

هاي صورت گردد، پژوهشهمانگونه كه مالحظه مي
گرفته در خصوص ارائه مدل چابكي استراتژيك بر صنايع 

بكي اند و تنها پژوهشي كه ابعاد چامختلفي تمركز داشته
استراتژيك در صنعت بانكداري بررسي كرده است، پژوهش 

است. خالء وجود  ]47[ )1399محمدكريمي و همكاران(
پژوهشي( با رويكردكيفي) كه مدلي از چابكي استراتژيك با 
تمركز بر صنعت بانكداري در شرايط عدم اطمينان ارائه كند، 

شود. بر اين اساس پژوهش حاضر با رويكرد احساس مي
في به دنبال ارائه مدلي از چابكي استراتژيك با تمركز بر كي

صنعت بانكداري است كه عالوه بر شناسايي عوامل اثرگذار، 
گر و پيامدهاي چابكي استراتژيك در اي، مداخلهعوامل زمينه

هايي نيز براي چابكسازي صنعت صنعت بانكداري، استراتژي
  بانكداري ارائه كند. 

  تحقيق شناسيروش
هاي پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نوع پژوهشاين 

گيري اكتشافي كيفي است؛ اهداف آن عمدتاً از طريق جهت
آيد. اين پژوهش با استفاده از رويكرد نظريه داده بدست مي

بنياد، به طراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد 
ته هاي فعال در استان ايالم پرداخهاي پويا در بانكقابليت

هاي فعال در استان ايالم است. جامعه آماري پژوهش بانك
هاي پژوهش با استفاده از مصاحبه(نيمه بوده است. داده
هاي فعال استان ايالم گان بانكنفر از خبر 11ساختاريافته) با  
انتخاب خبرگان معيارهايي مانند  منظوربهگردآوري شد. 

ع، دارا بودن شونده به موضوآگاهي و تسلط نظري مصاحبه
تجربه عملي در صنعت بانكداري يا تجربه مشاوره به بانك، 

تمايل و توانايي شركت در پژوهش و دسترسي در نظر گرفته 
  شد.

  . سيماي مصاحبه شوندگان5 جدول
كد

مصاحبه 
  شونده

  سمت  تحصيالت  جنس

P1 مشاور بانك  مالي دكتري مديريت  مرد  
P2 مشاوربانك  دكتري مديريت مالي مرد  

P3  مرد 
كارشناس ارشد 
  مديريت بازرگاني

  معاون بانك

P4  مرد 
كارشناس ارشد 
  مديريت بازرگاني

  معاون بانك

P5  مرد 
دانشجوي دكتري 
  مديريت بازاريابي

  معاون بانك

P6 مشاور بانك  دكتري مديريت مالي مرد  

P7  مرد 
دكتري مديريت 

  بازرگاني
  معاون بانك

P8 مرد 
دكتري مديريت 

  بازاريابي
  شاور بانكم

P9 مرد 
دكتري مديريت 

  استراتژيك
  مشاور بانك

P10 مرد 
كارشناس ارشد 
  فناوري اطالعات

  معاون بانك

P11 معاون بانك  دكتري مديريت مالي مرد  
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

  
گيري گيري پژوهش، تركيبي از روش نمونهروش نمونه

هاي فعال بوده است. ازآنجاكه در بانك 1نظري و گلوله برفي
خبرگان و افرادي كه به موضوع پژوهش آگاه بوده  استان ايالم

شده(فوق) باشند، براي محقق هاي مطرحو داراي ويژگي
روشني مشخص نبود، ابتدا محقق با توجه به موضوع و به

جامعه هدف پژوهش از طريق مشورت با استادان به 
ترين (خبرگان) افرادكه بتوانند پاسخگوي سؤاالت مطلع

ه كرد. سپس از خبره موردنظر پژوهش باشند، مراجع
درخواست شد كه خبره ديگري كه بتواند به سؤاالت پژوهش 

گيري تا رسيدن پاسخ دهد را به محقق معرفي نمايد. . نمونه
صورت نيمه ها بهادامه پيدا كرد. مصاحبه 2به اشباع نظري

زمان هر كنندگان انجام شد و مدتساختاريافته با مشاركت
  دقيقه بود 40ي ال 30مصاحبه بين 

مند استراوس و ها با استفاده از روش نظامتحليل داده
هاي كيفي ها براي تحليل داده) انجام شد. آن1998(3كوربين

سه تكنيك كدگذاري باز، كدگذاري محور و كدگذاري 
]. جهت اعتبار پژوهش مطابق با نظر 52انتخابي را ارائه كردند[

توسط اعضا، بررسي  ] از تطبيق53)[2018كرسول و كرسول(
شده است. در تطبيق همكار و مشاركتي بودن پژوهش استفاده

وسيله توسط اعضا، فرايند تحليل و مدل نهايي تحقيق به
خبرگان و مشاركت كنندگان در پژوهش بررسي و بازبيني 

ها رسيد. در بررسي همكار، گرديد و درنهايت به تأييد آن
هاي پژوهش در اختيار افتهها و نيز يفرايند كدگذاري مصاحبه

سه تن از استادان دانشگاه كه به موضوع پژوهش (چابكي 
هاي پويا) اشراف داشتند، قرار داده شد و استراتژيك و قابليت

پس از انجام اصالحات موردنظر آنان، مدل نهايي مورد تأييد 
زمان از قرار گرفت. در مشاركتي بودن پژوهش، هم

مسلط به موضوع پژوهش  شوندگان و خبرگانمصاحبه
ها همكاري درخواست شد كه با پژوهشگران در تحليل داده

منظور بررسي پايايي هاي الزم را ارائه كنند. بهكرده و راهنمايي
شده پژوهش از فرايند هاي انجامپژوهش، در همه مصاحبه

                                                 
1 Snowball 
2 Theoretical saturation 
3 Strauss & Corbin 

منظور مند، اصولي و منطقي استفاده شد. همچنين بهنظام
ها ثبت و ضبط ت پژوهش و يادداشتپذيري جزئيااطمينان

 كارگيري چارچوبيبه و تهيه طريق از گرديد. عالوه براين نيز

 هدفمند گيريو نمونه تحليل و بررسي منظوربه باثبات و مدون

تحقيق  روش و نظرانصاحب و استادان تأييد از پس منابع، در
 پژوهش اهداف پوشش در آن كارآيي از و اطمينان مناسب

  گرفت. رارق مدنظر

  هايافته
 بررسي و شدهانجام هايمصاحبه وتحليلتجزيه از پس

، مدل چابكي پژوهش هايسؤال به شوندگانهمصاحب هايپاسخ
ها در هاي پويا مستخرج از دادهاستراتژيك با رويكرد قابليت

مند نظريه داده بنياد ترسيم شد. گردآوري و چارچوب نظام
زمان صورت پذيرفت و رت همصوها بهوتحليل دادهتجزيه

هاي وتحليل دادهپژوهشگر پس از انجام مصاحبه و تجزيه
مرتبط با آن، مصاحبه بعدي را انجام داده است كه اين خود 

ها شد و اين فرآيند تا اشباع نظري سبب ارتقا كيفي مصاحبه
هاي بدست آمده از كدگذاري ادامه پيدا كرد. مفاهيم و مقوله

ادايم كدگذاري محوري(شامل : پديده باز و اجزاي پار
اي، شرايط ها، شرايط زمينهمحوري، شرايط علّي، استراتژي

هاي بدست گر و پيامدها) به تفكيك و بر اساس مقولهمداخله
آمده تدوين و در پايان طبق كدگذاري انتخابي به هم پيوند 

مدل چابكي استراتژيك با -داده شد و مدل نهايي پژوهش
  ترسيم شد. - ها پويايترويكرد قابل

  پديده محوري
پديده محوري، پديده اصلي و اساس فرايند است. در اين 

مقوله فرعي كه  6كنندگان پژوهش بر اساس ديدگاه مشاركت
قابليت "،"قابليت حساسيت استراتژيك "در سه مقوله اصلي 

  "قابليت نوسازي استراتژيك  "و  "هوشمندي استراتژيك 
حساسيت استراتژيك نوعي . ، شناسايي شدنداندشدهبنديدسته

كند درك و آگاهي بهتري قابليت است كه به سازمان كمك مي
رو را نسبت به محيط پيرامون داشته باشد و مسائل پيش

تشخيص داده و راهكارهاي متناسب با آن را در نظر بگيرد. 
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هوشمندي استراتژيك يك قابليت است كه به صنعت 
وتحليل محيط و تغييراتي كه با تجزيه كندبانكداري كمك مي

كه در بازار در حال رخ دادن است، اطالعات مفيد و كليدي 
كند. هاي استراتژيك گردآوري براي انتخاب و تصميم

گيري از اطالعات همچنين هوشمندي استراتژيك با بهره
وكارها بدست آمده از تحليل محيط و بازار زمينه ايجاد كسب

كند. نوسازي يد در صنعت را فراهم ميهاي جدو فعاليت
استراتژيك يك قابليت مهم است كه به صنعت بانكداري 

كند در شرايط متالطم و متغير محيط روند ساختار و كمك مي
سازي كند تا در مقابل فرايندهاي سازماني خود را احيا و جوان

پذيري الزم را داشته باشد. مفاهيم تغييرات و مسائل انطباق
  آمده است. 6با پديده محوري در جدول مرتبط

  
 هاي پويا. مفاهيم مرتبط با پديده محوري چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت6 جدول

  مفاهيم مقوله فرعي  مقوله اصلي

قابليت حساسيت 
  استراتژيك

 ديدگاه استراتژيك

ريزي استراتژيك، توسعه مهارت تفكر استراتژيك در صنعت داشتن برنامه
هاي گيري از توانمنديري، هوشياري و آگاهي استراتژيك ، بهرهبانكدا

هاي جديد(تفكر در زمان)، يكپارچگي گذاري قابليتگذشته صنعت در پايه
در ارائه خدمات، نگرش اقتضائي، مشتري مداري و قابليت سنجش مستمر 

هاي نهفته در مشتري، توجه به نيازهاي در حال تغيير مشتريان، درك فرصت
  پيرامون صنعت بانكداري محيط

پايش و ارزيابي 
  محيطي

  مرز گستري مستمر در جهت دريافت اطالعات از محيط، پايش مستمر محيط

قابليت هوشمندي 
  استراتژيك

گيري تصميم
 استراتژيك

گيري هاي، استفاده از تصميمگيرياستفاده از تحليل چند متغيره در تصميم
تحليل مسائل پيش روي صنعت سطل زباله، استفاده از فرضيه در 

بانكداري(فرضيه محوري)، ديدگاه سيستمي به حل مسائل، استفاده از 
 ابزارهاي بانكي مناسب در شرايط اقتضائي

 كارآفريني استراتژيك
هاي جديد، هوشياري كارآفرينانه، فناوري كارآفرينانه، استفاده از فناوري

  نوآورانه در صنعت بانكداري تمركز بر نيروي انساني ماهر و خالق، قابليت

قابليت نوسازي 
  استراتژيك

 ساختار پويا و منعطف
گيري از ساختار منعطف، پيكربندي مجدد فرايندها، قابليت بهره

 پذيري در خدماتپذيري، تجديد ساختار، انعطافانعطاف

مديريت تغيير(تحول 
  استراتژيك)

  موقعدمات سريع و بههاي غيرمولد، خسپاري فعاليتبرون ،تحول سيستمي

  
  كند كه : ) بيان ميP9شوندگان(يكي از مصاحبه

ما بايد بدانيم هم عواملي كه بر عملكرد ما تأثير "
ميگذارند و هم آنچه كه مشتري ما در آينده 

ماند و تغيير خواهد موردنيازش هست، ثابت نمي
ريزي داشته كرد. ما بايد براي اين موارد برنامه

  "ها فكر كرده باشيم  نباشيم و به آ
  
  

  
  : معتقد است كه )P2(شونده ديگريمصاحبه
در شرايط بحراني كه با اون روبر هستيم  ازنظر  "

من چيزي كه مهمه انتخاب و تصميم گرفتن 
هاست. بايد به اين نتيجه برسند كه مديران بانك

گيري مؤثر اونها بستگي بقاي بانك به تصميم
شان بر تخاب و تصميمداره. منظورم اينه كه ان

جانبه و مبتني بر واقعيات باشه اساس تحليل همه
  "هاي غيرواقعينه بر اساس برداشت
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

 كند كه :بيان مي )P3(شوندگانيكي از مصاحبه

يكي از مواردي كه بايد به آن توجه كرد ايجاد "
تغيير و همسو شدن با تغييراتي است كه شكل 

هست كه گيرند.يكي از موارد نمونه اين مي
كردند و ها مراجعه ميدرگذشته مشتريان به بانك

حضور داشتند، رويكرد جديد ما  ورود بانك به 
  "منزل مشتريان است.

  شرايط علّي
منظور از شرايط علّي، عوامل و شرايطي است كه بر پديده 
موردنظر تأثيرگذار است. در اين پژوهش بر اساس ديدگاه 

 "ه در دو مقوله اصلي مقوله فرعي ك 9كنندگان مشاركت

 "عوامل سازماني و مديريتي "و  "عوامل كالن محيطي
اند، شناسايي شدند. عوامل كالن محيطي به شدهبنديدسته

عواملي اشاره دارد كه محيط پيرامون به صنعت بانكداري 
كند. اين عوامل به دليل اينكه خارج از كنترل تحميل مي

بانكداري  بر عملكرد صنعتها هستند تأثيرگذاري بااليي بانك
هاي اين صنعت را دستخوش تغيير داشته و همواره فعاليت

دهند. عوامل سازماني و مديريتي عوامل داخلي قرار مي
صنعت بانكداري  هستند كه موانع و مشكالت دروني صنعت 
كه در چابك نمودن صنعت بانكداري مؤثر هستند را نشان 

  آمده است. 7لّي در جدول دهد. مفاهيم مرتبط با شرايط عمي

  
 هاي پويا. مفاهيم مرتبط با شرايط علّي بر چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت7 جدول

  شدهمفاهيم شناسايي مقوله فرعي  مقوله اصلي

  عوامل كالن محيطي

 پويايي محيطي
پويايي بازار در صنعت بانكداري، پيچيدگي و گسست محيطي پيرامون 

  هاي مالي وكرونا و ...ير نياز بازار و مشتريان، بحرانصنعت بانكداري، تغي
پذيري در قابليت رقابت

 صنعت بانكداري

المللي، ورود رقباي هاي بينشدن و لزوم ورود به فعاليتفشارهاي جهاني
  جديد((مؤسسات مالي)) به صنعت بانكداري

  موانع مالي و اقتصادي
لي و بانكي، لزوم استفاده از هاي ماافزايش ركود اقتصادي، وجود تحريم

  ، سوئيفت، اعتبارات اسنادي FATFهاي المللي مانند سيستمقوانين بين

 گسست فناوري

محيطي، ورود هاي زيستكارگيري فناوريورود ارزهاي ديجيتال، لزوم به
ها، شتاب تغييرات روزافزون در هاي بانكهاي جديد به فعاليتفناوري
 هاي جديدي سريع رقباي بانكي به فناوريها، رشد دسترسفناوري

عوامل  سازماني و 
  مديريتي

  قابليت پاسخگويي
نياز به پاسخگويي سريع به مشتري، قابليت پاسخگويي در شرايط بحراني 

  و عدم اطمينان

تفكر و دورانديشي  ضعف
 استراتژيك

 گذاري غير مؤثرصورت شفاف، سياستبيني آينده بهعدم توانايي پيش

، ضعف رويكرد سيستمي در صنعت بانكداري، ضعف ي شرايط متغيربرا
 در توسعه مهارت تفكر استراتژيك در صنعت بانكداري

  مشكالت ساختاري
سبك مديريت سنتي، تغيير قوانين و مقررات بانكي، ساختار سنتي، تغيير 

 ميزان حقوق و دستمزد، محدوديت منابع مالي

  هاي سازماني حمايتگراني حمايتگر، عدم وجود ارزشسازمفقدان فرهنگ  مشكالت فرهنگي

  ايمشكالت حرفه
گيري مؤثر در شرايط بحراني، عدم ارزيابي فرايندهاي ناتواني در تصميم

  سازماني و درك توانايي سازماني، نياز به نيروي انساني متخصص و ماهر
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  كند كه :چنين اذعان مي )P6(شوندگانيكي از مصاحبه 
وجه به شرايط كنوني كه پاندمي كرونا با ت"

گرفته، مراجعات مشتريان به بانك بسيار شكل
كمتر از گذشته شده، به همين دليل بهتره كه 

اي گونهدهي خود را بهها خدماتبانك
ريزي كنند كه مشتريان بتونند از خدمات برنامه

  "غيرحضوري و اينترنتي استفاده كنند

  : كند كهبيان مي )P4(نشوندگايكي ديگر از مصاحبه
مشتريان از ما ( بانك) انتظار دارن كه در "  
ترين زمان ممكن نيازهايي كه دارن رو پاسخ كوتاه

عنوان مشتري انتظار دارن كه به نحو بديم. اونا به
احسنت خدماتو بهشون ارائه بديم و نيازهاي 

طور مناسب و در اونارو رفع كنيم. اگه ما نتونيم به
ين زمان اين كار رو انجام بديم سراغ تركوتاه

بانك ديگه اي ميرن كه اين كار رو براشون انجام 
بده.  اين يه الزامه براي ما كه بتونيم خدمات 

  "سريع و مطابق با نيز مشتري رو ارائه بديم 

  معتقد است كه :  )P8(شونده ديگريمصاحبه
سازماني يه مورد كليدي هستش و بحث فرهنگ"

رنگي توي چابكي صنعت بانكداري نقش بسيار پ
بينيم كه خيلي از مديران ما به اين داره. ما مي

كنن و اهميت زيادي به مورد مهم كمتر توجه مي
كننده گسترش و ترويج يه فرهنگي كه تقويت

باشه نميدن، البته در ظاهر چيز ديگه ميگن اما 
  "بينيم متفاوته چيزي كه در عمل مي

 هااستراتژي

ها، اقدامات و اعمالي هستند كه از پديده استراتژي
 4كنندگان شوند. بر اساس ديدگاه مشاركتمحوري منتج مي

استراتژي رشد و توسعه  "مقوله فرعي كه در دو  مقوله اصلي 
 "هاي تنوع و مشاركتاستفاده از استراتژي"و "فردي
اند، شناسايي شدند. استراتژي رشد و توسعه شدهبنديدسته

نبال طراحي و تدوين اقداماتي در توانمند نمودن فردي به د
افراد است كه در عين توانايي واكنش منعطفانه و چاالك به 
روند در حال تغيير محيط داشته باشند و  به دنبال آن هستند 

گيري بهتر از كه سهم بيشتري از بازار بدست آورند. براي بهره
سازي و ها بايد قابليت همسوها، آناين نوع استراتژي

ها و تغييرات را داشته باشند . از پذيري در كوران بحرانانطباق
هايي كه صنعت بانكداري را ديگر اقدامات و كنش

ها و خدمات پذيرتر كرده و سرعت عمل فعاليتانعطاف
گيري برد، در پيشصنعت را در شرايط مختلف باال مي

حيطي هاي تنوع و مشاركت است. در شرايط متغير ماستراتژي
شده و مشاركت در رو ايجاد تنوع در خدمات ارائهپيش

هايي كه مطابق با نيازهاي بازار بوده و از ايستايي و فعاليت
سكون صنعت بكاهد، موردنياز است. مفاهيم مرتبط با 

  آمده است. 8ها در جدول استراتژي

  

 هاي پوياد قابليتها در چابكي استراتژيك با رويكر. مفاهيم مرتبط با استراتژي8 جدول

  مفاهيم مقوله فرعي  مقوله اصلي

استراتژي رشد و 
  فردي توسعه

توسعه يادگيري و 
 رشد

مدت و بلندمدت، افزايش تنوع مهارت كاركنان، آموزش هاي آموزشي كوتاهبرگزاري دوره
  تخصصي مديران و كاركنان

  بر چندكاره بودن مهارت در جذب كاركنان جذب مديران شايسته و باتجربه باارزش باال، تأكيد  شايسته گزيني

هاي استراتژي
  تنوع و مشاركت

استراتژي يكپارچگي 
 و تنوع

هاي اينترنتي بندي و تخصيص بهينه منابع، ارائه تسهيالت متنوع و جديد، توسعه سيستماولويت
 نهاي، توسعه فرهنگ مشتري مداراو مجازي در بانك، مقررات زدايي، توسعه بازاريابي شبكه

ايجاد اتحادهاي 
 استراتژيك

هاي جديد، گذاريمحيطي، مشاركت در سرمايههاي انتفاعي و زيستمشاركت در فعاليت
 هاي بانكسپاري خدمات غيرضروري، تغيير در تركيب دارائيبرون
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

 كند كه :بيان مي )P11(شوندگانيكي از مصاحبه

شرايط بحراني شرايط روتين و عادي  "  
نياز داريم كه افرادي در بانك داشته نيست، ما 

باشيم كه بتوانند شرايط را سامان بدهند. بنظرم 
موقع استخدام بايد به اين نكته توجه داشته باشيم 
كه فردي را جذب كنيم كه توانايي متنوعي داشته 
باشد كه به نفع بانك باشد. نه اينكه بعد از جذب 

ش ما هزينه زيادي صرف آموزش و توانمند كردن
  "كنيم  

  اذعان داشت كه : )P2(شوندگانيكي ديگر از مصاحبه
بايد ما خدمات و تسهيالتي كه به مشتري  "  

ارائه ميديم متنوع باشه و به شكلي باشه كه اكثر 
هاي ديگه نيازهاي  اون تأمين بشه تا سراغ بانك

  "نره

  ديگر معتقد است:  )P10(شونده مصاحبه
يه  هرروزكه  كنيمي زندگي ميادورهتوي  "

فناوري جديد، يه اختراع جديد و ... به وجود 
وكار رو متحول ميكنه. بايد توي ميادكه كسب

هايي كه به كار هامون باشه كه روي فناوريبرنامه
ها هايي كه اين فناوريسازمانمون ميان با سازمان

و اختراعات رو در اختيار دارن  همكاري كنيم، 
يا اصالً بريم به سمت ازشون بخريم فناوري رو 

  "مشاركت 

  ايشرايط زمينه
ها اي، شرايط و بستري است كه بر استراتژيشرايط زمينه

ها تحت تأثير عوامل تأثيرگذار خواهد بود. اقدامات و كنش
اي شكل خواهند گرفت. بر اساس ديدگاه زمينه

 "مقوله فرعي كه در دو  مقوله اصلي  5كنندگان مشاركت
 "دورانديشي  استراتژيك "و "ؤثرگذاري مسياست
پذيري و چابكي در اند، شناسايي شدند. انعطافشدهبنديدسته

سازمان و بخصوص در صنعت بانكداري مستلزم فراهم كردن 
بسترها و شرايطي است كه صنعت بانكداري بتواند بر مبناي 

نوا بوده و خود را با شرايط طور مؤثري با تغييرات همها بهآن
توان اين بستر را فراهم آورد د. از مواردي كه ميوفق ده
گذاري درست و مناسب مديران صنعت است. از ديگر سياست

عوامل بسترساز چابكي استراتژيك در صنعت بانكداري توان 
گذاران و مديران صنعت است نگري سياستبيني و آيندهپيش

 هايي در پيش بگيرندكه با توجه به تغيير و تحوالت، سياست
مفاهيم مرتبط با  كه چاالكي صنعت را به دنبال داشته باشد.

  آمده است. 9اي در جدول شرايط زمينه
  

 هاي پويااي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت. مفاهيم مرتبط با شرايط زمينه9 جدول

  مفاهيم مقوله فرعي  مقوله اصلي

گذاري سياست
  مؤثر

هاي ها و دستورالعملسياست
 بانكي

نين و مقررات بانكي، مجوزهاي بانك مركزي، نرخ سپرده، قوا
  دهي و سرمايه در بانكسيستم وام

  اعتمادسازي در صنعت بانكداري، فضاي امن در صنعت بانكداري  امنيت پايدار

دورانديشي 
  استراتژيك

 سيستم پايش محيطي
هاي راهبردي سازمان، درك پايش و ارزيابي محيط، شايستگي

 بانكداري رقابت در صنعت

 رهبري استراتژيك
توسعه فرهنگ مشتري مدارانه، مديريت مناسب و مؤثر، مديريت 

 مشاركتي، نگرش استراتژيك مديران عالي

  منابع انساني پايدار
هاي فكري، سرمايه پرورش نيروي انساني متعهد،  وجود سرمايه

  انساني متخصص و خالق
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 ند كه :كبيان مي )P1(شوندگانيكي از مصاحبه

در صنعت بانكداري عواملي از قبيل دسترسي  "
ها يا آساني سريع، دسترسي آسان، آساني پروتكل

قوانين و قراردادهايي بايد وجود داشته باشه كه 
ها بتونن خدمات مشتريان با استفاده از آن

بانكداري الكترونيك يا خدمات بانكداري همراه 
  "سادگي دريافت كنندرا به

  كند كه :بيان مي )P6(شوندگانز مصاحبهيكي ديگر ا
اي و مكاني اسكن محيط بايد بصورت نقطه "

براي مكاني و  ايهر نسخهبسا انجام شود، چه
براي يك موقعيتي جوابگو هستش. البته اين 

  "اسكن محيط بهتره كه هميشگي باشه

  : ديگر معتقد است كه )P5(شوندهمصاحبه
ران كرونا يا در شرايط بحراني مثل همين بح"  

ها يا خيلي اي پيش مياد، بانكشرايطي كه مسئله
هاي ديگه به افرادي نياز دارند كه از سازمان

بتوانن با استفاده از مهارتي كه دارند به سازمان 
كمك كنند. ما نيازمند افرادي هستم كه با 

  "خالقيت راهي براي مسائل پيدا كنند 

  

  گرعوامل مداخله
اي هستند كه هم عوامل و شرايط زمينهگر، عوامل مداخله

ها تأثيرگذارند و منجر به كاهش يا افزايش در بر استراتژي
شوند. بر گيري پديده محوري(چابكي استراتژيك) ميشكل

مقوله فرعي كه در سه   9كنندگان اساس ديدگاه مشاركت
و   "عوامل سازماني"، "عوامل محيطي و رقابتي "مقوله اصلي 

اند، شدهبنديدسته "وكارفرايندهاي كسبآگاهي از  "
شناسايي شدند. از عوامل مهمي كه در كاهش يا افزايش 

ها آن مؤثر است، عوامل چابكي استراتژيك  و نيز استراتژي
مربوط به محيط رقابت و مسائل محيطي است. اين عوامل با 

شدت اثري كه دارند ممكن است شرايطي را به وجود توجه به
موقع شود(و بالعكس). مانع از عملكرد مناسب و بهآورند كه 

عوامل سازماني آن دسته از عوامل دروني صنعت هستند كه 
در كاهش يا افزايش چابكي صنعت بانكداري و نيز 

ها نقش دارند. اين عوامل بيشتر تحت تأثير استراتژي
گذاران و مديران وسيله سياستگذاري دروني كه بهسياست

شود قرار دارند و براي چابكي صنعت بسيار صنعت تدوين مي
وكار آن دسته از اقداماتي است كه مهم هستند. فرايند كسب

دهد تا آن هدفي ((توليد محصول، ارائه سازمان انجام مي
خدمت و ...)) كه در نظر دارد محقق شود. در اين راه سازمان 

كند. (صنعت بانكداري) مسير ارائه خدمات بهتر را فراهم مي
  آمده است. 10گر در جدول مفاهيم مرتبط با عوامل مداخله
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

 هاي پوياگر چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت. مفاهيم مرتبط با عوامل مداخله10 جدول

  مفاهيم مقوله فرعي  مقوله اصلي

عوامل محيطي و 
  رقابتي

 شرايط صنعت بانكداري
سازماني، شرايط محيط ن و برونهاي دروگذاري غير مؤثر مالي دولتي، همكاريسياست

 دروني و بيروني صنعت بانكداري

  عدم اطمينان محيطي
عدم اطمينان به سيستم بانكي، عدم امنيت مؤثر در صنعت بانكداري، رانت در صنعت 

  بانكداري، عدم ثبات نرخ ارز
  ورود مؤسسات اعتباري به حوزه بانكي كشور، بازارهاي موازي  واردهاتهديد تازه

  وامل سازمانيع

 قوانين و مقررات دست و پاگير در سيستم بانكي، تشكيالت اداري ناكارآمد و زائد قوانين و مقررات حاكم

 هاي ناخواسته بانكي، ساختار سازماني غير منعطفادغام ساختار سنتي

 سبك مديريتي
چابكي(عامل مديريت)، قابليت تصميمات سياسي، نگرش مديران عالي صنعت به

 سخگويي، رهبري مشاركتي، فرهنگ سنتي،پا

 قابليت يادگيري سازماني
گسترش تنوع مهارت كاركنان، آموزش پايدار در صنعت بانكداري، يادگيري مشاركتي و 

 كارگيري سيستم مديريت دانشجمعي، به

آگاهي از 
فرايندهاي 

  وكاركسب

  فرايندهاي كاري
هاي غيرتكراري، تسهيل دسترسي به بانك، يمديريت زنجيره تأمين مؤثر، استفاده از فناور

  يابي جغرافيايي بانكمكان
 رساني شفاف به مشتريان ،سواد مالي مشتريان، عدم آگاهي مشتريعدم اطالع اطالعات مشتري

 كند كه :بيان مي )P7(شوندگانيكي از مصاحبه

وجود يك سري موانع باعث شده كه نتوانيم "
. اين موانع بيشتر از طور شايسته عمل كنيم به

اي از طرف طرف دولت تحميل ميشوند. اليحه
شود يا وزارت سياستي را در دولت تصويب مي

ها موظف هستند فالن گيرد كه مثالً بانكپيش مي
تسهيالت را (بدون برآورد كارشناسي دقيق) ارائه 
كنند. خيلي از اين موارد واقعاً منابع بانك را 

هايي كه به نفع پروژه گذاري رويبجاي سرمايه
  "كند هست را خراب مي

 كند كه :بيان مي )P1(شوندگانيكي ديگر از مصاحبه

هنوز خيلي از مديران صنعت و خيلي از "
همكارامون هستند كه معتقد به حضور فيزكي 

ي چنداني به مشتري در بانك هستند. عالقه
ي امور ندارند. در صحبت ديجيتالي كردن همه

و نشون ميدن ولي عزمي براي عملي تمايلشون ر

  "بينيم كردن نمي

 ديگري معتقد است كه : )P8(شونده مصاحبه

اگر ميخواهيم كه بانك ما يا صنعت بانكداري "
رساني خوبي را به در حالت كلي توانايي خدمات
اش هم حال هزينهمشتري داشته باشد و درعين

تقاضاي ريزي روند ايجاد پايين بياد. بايد با برنامه
مشتري تا دريافت خدمات توسط مشتري را 

  "مديريت كند و با برنامه باشد 

  پيامدها
 هاييكارگيري اقدامات و كنشپيامدها نتيجه به

كنند اين اقدامات تا هايي) هستند كه مشخص مي(استراتژي
چه اندازه موفق يا ناموفق بوده است. بر اساس ديدگاه 

 "كه در دو مقوله اصلي مقوله فرعي  3كنندگان مشاركت
اند، شدهبنديدسته "پيامدهاي دروني "و   "پيامدهاي بيروني

شناسايي شدند. پيامدها به مزايا و نتايج مثبتي اشاره دارند كه 
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ها دست خواهد صنعت بانكداري با چابك نمودن خود به آن
يافت. پيامدهاي بيروني به مواردي اشاره دارد كه صنعت 

ت به رقباي خود و ديگر بازيگران بخش مالي بانكداري را نسب
كند. پيامدهاي دروني چابكي استراتژيك و اقتصادي برتر مي

صنعت بانكداري به آن دسته از مزايا اشاره دارد كه با اعمال 
مراتب بهتر چابكي استراتژيك، صنعت بانكداري عملكردي به

در از گذشته را دارا خواهد بود. مفاهيم مرتبط با پيامدها 
  آمده است. 11جدول 

  
 هاي پويا.  مفاهيم مرتبط با پيامدهاي  چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت11 جدول

  مفاهيم مقوله فرعي  مقوله اصلي

 مزيت رقابتي  پيامدهاي بيروني
پاسخگويي سريع به تغييرات محيطي، آگاهي مستمر از تحوالت 

 فزايش سهم بازارهاي بانكي، اپذير شدن فعاليتپيرامون، رقابت

  پيامدهاي دروني
 وريافزايش بهره

رساني، دسترسي سريع به اطالعات، رضايت سرعت در خدمات
 ها، حذف شعب غير كارآمدكاركنان، كاهش هزينه

 سودآوري
جذب و حفظ مشتريان، وفاداري مشتري، رضايت مشتري، جذب 

 سرمايه و منابع مالي در شرايط مختلف

 كند كه :بيان مي )P4(وندگانشيكي از مصاحبه

رو داشته مشخص ديگه وقتي بانك توانايي اين"
هاي مختلف خدماتش رو باشه در زمان و مكان

هاي بيشتري در اختيار مشتري قرار بده، مشتري
جذب ميشن و از رقبا جلو ميزنه و بازار رو 

  "دست ميگيره 

 معتقد است كه : )P11(شوندگانيكي  ديگر از مصاحبه

هاي چابكي براي ترين خوبيكي از مهمي"
هاي عملياتي صنعت بانكداري اين هستش هزينه

و غيرعملياتي را كاهش ميده. ديگه اون همه 
ثمر نميشه و ميتوني هايي بيهزينه صرف فعاليت

اي كه ثمر داشته باشه اون رو صرف جاي ديگه
  "كني  

ل ، مد1هاي پژوهش شكل درنهايت و پس از تحليل يافته
هاي پويا در نهايي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

كننده آن شده بياندهد. مدل ارائهصنعت بانكداري را نشان مي
است كه در شرايط پيچيده كنوني براي عملكرد بهتر صنعت 
بانكداري بهتر است  به چه عواملي توجه داشت و چه 

مطلوب  اقداماتي را بايد انجام داد تا درنهايت به عملكرد
چابكي استراتژيك چه يافتن بهيافت؛ و درنهايت دستدست

  مزايايي براي صنعت در پي خواهد داشت.
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

  هاي پويا. مدل نهايي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت1 شكل
  

  گيري و پيشنهادهانتيجه
اين پژوهش با توجه به مسئله تحقيق كه ناشي از عدم 

، عدم سرعت عمل كافي در كاركرد مناسب صنعت بانكداري
پذيري در شرايط پاسخگويي به نيازهاي متغير و عدم انعطاف

بحراني و پيچيده است، به روش كيفي و با استفاده از نظريه 
ها، تحليل و داده بنياد انجام شد. پس از گردآوري داده

مفهوم شناسايي شد كه  132ها درنهايت كدگذاري مصاحبه
مقوله اصلي  14مقوله فرعي و  36اين مفاهيم در قالب 

بندي شدند. قبل از پرداختن به تحليل اجزاي مدل نظري طبقه
پژوهش، نخست تعريفي از چابكي استراتژيك كه در خالل 

  ها از خبرگان به دست آمد، ارائه خواهد شد. مصاحبه
مفهوم چابكي استراتژيك مفهومي جذاب است كه طي 

برده شده از آن نام هاي مختلفهاي گذشته در پژوهشسال
است، ولي تاكنون تعريفي كه موردتوافق همه محققان باشد، از 
آن ارائه نشده است. آنچه كه در اين پژوهش در خصوص 
تعريف چابكي استراتژيك دريافت شد، منتج شده ازنظر 

اي در صنعت شوندگاني است كه تجربه زيستهمصاحبه
صنعت آشنا بودند. بانكداري را داشته و با چابكي عملي اين 

طور ساده، يك توانمندي و قابليتي چابكي استراتژيك به
نگر است كه امكان تطابق سريع صنعت(يا بانك) با آينده

شرايط پيچيده (اعم از بحران و تغييرات محيطي و...) را فراهم 

  شرايط علّي
 عوامل كالن محيطي 

پويايي محيطي، قابليت 
پذيري در صنعت بانكداري، رقابت

موانع مالي و اقتصادي، گسست 
  فناوري

 سازماني و مديريتيعوامل 

قابليت پاسـخگويي، ضـعف تفكـر و    
اســـــــتراتژيك،  دورانديشـــــــي 

ــكالت ــكالت مشـ ــاختاري، مشـ سـ
  ايفرهنگي، مشكالت حرفه

 

  پديده محوري
  قابليت حساسيت

 استراتژيك

ديدگاه استراتژيك، پايش و 
  ارزيابي محيطي

  قابليت هوشمندي
 استراتژيك

 گيري استراتژيك،تصمم
  ستراتژيككارآفريني ا

 قابليت نوسازي استراتژيك  
ساختارپويا و منعطف، مديريت 

  تغيير(تحول استراتژيك)

  هااستراتژي
  استراتژي رشد و توسعه

 فردي

، توسعه يادگيري و رشد
  گزينيشايسته

  
 هاي استفاده استراتژي

 تنوع و مشاركت

استراتژي يكپارچگي و تنوع، 
  ايجاد اتحادهاي استراتژيك

  پيامدها
 هاي بيرونيپيامد 

  مزيت رقابتي
  
 پيامدهاي دروني 

وري، ش بهرهافزاي
  سودآوري

 

  ايعوامل زمينه
  : هاي بانكي، امنيت پايدارها و دستورالعملسياستسياستگذاري مؤثر 

  
   : سيستم پايش محيطي، رهبري استراتژيك، دورانديشي استراتژيك

 منابع انساني پايدار

  گرعوامل مداخله
 شرايط صنعت بانكداري، عدم اطمينان قابتي : عوامل محيطي و ر

 محيطي،  تهديد تازه واردها

   : قوانين و مقررات حاكم، ساختار سنتي، سبك عوامل سازماني
 مديريت، قابليت يادگيري سازماني

 :فرايندهاي كاري، اطالعات  آگاهي از فرايندهاي كسب و كار
 مشتري
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دهد. كند و سرعت عمل در پاسخگويي را افزايش ميمي
هايي است كه بر انشرايط پيچيده امروز نيازمند سازم

ها را پذيري و پاسخگويي آنهايي كه سرعت انطباقتوانمندي
ها، واحدها، قوانين و كنند، تمركز كند و بخشتقويت مي

شوند را كنار بزنند، به مقررات زائد كه مانع از چابكي مي
هايي را عبارتي شرايط پيچيده و بحراني امروز، سازمان

بار پذيري) و سبكيشي و انطباقبال(دوراندطلبد كه سبكمي
  (فاقد ساختار عريض و طويل) باشند. 

ها نشان داد پديده محوري(چابكي استراتژيك) يافته
پژوهش حاضر مطابق با تعريف چابكي استراتژيك برآمده از 
پژوهش است كه در فراز باال به آن اشاره شد. بدين معنا كه 

صنعت بانكداري  پذيري سريعپديده محوري اشاره به انطباق
هاي بدست ترين مقولهدر شرايط مختلف را دارد. يكي از مهم

هاي پويا در آمده براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت
صنعت بانكداري، قابليت حساسيت استراتژيك است. دوز و 

) معتقدند كه هوشياري در درك محيط 2010كوسونن(
استراتژيك به وكار، شدت آگاهي و توجه به تحوالت كسب

معناي حساسيت استراتژيك است. اين يافته با نتايج 
)، شمسي 1399هاي محمدكريمي و همكاران(پژوهش

) كه حساسيت 1395) و بندريان(1399گوشكي و همكاران(
هاي چابكي استراتژيك ارائه استراتژيك را جز ابعاد و مؤلفه

 مقولهراستا است. قابليت هوشمندي استراتژيك، اند، همكرده
شده ديگر پژوهش براي پديده محوري(چابكي شناسايي

گيري تحليلي و فرضيه استراتژيك) است كه به معناي تصميم
محور مديران است كه كليت صنعت را در نظر گرفته و با 
استفاده از نبوغ و شّمي(درك و هوشياري) كه دارند زمينه 

د. همل كننپاسخگويي سريع و عملكرد برتر صنعت را مهيا مي
پذيري ]  نيز اذعان دارند كه انعطاف54)[2003و وليكنگاس(

ها) مختلف است. دوز و هاي(گزينهنيازمند هوشياري و بديل
) نيز اين قابليت را بانام تعهد جمعي مطرح 2010كوسونن(

) 2016وگنومي و خدامي( نمودند. اين يافته با نتيجه پژوهش
تأثيرگذار در چابكي كه هوشياري كارآفرينانه را يك عامل 

راستا است. قابليت نوسازي استراتژيك مقوله ارائه دادند، هم
شده در قسمت پديده محوري پژوهش است كه ديگر شناسايي

به معناي احيا و اصالح ساختار و نيز همنوايي با تغييرات 
محيطي براي عملكرد و پاسخگويي مناسب صنعت است. 

نوان توانايي احياء و ع) آن را به2003همل و وليكنگاس(
) نيز آن را بانام سيالي 2010بازآفريني ، و دوز و كوسونن(

  اند. منابع معرفي كرده
شده در بخش عوامل علّي شامل، هاي شناساييمقوله

عوامل كالن محيطي و عوامل سازماني و مديريتي است. 
عوامل كالن محيطي آن دسته از عوامل بيروني و مهمي هستند 

گيري و ت بانكداري تأثيرگذار بوده و دليل شكلكه بر صنع
كنند. اين ايجاد چابكي استراتژيك را براي صنعت مشخص مي

پذيري در صنعت عوامل شامل، پويايي محيطي، قابليت رقابت
بانكداري، موانع مالي و اقتصادي و گسست فناوري است. هر 

گيري چابكي شده در شكلهاي شناسايييك از اين مقوله
مهمي دارند. پويايي محيطي به معناي افزايش نرخ  نقش

تغييرات و پيچيدگي در محيط پيرامون صنعت است. محيط 
مانند گذشته كه تغييرات در عوامل كالن امروزي ديگر به

توانند ها نميگرفت، نيست و سازمانكندي شكل ميمحيطي به
مثابه گذشته عمل كنند. امروزه سرعت تغييرات چنان به
بيني مسائل به معناي از يافته كه عدم آمادگي و پيشيشافزا

دست دادن بقاي سازمان است. از سوي ديگر رقابت بين 
هاي فعال در صنعت بانكداري(بخش خصوصي و بخش

يافته كه در صورت عدم تطابق با شرايط دولتي) چنان افزايش
هاي شود. وجود بحرانبازار رقابت، بازار به ديگري واگذار مي

گير اقتصاد كشور در چند الي و ركود اقتصادي كه گريبانم
سال گذشته شده است  نيز عملكرد مناسب صنعت را دچار 
چالش كرده است،  همچنين تغييرات  مداومي كه در 

ها شاهد آنها هستيم نيز دليل مهمي بر ايجاد چابكي فناوري
استراتژيك در صنعت بانكداري است. اين يافته با نتايج 

 )، بندريان1399هاي شمسي گوشكي و همكاران(شپژوه
 ) و وگنوني و2010)، دوز و كوسونن(2009)، ميونجر(1395(

راستا است.  عوامل سازماني و مديريتي به ) هم2016خدامي(
آن دسته از عوامل دروني صنعت بانكداري اشاره دارد كه 

كند. عوامل سازماني و ايجاد چابكي صنعت را ضروري مي
شامل، قابليت پاسخگويي، ضعف تفكر و دورانديشي  مديريتي
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

استراتژيك، مشكالت ساختاري، مشكالت فرهنگي و 
اي است كه در درون صنعت بانكداري وجود مشكالت حرفه

رساني به نيازهاي دارد. كندي در پاسخگويي و خدمت
ها وجود دارد و نيز مشتريان و بازار كه در بسياري از بانك

نگرانه در صنعت، اي آيندهش انديشهعدم تبيين و گستر
ساز عملكرد نامناسب صنعت بانكداري شده است. از زمينه

سوي ديگر مشكالت اساسي كه در نحوه مديريت، 
كه حامي -هاي فرهنگي گيري و گسترش ارزشتصميم

در صنعت وجود دارد    -سرعت عمل و چابكي صنعت هستند
بر ژيك با تكيهخود دليلي روشني بر ضرورت چابكي استرات

هاي است كه در صنعت بانكداري وجود دارد. اين توانايي
)، 1399هاي محمدكريمي و همكاران(يافته با نتايج پژوهش

 )، ميونجر1395)، بندريان(1397ابوالقاسمي و همكاران(
  راستا است. ) هم2016) و وگنوني و خدامي(2009(

هاي هگذاري مؤثر و دورانديشي استراتژيك مقولسياست
اي چابكي استراتژيك شده در بخش عوامل زمينهشناسايي

گذاري مؤثر (شامل هستند. در صورت وجود سياست
هاي بانكي) از سوي مديران و ها و دستورالعملسياست

گيري چابكي بازيگران اصلي صنعت بانكداري كه شكل
تواند با شرايط استراتژيك را تسهيل كند، صنعت بانكداري مي

امروزي منطبق شده و توان عملكردي خود را افزايش  پيچيده
گذاراني كه توانايي دهد. همچنين وجود مديران و سياست

بيني مسائل را داشته باشند و با ارزيابي مستمر درك و پيش
متغيرهاي محيط و با مشاركت دادن كاركنان در 

كنند، ها را ايجاد ميها، زمينه شناخت فرصتگيريتصميم
پذيري و ش توانايي صنعت بانكداري در انطباقازپيبيش

دهند. اين يافته با نتايج سرعت عمل را افزايش مي
 )، شمسي گوشكي و همكاران1395هاي بندريان(پژوهش

  راستا است. ) هم2016) و وگنوني و خدامي(1399(
ها شامل، شده در بخش استراتژيهاي شناساييمقوله

هاي ستفاده از استراتژياستراتژي رشد و توسعه فردي و ا
تنوع و مشاركت است. استراتژي رشد و توسعه فردي يكي از 
اقدامات مهمي است كه صنعت بانكداري براي افزايش 

پذيري بايد در پيش بگيرد. با توجه به افزايش توانايي انطباق

تغييرات محيطي نياز به يادگيري و آموزش مستمر جهت 
ست. صنعت بانكداري تطابق سريع با تغييرات ضروري ا

هاي يادگيري و آموزشي در نيازمند گسترش و توسعه سيستم
سطوح مختلف صنعت است. از طرف ديگر وجود مديران 
آگاه و باتجربه كه درك روشن و صحيحي از نيازهاي بازار 

پذيري صنعت كمك خواهد كرد. دارند به افزايش انطباق
دگيري و رشد استراتژي رشد و توسعه فردي شامل، توسعه يا

گزيني است. استراتژي تنوع و مشاركت آن دسته از  و شايسته
گرفتن آنان توانايي  اقداماتي است كه صنعت با در پيش

پذيري در شرايط متغير را افزايش عملكرد صنعت و انعطاف
كنند كه استراتژي ] بيان مي55)[1386دهد. هانگر و ويلن(مي

الت و يا ورد به صنايع تنوع به معناي تنوع در توليد محصو
)داخلي، از طريق 1ديگر است. استراتژي تنوع به دو صورت 

گذاري در طراحي و توسعه محصوالت جديد يا سرمايه
هاي ديگر يا )خارجي، از طريق ادغام، خريداري شركت2

شود. ها اجرا ميهاي استراتژيك با آنبرقراري ائتالف
شامل، استراتژي  استراتژي تنوع و مشاركت در پژوهش حاضر

يكپارچگي و تنوع و ايجاد اتحادهاي استراتژيك است. اين 
راستا ) هم2017يافته با نتايج پژوهش باتيستال و همكاران(

  است.
عوامل محيطي و رقابتي، عوامل سازماني و آگاهي از 

شده در بخش عوامل هاي شناساييوكار مقولهفرايندهاي كسب
در صنعت بانكداري هستند. گر چابكي استراتژيك  مداخله

اين عوامل برشدت يا كاهش چابكي استراتژيك در صنعت 
گذارند. عوامل محيطي و رقابتي(شامل بانكداري تأثير مي

شرايط صنعت بانكداري، عدم اطمينان محيطي و تهديد 
واردها) آن دسته از عوامل هستند كه هم از بيرون صنعت تازه

پذيري مؤثر است. باقو هم از درون صنعت بر توان انط
در بخش مالي در پيش  هاي اقتصادي كه دولتسياست

هاي امنيتي و عدم اطمينان به سيستم گيرد و وجود شكافمي
بانكي و ... و نيز وجود بازارهاي موازي و ورود رقباي جديد 
به صنعت بانكداري از يكسو، و نيز وجود قوانين و مقررات 

گر، ساختارهاي سنتي و ندست و پاگير، مديران گذشته
ناكارآمد از سوي ديگر بر توان پاسخگويي و سرعت عمل 
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صنعت بانكداري اثرگذار بوده است. اين موارد بيشتر مانع 
پذيري گيري چابكي استراتژيك شده و توانايي انطباقشكل

صنعت را كاهش داده است. عالوه بر اين موارد عدم آگاهي 
ات و نيز مديريت بسياري از مشتريان در خصوص خدم

پذيري فرايندهاي كاري صنعت نيز بر ايجاد چابكي و انطباق
هاي شمسي گوشكي و مؤثر هستند. اين يافته با نتايج پژوهش

) و باتيستال و 1396)، آرمان و شفيعي(1399همكاران(
  راستا است.) هم2017همكاران(

ايجاد چابكي استراتژيك در صنعت بانكداري پيامدهايي 
عت به همراه دارد كه اين پيامدها در دو مقوله براي صن

پيامدهاي بيروني و دروني شناسايي شدند. پيامدهاي بيروني 
گرفتن از رقبا اشاره دارد. مزيت  پذيري و پيشيبه رقابت
آورد بيروني حاصل از چابكي استراتژيك است كه رقابتي ره

ور طآورد. بهبرتري صنعت در بازار رقابت را به ارمغان مي
توان بيان كرد كه مزيت رقابتي به معناي توانايي ساده  مي

كسب سود بيشتر نسبت به رقبا است. پيامدهاي دروني به 
مزاياي دروني كه صنعت بانكداري پس از چابكي استراتژيك 

ها دست خواهد يافت، اشاره دارد. پيامدهاي دروني به آن
ي است. وري و سودآوري صنعت بانكدارشامل، افزايش بهره

وري به معني افزايش توان صنعت بانكداري در افزايش بهره
ها و افزايش رضايت و رساني سريع، كاهش هزينهخدمات

خشنودي كاركنان است. اين مهم منجر به اثربخشي و كارايي 
صنعت خواهد شد و درنهايت عملكرد صنعت ارتقا خواهد 

ع مالي داشت. سودآوري به معني جذب سرمايه و افزايش مناب
هاي ابوالقاسمي و صنعت است. اين يافته با نتايج پژوهش

)، همتي و 2009)، ميونجر(1395)، بندريان(1397همكاران(
  راستا است.) هم2017) و باتيستال و همكاران(2016همكاران(

با توجه به كاركردها و مزايايي كه چابكي استراتژيك براي 
منظور افزايش يي بهصنعت بانكداري به همراه دارد پيشنهادها

  كاركردي چابكي ارائه خواهد شد.
و يك سيستم  شود كه يك كارگروه ويژهپيشنهاد مي -

افزاري جامع (كه رويدادها و تغييرات محيطي  را نرم
ها را در آن ثبت كرده و با بررسي ميزان اثرگذاري، آن

بندي كند) براي بررسي عوامل محيطي اولويت

كداري را تشكيل دهند و تأثيرگذار بر صنعت بان
طور مستمر تغييرات محيطي را بررسي كنند. آگاهي به

از تغييرات و عوامل محيطي اين امكان را به مديران و 
دهد كه در گيرندگان صنعت بانكداري ميتصميم

هاي گيريريزي و اتخاذ تصميمهنگام برنامه
استراتژيك براي آينده جوانب مختلف را در نظر 

هايي كه صنعت استفاده از توانمندي گرفته و با
بانكداري دارد بتوانند در مقابل تغييرات محيطي، 

  واكنشي فعاالنه داشته باشند. 
گذاران صنعت بانكداري شود كه سياستپيشنهاد مي -

گيري از نسبت به اصالح ساختارهاي سنتي و بهره
رويكردهاي نويني مديريتي در صنعت بانكداري اقدام 

معنا كه ساختارهاي تخت را جايگزين كنند. بدين 
ساختارهاي ناكارآمد كنند و با دادن اختيار كامل به 

ها بتوانند در هنگام بروز شرايط مراكز استان، آن
صورت مستقل و مطابق با شرايط عمل كنند.  بحراني به

ها و وجود ساختارهاي منعطف، توسعه ارزش
انساني گيري از نيروي سازماني مؤثر ، بهرهفرهنگ

متخصص، توسعه و تبيين مهارت تفكر استراتژيك و 
نگري در سطوح مختلف صنعت بانكداري اين آينده

كند كه صنعت بانكداري در مقابل امكان را فراهم مي
ها عملكرد مطلوبي داشته باشد و تغييرات و بحران

ترين زمان خود را به شرايط وفق داده بتواند در كوتاه
  داشته باشد. و واكنشي فعاالنه 

اي طرح شوند گونههاي بانكي بهقوانين و دستورالعمل -
هاي بحراني و ... قابليت انعطاف داشته كه در موقعيت

ها در باشند و بر اساس شرايط موجود بتوان از آن
جهت پيشبرد امور و تطابق با شرايط استفاده كرد. به 

رسد قوانين و مقررات اگر بر اساس شرايط هر نظر مي
و موقعيت زماني در نظر گرفته شوند و يا به  منطقه

هاي منطقه اختيار داده شود در صورت بروز سرپرستي
ها و مقررات را مسئله يا موقعيت بحراني، دستورالعمل

اي اصالح كنند كه انتظارات بانك و مشتري به گونهبه
پذيري صنعت افزايش نسبت برآورده شود، انعطاف
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هاي پويا در صنعت بانكداريطراحي مدلي براي چابكي استراتژيك با رويكرد قابليت

  خواهد يافت.
ه امنيت پايدار در صنعت بانكداري با تقويت توجه ب -

هاي نظارتي پويا و تصويب قوانين مناسب، سيستم
  رساني به اعتماد مشتري شوند.مانع از آسيب

هايي كه ها و توانمنديشناسايي مداوم شايستگي -
ها در شرايط پيچيده و صنعت بانكداري بر اساس آن

مناسبي  متغير عملكرد مناسبي داشته و بتواند خدمات
  مطابق با شرايط ارائه دهد. 

گيري از شود مديران صنعت با بهرهپيشنهاد مي -
هاي فكري درون صنعت و مشاركت افراد سرمايه

ريزي، قابليت ها و برنامهگيريخالق در تصميم
هاي را در صنعت نگري و شناسايي فرصتآينده

افزايش دهند و توانايي پاسخگويي صنعت در شرايط 
هاي ها روشصورت كه بانكا ارتقا دهند. بدينمتغير ر

متنوعي(مانند خدمات الكترونيكي، موبايل بانك، 
اينترنت بانك و...) در ارائه خدمات در شرايط پيچيده 

گذاري بر روي و بحراني در نظر گرفته و يا با سرمايه
هاي فناورانه زمينه ايجاد اين خدمات را زيرساخت

  فراهم كنند.
شود كه يك سايت يا سامانه جهت پيشنهاد مي -

نظر و ارتباط با مشتريان و افراد متخصص تبادل
طراحي كنند تا مشتريان و افراد متخصص بتوانند 
نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص نحوة 

پاسخگويي و ايجاد خدمات متنوع و متناسب با  
  شرايط روز را ارائه كنند. 

اي صنعت بانكداري شود قابليت و توانمندهپيشنهاد مي -
اي چندبعدي(مبتني بر فناوري ، خالقيت و گونهبه

و تجربه ضمني و ...) طراحي شوند كه  مهارت
سختي صورت گيرد و نتوانند تشخيص آن براي رقبا به

راحتي از آن تقليد نمايند. اين مهم باعث خواهد شد به
كه از انگيزه رقبا براي ورد به صنعت كاسته شده و 

سادگي تشخيص لل موفقيت صنعت را بهنتواند ع
  دهند.

شود كارگروه يادگيري استراتژيك باهدف پيشنهاد مي- -

تقويت و بهبود توانايي آموزشي سطوح مختلف 
هاي كارگروه در قالب صنعت ايجاد شود. فعاليت

هاي پيگيري و رصد تغييرات فناوري و سيستم
فناورانه در سطح جهاني بود و بر اساس آن 

هاي پيشرو در دنيا اي الزم همگام با بانكهآموزش
طراحي و ارائه شود. از سوي ديگر اين كارگروه 

طور مستمر سطح دانشي صنعت را بررسي و با به
هاي كهنه كه مانع از سرعت عمل و شناسايي آموخته

يا شوند، نسبت به حذف و پذيري صنعت ميانطباق
ه مذكور ها اقدام نمايد. به عبارتي كارگرواصالح آن

 يادگيري زدايي را در صنعت گسترش دهد. 

ريزي مناسب  و شود كه مديران با برنامهپيشنهاد مي -
آموزش اثربخش توانمندي و مهارت كاركنان را در 
چند بعد افزايش داده تا در مواقع بحراني بتوانند 
توانمندي خود را در جهت انطباق با شرايط و 

  كارگيرند.عملكرد بهتر به
هاي مندي از فناوريشود كه براي بهرهاد ميپيشنه -

جديد و به جهت مرتفع كردن برخي نقاط ضعف 
هايي كه توانايي تطابق و سازمان هاخود، با شركت

هاي بانكي رادارند، اتحاد سريع در حوزه فعاليت
پذيري برقرار كرده تا از مزايا و منافع آن جهت انعطاف

  و چابكي بهره گيرند.
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