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 **چکیده
ر آن بعد ای موثد پولی در اقتصاد کشور بی بدیل بوده که یکی از مهمترین محورهبا توجه به اقتصاد بانک محور ایران، تاثیر این نها

ی نظام ه بنحونظارت و کنترل میباشد. از اینرو مساله اصلی تحقیق عدم وجود مدلی برای کنترل استراتژیک بانکداری ایران میباشد ک
یفی ککنترل استراتژیک به شناسایی و تحلیل کمی و  مند شکل گرفته باشد. هدف مقاله این است که در کنار تبیین مدلی برای

در بخش  تغیرهاممتغیرهای موثر بر آن و اولویت بندی و تعیین سهم هر یک از آنها بپردازد بگونه ای که با تعیین سهم هر یک از این 
، ر دادهتوصیفی است.از نظ-یکمی درکی روشنتر از مدل کیفی ایجاد گردد.روش تحقیق از حیث نتیجه،کاربردی و از حیث هدف تبیین

ز روش اتلفیقی از داده های کمی و کیفی)میکس( میباشد.استراتژی تحقیق در بخش کیفی تئوری داده بنیاد و تجزیه و تحلیل آن 
صمیم تکدگذاری با الگوی پارادایمی اشتراوس کوربین است. استراتژی تحقیق در بخش کمی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از  

ست.در ای چندمعیاره است میباشد.تحلیل بخش کمی از طریق مقایسات زوجی و اعتباریابی از طریق تحلیل نرخ ناسازگاری اگیریه
 ادرات،صبخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شده است.جامعه تحقیق بانکهای 

ر داند.  نه تحقیق با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گشتهملی،توسعه تعاون و ملت میباشد که نمو
هایت ننتیجه تحقیق، مدل مربوطه و متغیرهای موثر بر آن شامل مفاهیم کلیدی، متغیرهای علی و مداخله گر و زمینه ای و در 

 استراتژیها)راهکارها( و پیامدهای آن تبیین گشته اند
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 مقدمه ۱ 2
رل ین کنتواژه کنترل نشات گرفته از نگرش فرآیندی به مدیریت و واژه استراتژیک ناظر بر نگرش استراتژیک است. بنابرا

طح ان در سنمی باشد بلکه شامل کنترل تمامی عناصر سازماستراتژیک تنها مربوط به کنترل استراتژی و برنامه استراتژیک 
ط، ذهنی و مفهومی نیز می گردد. عناصر سازمان شامل اهداف و استراتژی ، تکنولوژی، ساختار، نیروی انسانی، محی

فرهنگ، محصوالت و سایر عناصر است. پس می توان کنترل استراتژیک را در تمامی این عناصر ساری و جاری 
 (۱۳8۹رابی و چاوشی، دانست.)اع

نترل اهمیت بخش کنترل در نظام مدیریت استراتژیک بر کسی پوشیده نیست. با توجه به سه نوع مهم کنترل که بصورت ک
ت اولوی وعملیاتی ، کنترل استراتژی و کنترل استراتژیک طبقه بندی می گردند در این تحقیق سعی گردیده است به تبیین 

صنعت  پیش از هر چیز الزم است درخصوص .بپردازیم در سیستم بانکداری ایران ل استراتژیکمدلی جهت کنترعناصر بندی 
ه گردید بانکداری و دالئل پیچیدگی و متالطم بودن این صنعت بحث نمائیم. همانطور که در بخش روش شناسی تحقیق ارائه

از جمله  خبرگان آشنا و مسلط به بحث کنترلنفر از مدیران و  2۰است جهت تبیین مدل کنترل استراتژیک در بخش کیفی با 
یدی درصد مطلعین کل ۱۰۰نفر)یعنی  2۰کنترل استراتژیک به مصاحبه پرداخته شده است. نکته مهم اینجاست که تمامی 

به  ین سوالایچیده و پر تالطم است. ایشان در بیان دالئل پاسخ خود به پتحقیق( بیان داشتند که صنعت بانکداری ، صنعتی 
،  بانکی اردی همچون تاثیرات فضای رقابتی بازار، وجود مسائل پیش بینی نشده یا برونزای اقتصادی همچون تحریم هایمو

ت نتظارااتعدد گیرندگان تسهیالت اعتباری با نیازها و سالئق مختلف ، حفظ منافع ذینفعان مختلف ، وجود خواسته ها و 
نیز  ختلف وممشتریان  و نیز وجود رقبای مختلف و متعدد با استراتژی های  متعدد و بعضاً متفاوت در بین گروه های مختلف

 ند. ه اوجود تهدیدات و فرصتهای متعدد محیطی و ... اشاره نمود
عدم . اما اثبات شده بوده و بر کسی پوشیده نیست کنترل و نظارت در نظام بانکی در دنیا و ایرانموضوع و ضرورت اهمیت 

یی و کمی شناسا می و تا حدی بومی شده برای نظام بانکی ایران به گونه ای که همه عوامل و ابعاد آن راوجود مدلی جامع و عل
ق نیز مساله اصلی این تحقیق بوده که ضرورت انجام آن را تبیین می نماید. سوال و هدف اصلی تحقی سازی نیز نماید،

و نیز  ر بر آنی جامع  که شامل عوامل موثو ارائه مدل ایران کنترل استراتژیک بانکداریشناسایی متغیرها و عوامل موثر بر 
 ق تالشراهکارهای )استراتژی های( تحقق آن و چگونگی اولویت بندی و سهم دهی آنها می باشد. به گونه ای که در تحقی

یز ر( و نگمداخله گردیده است در قالب یک مدل نظری جامع ، تمامی این متغیرها و عوامل )شامل عوامل علی ، زمینه ای و 
 رجه میزانشناسایی و ارائه گردد. دو بر پایه یک روش تحقیق میکس شده کیفی و کمی به شیوه ای ساختارمند پیامدهای آن 

ها می ، نشان دهنده درجه کاربردی نمودن آن و لزوم توجه و تخصیص منابع به هر یک از آنعواملاهمیت هر یک از این 
 باشد. 

له محوری به عنوان مقوبررسی و کنکاش کنترل استراتژیک بانکداری ایران  -۱اصلی مقاله ، شامل :  متغیرها و شاخص های
مبانی نظری و  می باشد که به تفصیل در پیامدها  -6 )راهکارها(استراتژی ها -5  زمینه ای)بستری( -4علی  -۳مداخله گر  -2

 مدل نظری تحقیق بحث می گردد.
بوده و یق تحق پیشینهبیان مساله، ضرورت و اهداف تحقیق، مبانی نظری و شامل مقدمه ، ابتدا در  مقالهساختار چارچوب و 

ارائه  با کمی سازی مدل نظری،شناسایی متغیرها و ارائه مدل نظری تحقیق پرداخته و سپس به ارائه روش شناسی تحقیق 
نتها نیز در است. پرداخته شده ا  دل و ارائه یافته هارتبه بندی و سهم دهی عناصر این م ،شده به اعتباریابی ، اولویت بندی 

ست که در اه ذکر الزم بتجزیه و تحلیل یافته ها، یافته های پژوهش ، بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها بیان گردیده اند. 
سازی ،  بخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا جهت کدگذاری و در بخش کمی از نرم افزار اکسپرت چویس جهت کمی

 اعتباریابی ، رتبه بندی و سهم دهی عناصر مدل بهره گرفته شده است.

 ، ضرورت و اهداف تحقیقبیان مساله   2
مدیران ارشد و برنامه ریزان را با  ،در عصر حاضر، فن آوری اطالعات و ارتباطات در کنار تغییرات و تحوالت شرایط محیطی

وبرو کرده است که حتی در برخی موارد هم بین اجزای آن ها همخوانی وجود مجموعه ای از داده ها و اطالعات گسسته ر
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ندارد. بنابراین برای افزایش اثربخشی عملکرد سازمانی و مدیریت سازمانها از جمله بانکها نیازمند یافته های مدیریت  ۳
طبیعت درونی مجموعه روند  استراتژیک می باشیم. در این بین کنترل استراتژیک از آن جهت ضرورت پیدا می کند که در

و کارایی استراتژی مدیریتی انتخاب شده با تاکید ویژه بر نظارت، سنجش، ارزیابی مدیریت استراتژیک تمرکز داشته و برای 
 دستیابی اهداف مدیریت دنبال می شود.

زی انستن چشم اندادر این سال ها در بسیاری از بخش های اقتصادی، ناپیوستگی تجربه شده است. در چنین شرایطی د
ایز حنکها هداف حاصل می شود برای باروشن از رسالت، عوامل خارجی و درونی تاثیرگذار و پیشرفتی که در راه رسیدن به ا

نه ش مدبرابه همراه گستر بانکاهمیت بوده و برای انجام درست آن الزم است از میان چیزهای دیگر ، کنترل منظم پیشرفت 
ک ی شود یبر اساس این سنجش تغییر کند. این فرآیند که کنترل استراتژیک نامیده م بانکتراتژی مناسب صورت پذیرد و اس

یط که مح بخش مهم و اغلب ناپیداست که مدیران برای مدیریت اثربخش سازمان خود به آن نیاز دارند. سیستم برنامه ریزی
ارت و واهد رسید مگر اینکه در همان زمان به نظداخلی و خارجی را ارزیابی می کند به کمال استعداد نهایی خویش نخ

 وشن میرسازمان همراه با ابعاد کلیدی استراتژیک آن بپردازد و این موضوع ضرورت کنترل استراتژیک را  هسنجش پیشرفت
 .سازد

نعت صو پیامدهای موثر بر کنترل استراتژیک در  )راهکارها(مساله اصلی این تحقیق این است که عوامل، استراتژی ها
 سهم دهی و اولویت بندی گشته و اوزان هر یک از آنها بدست آید. ،تبیین  بانکداری ایران شناسایی،

 سواالت پژوهش بطور کلی در قالب زیر بیان می گردد:
نی می ه میزاشرایط)متغیرهای( علی موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنان به چ -۱
 اشد؟ب
میزانی  به چه شرایط)متغیرهای( زمینه ای موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنان -2

 می باشد؟
ه میزانی ن به چشرایط)متغیرهای( مداخله گر موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنا -۳

 می باشد؟
چه  نان بهراتژی ها و راهکارهای مقوله محوری کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آاست -4

 میزانی می باشد؟
 اوزان اهمیت هر یک از آنان به چه میزانی می باشد؟پیامدهای اتخاذ این استراتژی ها چیست و  -5

 آنه ر موضوع کنترل استراتژیک) که در صنعت بانکداری کمتر باهداف تحقیق نیز عالوه بر پر کردن شکاف اطالعاتی د
 پرداخته شده است(،  رسیدن به پاسخ سواالت مطرح شده در باال می باشد.

 مبانی نظری تحقیق  3
کمک  منظور کنترل استراتژیک به عنوان یکی از اجزای فرآیند مدیریت استراتژیک، مشتمل بر یک سلسله اقداماتی است که به

ورد مدیران و در جهت هدایت صحیح استراتژی سازمان و دستیابی به اهداف آن و نیز تطبیق سازمان با محیط خود به م
ابزار  وما یکاستفاده قرار می گیرد. در برخی از مراجع، کنترل ابزاری برای برنامه ریزی و مدیریت بیان گردیده است و لز

 ست.اذاشته گدنبال کردن اهداف نظارتی و انجام آن، پا را فراتر از آن  تی و ارزیابی صرف محسوب نمی گردد بلکه ضمننظار
سیستم های کنترل استراتژیک از جمله ابزارهای اساسی مدیریت هستند زیرا قابلیت آنها برای اجازه دادن به مدیران به منظور 

 (2۰۰4، ۱)مورالیدهاراناشد.نظارت بر عملکرد و راهنمایی دوباره اقدامات سازمانی بخصوص در مواقع ضروری می ب
و  هدف اصلی کنترل استراتژیک، حفظ پویایی و بقای سازمان است و این مهم از طریق ارزیابی مستمر برای اثربخشی

و  انداز هماهنگی استراتژیک سازمان تحقق می یابد. مقصود از ارزیابی مستمر، اطمینان از صحت ماموریت، ارزش ها، چشم
 (۱۳88ان در مرحله تدوین و پس از آن در طول زمان است.)اعرابی و چاوشی، اهداف استراتژیک سازم
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ه به با توج بیانگر نقش مهم کنترل در هدایت سازمانها به سمت اهداف سازمانی است. این نقش استراتژیک یا راهبردیکنترل  4
 تخصیص منابعی که صورت می گیرد نظارت را اعمال می کند.

ی راهبرد وقصد آینده سازمان را بهسازی و ایمن می کند و حرکت سازمان را در مسیر بلندمدت مسیر و م استراتژیککنترل  
،  احمدیعلی می گیرد.)منظم پیشرفت سازمان به همراه گسترش مدبرانه مناسب صورت  نظارتتضمین می کند. بنابراین 

۱۳8۳) 

 تعاریف کنترل استراتژیک  ۱ .3
به  اریف کنترلبدست می آید این است که تعکنترل استراتژیک در زیر مهمی که از تعاریف نتیجه در ابتدا الزم به توضیح است 

ا به رعریفی تصورت پنهان و آشکار کارکرد آن را مشخص می کند و پیوندی ناگسستنی با کارکرد آن دارد و نیز نمی توان هیچ 
 شانه مین نظارت رااستراتژیک وجوه مختلفی از  می رسد هر یک از تعاریف کنترلبهترین تعریف نشان داد. به نظر  عنوان
 در اینجا به برخی از تعاریف کنترل استراتژیک می پردازیم: گیرد.

عبارت است از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد نظر در قالب استانداردهای انجام عملیات معین  استراتژیککنترل 
پیش بینی شده و انجام شده با یکدیگر مقایسه می گردند.  ،لیاتسیستم دریافت اطالعات طراحی می گردد. عم گشته و

اختالفات و انحرافات مشاهده شده ارزیابی و میزان اهمیت آنها مشخص می شود و سرانجام اقدامات اصالحی الزم برای 
 (۱۹8۳، ۱می گیرد.)استونر  تحقق اهداف و ماموریت های سازمان انجام 

عه از ک مجموه تری از کنترل استراتژیک پیشنهاد داده اند: توافق بر سر توضیح واضح از یاندرسن و الوریه تعریف استادان
روری امات ضاهداف استراتژیک. دستیابی به آنچه که شبیه به دستیابی به دید بلندمدت سازمان باشد. همچنین توافق بر اقد

ن نتایج بدی ویت ها علول ها( انتظار داشته اند. این فعالبرای دستیابی به این اهداف)علت ها( و نتایجی که آنها برای تولید )م
ر حال دگونه یک برنامه اجرایی سطح باال را تشکیل می دهند. همچنین نظارت اجرایی بر شاخص های انتخاب شده برنامه 

ت قداماااره استفاده و برای تناسب این اهداف خاص و سپس استفاده از اطالعات تولید شده برای بحث یا تصمیم سازی درب
ی اصالحی ممکن مناسب باشد. کنترل استراتژیک همچنین به عنوان نظارت تغییرات در محیط خارجی همانند رهنمودها

نامه ریزی ضیات بردو تغییر در فرسیاست های تغییریافته جدید، تغییرات ناگهانی در اقتصاد و به روز کردن برنامه در پایه هر 
ندان دن کارمهای مدیریتی فرضیات علی و معلولی می باشد. در پایان کنترل استراتژیک درگیرشداخلی و یادگیری درباره تیم 

ی نیز م در فرآیند تصمیم سازی در حال توسعه مالکیت محلی و رابطه ها و ساختمان بینش عملیاتی ترکیب شده در سازمان
 (2۰۰4باشد.)اندرسن و الوریه، 

 یکچیستی و کارکرد کنترل استراتژ   2 .3
ه همراه زمان ات سازی را برای سامهم ترین برنامه ریزی سازمان که جامع ترین آن نیز به شمار می آید و نتایج مهم و سرنوش

 ( ۱۳87لحی، دارد، برنامه ریزی استراتژیک آن سازمان است که کنترل بخش مهم و الینفک آن به شمار می رورد.)اعرابی و صا
جرای ادها و عنوان یک نوع از کنترل مدیریتی که به صورت خاص بر نظارت استراتژیک فرآین کنترل استراتژیک را می توان به

 سیاستها برای دستیابی به اهداف استراتژیک توصیف کرد.
کاربرد دارد. به عبارت دیگر کنترل نیز کنترل استراتژیک از نوع کنترل هدایت گر است و به شیوه حین عمل و قبل از عمل 

ل و حین عمل به عنوان سنگ بنایی برای کنترل استراتژیک تلقی می گردد. این نوع کنترل با پیش بینی و های پیش از عم
ارزیابی تغییرات عوامل محیطی از بروز مشکالت قبل از وقوع جلوگیری به عمل می آورد و مانع از حاد شدن آن می گردد. 

می باشد که با اطالعاتی  اینک تر است. مزیت این نوع کنترل کنترل های حین عمل به لحاظ افق زمانی به زمان واقعی نزدی
که از داده ها جمع آوری می نماید، سریعا سعی در متعادل کردن شرایط دارد. سیستم های کنترل پیش از عمل با مطالعه 

یستم های هرگونه تغییر در شرایط محیطی مثل تغییر در عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و فرهنگی س
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کنترل پیش از عمل به منظور پاسخگویی و مقابله با این تغییرات ، هشدارهایی را به سازمان ارائه می دهد که باید آن سازمان  5
 (۱۳8۹خود را با آن شرایط جدید منطبق سازد.)چاوشی، 

ه همانگونه که ز اجرای راهبرد باطمینان ا-۱به طور کلی اندیشمندان اعتقاد دارند که کنترل استراتژیک دارای دو بعد است: 
ی حرکت می اطمینان از اینکه آیا ما در جهت درست-2طراحی یا شکل گرفته است با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت در اجرا 

 (2۰۰4کنیم و مفروضات و اهداف ما هنوز معتبر هستند و یا نیازمند تعدیل در آنها هستیم.)مورالیدهاران، 
رابطه بین سازمان و محیط برقرار می کند. به همین دلیل در بعضی از منابع، کنترل محیطی را هم  کنترل استراتژیک نوعی

عرض کنترل استراتژیک بر می شمارند و آن را به عنوان یک سیستم کنترل مدیریت محیطی شامل رویه های طبقه بندی شده 
و همکاران،  ۱طراحی می کند.)پاندویلت را بر اساس اطالعات محیطی معرفی می کنند که استراتژی محیطی بخش شرک

2۰۱۳) 
که  بر این اساس سیستم های کنترل مدیریت محیطی عبارت است از یک بسته ای از روال و رویه های رسمی و غیر رسمی

ی مدیران به منظور حفظ یا تغییر الگوهای فعالیت های سازمانی مخصوصا مالحظات جنبه های محیطی عملکرد سازمان
 (2۰۱۳می کنند.)پاندویل و همکاران،  استفاده

محیطی و تاثیرات اجتماعی، عملکرد قابل حمایت )در سیستم های کنترل استراتژیک مناسب باید اطالعات را در پتانسیل 
، 2همه سطوح سازمان( ابتکارات قابل حمایت، واکنش های ذینفعان و عملکرد مالی شرکت بازخورد کنند.)ریکابونی و لوئیسا

2۰۱۰) 

 اهمیت و ضرورت کنترل استراتژیک  3 .3
، عقیم  بازار چالش های فراوانی که پیش روی سازمان ها از جمله بانک ها قرار دارد که از جمله آن ها می توان به شکست در

به  یجه کافماندن فعالیت های منتهی به نوآوری، ناکام ماندن طی مسیر فرآیندها و غیره اشاره کرد، فقط بخشی از عدم تو
 (۱۳۹۱است.)طبیبی و دادفر، کنترل استراتژیک در عصر معاصر 

 (۱۳۹6فرهنگ شناسایی ، سنجش، پایش و کنترل ، باید در سطح سازمانی ترویج گردد.)جاللی و همکاران، 
حیط کنترل استراتژیک از اجتناب ناپذیری تغییر در محیط بیرونی سازمان ناشی می گردد. این تغییرات در م ضرورت 

ر بی های تصادی، سیاسی، اجتماعی و فناوری سازمان وجود دارد و به علت پویایی محیط بیرونی سازمان، اجرای استراتژاق
رورت ضیکی از ( بنابراین ۱۳88شد.)نیکوکار و همکاران،مبنای اهداف پیش بینی شده، از چالش های اساسی سازمان می با

 در سازمان می باشد.  های کنترل استراتژیک همان اثربخشی سیستم کنترل
 در ادامه در جدول زیر خالصه ای از پیشینه تحقیق کنترل استراتژیک ارائه می گردد:

 

 انواع و کارکردهای کنترل در مدل ها و نظریات مختلف در بررسی پیشینه تحقیق .۱جدول 
 کارکردهای کنترل/متغیرهای مهم نظریه پرداز ردیف

 ۱۳85ابراهیم نژاد و رحمان سرشت، ۱
یری ادراک مدیران از تالطم محیط و نقشه ذهنی آنها در فرآیند کنترل استراتژیک بر شکل گ

 استراتژی و همچنین مکانیزم های کنترلی آنها تاثیرگذار است.

 ازمانسآثار دگرگونی های محیطی و قواعد رقابتی منتج از آن در کنترل استراتژیک بر عملکرد  ۱۳۹۳رحمان سرشت،  2
 آنها در حفظ بقایشان تاثیرگذار استها و توان 

۳ Schreyogg & Steinmann,1987 کنترل استراتژیک: نظارت وسیع راهبردی، کنترل مفروضات و کنترل اجرا 
4 Simons,1994 توازن نتایج کوتاه مدت و رشد بلند مدت، مدیریت انگیزه های نیروی انسانی 

5 Muralidharan& Hamilton,1999 
رل ثل کنترل ارزشها(، کنترل فرآیند)مثل کنترل فرآیند تصمیم گیری( و کنتکنترل ورودی)م

 خروجی)مثل کنترل بهره وری(
6 Muralidharan,2004 کنترل اجرای راهبرد، کنترل محتوای راهبرد 
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6 7 Widener, 2007 
ر باز جمله سیستم های کنترل استراتژیک، کنترل تشخیصی است که بر مبنای متغیرهای موثر 

 کرد قرار داردعمل

8 Kober,2007 
بت در کنترل استراتژیک سیستمهای کنترل تعاملی از تشخیصی مهمتر بوده و مهمترین وجه مث

 آن تصحیح جهت گیری های فعلی است

۹ Ferreira & Otely, 2009  عنصر ارزشهای اساسی سازمان، اجتناب از ریسک، متغیرهای 4کنترل استراتژیک مبتنی بر 
 کرد و عدم اطمینان استراتژیک استموثر بر عمل

۱۰ Pearco & Robinson,2011 
یات کنترل استراتژیک پیگیری مسیر استراتژی در حال اجرا است که تغییرات احتمالی در فرض

 بنیادی را کشف و تعدیل های الزم را بوجود می آورد.

۱۱ Robbins, 2014 
ه ا احاطرزهای سازمان قرار داشته و آن رهر آنچه را که خارج از محدوده و م استراتژیککنترل 

 نموده می باشد.

 روش شناسی تحقیق 4
ان بر روش تحقیق یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است. انواع تحقیقات را می تو

و از  اربردیحقیق از حیث نتیجه، کاساس معیارهای نتیجه، هدف، نوع داده و استراتژی تحقیق از یکدیگر تفکیک نمود. این ت
خش بکیفی است. استراتژی تحقیق نیز در -توصیفی است. از نظر داده نیز تلفیقی از داده های کمی-حیث هدف، تبیینی

ی ست ، ماکیفی، تئوری داده بنیاد و در بخش کمی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله تصمیم گیری های چند معیاره 
 باشد.
 

 :کلی مراحل انجام تحقیق حاضر به صورت شکل زیر می باشد به طور

 نتایج 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل کلی انجام تحقیق . 1شکل   

 بخش کیفی :  ۱ .4
، مصاحبه در این بخشنخستین گام در این تحقیق ، تعریف پرسش های اساسی تحقیق می باشد. شیوه جمع آوری اطالعات 

تحقیق تالش گردید تا پرسش های مصاحبه های تحقیق متمرکز بر موضوع تحقیق های نیمه ساختار یافته است. در این 
باشد. البته به گونه ای که امکان کشف یافته های غیر منتظره و انعطاف پذیری از بین نرود. منابع جمع آوری اطالعات در 

بانکهای صادرات، ملی، توسعه تعاون نظریه بنیادی در این تحقیق شامل منابع اولیه یعنی مصاحبه بوده است. جامعه تحقیق 
در انتخاب جامعه تحقیق سعی گردید از یک نگاه بانکهای دولتی، خصوصی و خصوصی شده و از نگاهی دیگر و ملت می باشد. 
نمونه تحقیق شامل حضور داشته باشند تا نتایج تحقیق را بتوانیم به بانکداری ایران مرتبط سازیم.  تخصصیبانکهای تجاری و 

نفر از مدیران و کارشناسان ارشد مسلط به امر کنترل استراتژیک در بانکهای نامبرده شده می باشد)بدلیل جلوگیری از  2۰
مصاحبه با مطلعین کلیدی  2۰نفر در نظر گرفته شد(. بنابراین تعداد  5ایجاد تورش، نمونه های مساوی و هر یک از بانکها 

دقیقه بود که به فراخور شرایط زمان آن متغیر بود. شیوه نمونه  7۰دقیقه تا  45تحقیق انجام گردید. زمان هر مصاحبه بین 

جمع آوری داده 
 ای کیفیه

   ایجاد طبقه بندی 
 سازی یا مدل

تحلیل داده های  نتایج کیفی
 کیفی

تحلیل داده ای 
 کمی

جمع آوری داده 
 های کمی

 نتایج کمی برداشت نهایی
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گیری قضاوتی هدفمند و تکنیک آن گلوله برفی است. زیرا با مراجعه به نفرات مهم ، ایشان نفرات دیگری که در زمینه کنترل  7
سال سابقه بانکی و تجربه کاری در  ۱۰قل استراتژیک خبره و اطالعات کافی را داشتند معرفی می نمودند. البته شرط حدا

 زمینه مباحث کنترلی از جمله کنترل استراتژیک از شروط پذیرش نمونه معرفی شده نیز قرار گرفت. 
 ن انجام میهمزما در تحقیق داده بنیاد ، فرآیند جمع آوری داده ها ، نظم دادن و تجزیه و تحلیل داده ها به هم وابسته اند و

اده ها بر حلیل دآیند اعمالی را نشان می دهد که به وسیله آن ، نظریه بر پایه داده ساخته می شود. تجزیه و تگردند. این فر
تر ، اساس مفاهیمی صورت می گیرد که در جریان کدگذاری بدست می آید. در جریان کدگذاری داده ها به واحدهای کوچک

 ت.ی گیرد. این قسمت فرآیند اصلی ساختن نظریه تحقیق استجزیه یا شکسته می شوند و مفهوم سازی از آنها صورت م

 بخش کمی :  2 .4
شرح داده شده  آناست. در انتهای این بخش، دالئل انتخاب  ۱استراتژی تحقیق در بخش کمی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مدیران و کارشناسان خبره  نفر از 28است. جامعه تحقیق در بخش کمی نیز همان بانکهای بخش کیفی و نمونه تحقیق نیز 
که  نفر جدید 8و بخش کمی  بعنوان حضور الزامی آنان در نمونه نفر همان مطلعین کلیدی در بخش کیفی 2۰بانک مزبور)

نمونه ای بزرگتر و شامل افراد جدیدی غیر از افرادی که در تبیین مدل نظری نقش داشته اند ایجاد نماید. الزم به توضیح 
سال سابقه لحاظ گردیده است. مجددا  ۱۰فر جدید نیز شرایط آشنایی کامل با کنترل استراتژیک و حداقل ن 8است که برای 

( می باشدنفر جدید  2برای جلوگیری از تورش در تعداد نفرات نمونه ها در بانکهای مختلف، در هر بانک به تعداد مساوی و 
 . می باشند. شیوه نمونه گیری نیز قضاوتی هدفمند بوده است

از  در بخش کمی، تالش گردید تا اجزا و عوامل مختلف تبیین گشته در بخش کیفی اولویت بندی و سهم دهی گردد. یکی
و جمع  ین کارامهمترین اهداف این کار اعتباریابی مدل ارائه شده در بخش کیفی و تک تک اجزای آن نیز بوده است. با انجام 

ئه یک ارامه های بخش کمی ، اگر سهم متغیر یا عاملی در الگوی کنترل استراتژبندی و تحلیل نظرات تکمیل کننده پرسشنا
بی تباریاشده ، صفر بدست می آمد نشان از صحیح نبودن آن پارامتر در مدل است که باید از مدل حذف گردد. بنابراین اع

ت و اولویت بندی و درک اهمیمدل در بخش کمی مورد آزمون و محک قرار گرفته است. دومین هدف این کار بدست آوردن 
ا است جایگاه هر یک از این عوامل مدل است.  سومین هدف آن بدست آوردن سهم و عدد کمی مربوط به هر یک از این اجز

دی ویت بنکه در برنامه ریزی و تصمیم گیری برای سیستم کنترل استراتژیک می توان از این اعداد کمی استفاده کرد. اول
تر و  ک دقیق و پایین اجزا را نشان می دهد در حالیکه با بدست آوردن میزان سهم هر یک از آنها ، درصرف فقط ترتیب باال

 روشن تری بدست می آید.
 برای این تحقیق به شرح زیر می باشد: همچنین دالئل انتخاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 ری ها مهیا می کند.ساختار و چارچوبی را جهت همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گی-۱
ت تار اسفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک مدل یگانه، ساده و انعطاف پذیر برای حل محدوده وسیعی از مسائل بدون ساخ-2

 که به راحتی قابل درک برای همگان می باشد.
ار م به کبه صورت توابرای حل مسائل پیچیده ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هم نگرش سیستمی و هم تحلیل جز به جز را -۳

که فرآیند ر حالیمی برد. عموما افراد در تحلیل مسائل یا کل نگری کرده و یا به جزئیات پرداخته و کلیات را رها می کنند. د
 تحلیل سلسله مراتبی هر دو بعد را با هم به کار می بندد.

ا اندهی بسازماندهی می کند که این نوع سازمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت سلسله مراتبی -4
 تفکر انسان تطابق داشته و اجزا در سطوح مختلف طبقه بندی می شوند.

راهم ویتها فروشی برای برآورد اولهای کیفی تهیه کرده و بی مقیاسی برای اندازه گیری معیارفرآیند تحلیل سلسله مرات -5
 کند.می
رار می کند دل برقت های وابسته به فاکتورهای یک سیستم را در نظر گرفته و بین آنها تعافرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولوی -6

 و فرد را قادر می سازد که بهترین گزینه را بر اساس اهدافش انتخاب کند.
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ود برا به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرد را قادر می سازد که تعریف خود را از یک مساله تصحیح کرده و قضاوت خود -7 8
 دهد.

بنابراین با توجه به دالئل علمی باال و اینکه در این تحقیق نیز که به دنبال استفاده از قضاوتها و تصمیمات جمعی ، مدلسازی 
از یکسری مسائل بدون ساختار، اندازه گیری و کمی نمودن یکسری معیارهای کیفی و ... بوده ایم روش تحلیل سلسله 

 2فرآیند تحلیل سلسله مراتبیبه جای  ۱فرآیند تحلیل شبکه ایدر خصوص عدم استفاده از  مراتبی در نظر گرفته شده است.
معیارهای)متغیرهای( اوال وابستگی ها باید دوطرفه باشد یعنی  فرآیند تحلیل سلسله مراتبیالزم به توضیح است که در 

های ارائه شده در این تحقیق دارای این ویژگی مختلف کامال به هم مرتبط و تاثیر مستقیم بر روی یکدیگر بگذارند که متغیر
معیارها هم جنس و غیر قابل تفکیک باشند، که با توجه به ارتباط یکطرفه معیارها و ناهمسنگی معیارها ،  ثانیا و نمی باشند

 انتخاب گردید. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 شناسایی متغیرها و ارائه مدل نظری تحقیق 5
و ارائه  تبیین تفاده از کدگذاری باز و محوری به شناسایی متغیرها پرداخته و در نهایت مدل نظری تحقیقدر این مرحله با اس

ا هداده  گشته است. کدگذاری به فرآیندی اشاره دارد که از خالل آن مفاهیم تشخیص داده شده ، ابعاد و خصوصیات آن در
ه ای کوتاگردد که به طبقه بندی کردن پدیده ها از یادداشت هکشف می گردند. کدگذاری باز به آن بخش از کار اطالق می 

زیم. ی پرداپرداخته می شود که نتیجه نهایی آن ، نام نهادن و طبقه بندی کردن مفاهیم است. سپس به طبقه بندی مفاهیم م
س . سپ قایسه کنیماین طبقه بندی وقتی ظاهر می گردد که می خواهیم مفاهیم را برای تشخیص دادن موارد مشابه با هم م
 ستفاده شدهااگراف این مفاهیم با هم جمع شده و یک نظام بزرگتر را ایجاد می کنند. در این مطالعه از کدگذاری با جمله یا پار

 مفهوم است . بدین ترتیب که مطالب بیان شده در مصاحبه چندین بار مورد بررسی قرار گرفته و جمالت کلیدی آن کشف و
به  جا ما ت استخراج شده است. پس از این کدگذاری اولیه ، کدگذاری محوری صورت پذیرفته است. در اینآن به عنوان عبار

تراوس و گوی اشدنبال بر هم زدن و پیوستن طبقات بوده ایم تا یک تبیین دقیق تر و کاملتر ارائه دهیم. در این تحقیق از ال
، ایط علیاز مشخص کردن مقوله محوری یا پدیده اصلی تحقیق ، شرکوربین استفاده شده است. در این الگوی پارادایمی پس 

راج ی استخشرایط زمینه ای ، شرایط مداخله گر ، استراتژی ها و پیامدها  حول مقوله محوری متمرکز شده اند و مدل نهای
 گردیده است.

 گام های تعیین متغیرها  ۱ .5
 گام اول : کدگذاری باز

 مصاحبه ها و انجام کدگذاری بازتحلیل نکات کلیدی  . 2جدول 
 نشانگر متن مصاحبه)عبارات یا نکات کلیدی( کدگذاری باز
 PB09 پرسنل بانک تالش می نمایند در حد مطلوب وظیفه خود را انجام دهند تکلیف گرایی

 تند کهبرخی از کارکنان بانک نسبت به سازمان خود، عرق سازمانی دارند در عین حالکه پرسنلی نیز هس وفاداری
 PB05 هیچ عرقی به سازمان خود ندارند

 احساس افتخار
ههای و گرو شرایطی باید محقق گردد که کارکنان بانک بایستی به برند بانک ببالند و از عضویت در سازمان

 PE11 مختلف کاری آن خوشحال باشند

 مسئولیت پذیری
یت مسئول پستی که قرار دارد ، وظائف و یک کنترل استراتژیک موثر یعنی اینکه هر فردی در هر جایگاه و

 PD01 های خود را بایستی به نحو احسن انجام دهد

 مشارکت پذیری
ا و روژه هپبانک بایستی طوری زمینه سازی و برنامه ریزی نماید تا بتواند شرایط شرکت کردن کارکنان در 

 PA05 کارها را خصوصًا به صورت گروهی فراهم نماید

 ریشجاعت و ریسک پذی
همه کارکنان بانک بایستی دارای نوعی ریسک پذیری در کار خود باشند. البته حد آن بستگی زیادی به 
محل خدمتی و اداره آنها در بانک دارد. مثالً افرادیکه در اداره سرمایه گذاری کار می کنند نسبت به  PA07 
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 افرادی که در اداره حسابداری کار می کنند بسیار ریسک پذیر تر هستند ۹

 عالقه محوری
 شغولیتمبایستی میزان توجه و اشتیاق افراد را نسبت به پست شان و پروژه ای که می خواهند در آن به 

 PD09 بپردازند جویا شد و لحاظ کرد

 روحیه جهاد محوری
م سیار کبسیاری از اوقات پیش آمده که طرح ها و پروژه های کلیدی مهم اما سخت و دشوار در زمانهای ب

 PC01 ه سازی و انجام شده است.پیاد

 چالش پذیری
خص برخی افراد روحیه شان طوری است که دوست دارند مسئولیت یا پروژه ای را که حتی چندان هم مش

داده  یشنهادپنیست و حتی المقدور باالتر از ظرفیت شان می باشد اما فکر می کنند از عهده آن بر می آیند 
 و بر می گزینند

PC06 

 لآزادی عم
قبیل  بعضی کارها در بانک اینطور است که بایستی قدری اختیار بیشتری به مجری آن داد. کارهایی از

 PB01 طراحی محصوالت بانکی مبتنی بر فناوری اطالعات از این دست می باشد

 صمیمیت
 ل بهغوگرمی و محبت بین کارمندان بانک چه در یک واحد با هم کار کنند و چه در مکانهایی متفاوت مش

 PG01 فعالیت باشند بسیار حائز اهمیت است.

 PG09 با استفاده از ارتباطات رسمی و غیر رسمی امورات بانک بهتر و سریعتر انجام می گردد سیستم ارتباطات صحیح

نتیجه  ها حد بتبسیاری از اوقات نباید صرفاً به نامه نگاری و انجام در حد وظائف اکتفا نمود بلکه بایستی  پیگیری امور
 PC03 رسیدن کار ، پیگیری گرد

 افزایش نوآوری
ستور دوجود اتاق های فکر که در حال حاضر در بانک بسیار کمرنگ است و حمایت از خالقیت بایستی در 

 PC11 کار مدیران قرار گیرد.

 اعتماد دوسویه بین افراد
ح و همسط باالدست و افراد همترازسه گونه ارتباطات وجود دارد. باالدست با پایین دست، پایین دست با 

یش بکم و  با یکدیگر. در هر سه نوع بایستی افراد به همدیگر اعتماد دوسویه داشته باشند که این موضوع
 در بانک وجود دارد.

PF01 

اعتماد بین افراد و 
 بانک)سازمان(

با  وباشد  به او داشته بانک و سازمان وقتی کاری را به فردی می سپارد نباید صرفًا یک نگاه کوتاه مدت
 PF10 روحیه دادن به او می توان به وی اعتماد کرد

 PG05 مدیران بایستی از داشتن نگاه بدبینانه به موضوعات و زدن اتهام های مختلف خودداری نمایند خوش بینی

 خودکنترلی
یار است اما بس دادن اختیار کنترل کردن افراد به خودشان در عین حالکه در تئوری و روی کاغذ خوب

 PA02 دشوار است و در بانک به ندرت اتفاق می افتد

 بررسی ورودی منابع پولی
ا و پرده هیکی از پارامترهای مهم که همیشه باید در بانک لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد حجم پولها و س

 یحی یعنی بامنابع دولتی و خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی به بانک است که این کار به نحو صح
 حداقل هزینه بهای تمام شده پول بایستی در اختیار بانک قرار گیرد.

PD04 

بررسی ورودی منابع غیر 
 پولی

استخدام های مناسب یکی از مسائل مهمی است که موجب گشته است به خصوص در سالیان اخیر ، 
ر ر اختیاامکانات درخوری هم دگردند. هر چند بایستی تجهیزات و  هانیروهای تحصیلکرده خوبی وارد بانک

 آنها قرار گیرد.
PA04 

 بررسی خروجی افراد
اظ تمر لححتماً بایستی در یک نظام کنترلی اینکه افراد چه دستاوردی برای بانک داشته اند به صورت مس

 PB04 گردد

 خروجی منابع پولی
ی در مهم بوده و نقش کلیداز نظر ما که در اعتبارات بانک کار می کنیم چگونگی نحوه تخصیص منابع 

 ارزان سودآوری بانک دارد. به عنوان مثال به هیچ وجه نباید منابع گران قیمت را به صورت اعتبارات
 قیمت تخصیص داد.

PA01 

 اثربخشی کنترل
رانجام سیا به موضوع اساسی که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که آیا این پروژه ها فارغ از اینکه آ

زء جشته و د یا نرسیدند، آیا درست طراحی و انتخاب شده بودند و آیا اصاًل بانک به آنها نیاز دارسیدن
 کارهای درست بانک بوده است؟ پاسخ در بسیاری از مواقع بلی و در برخی موارد هم خیر است.

PC04 

نظام مند بودن کنترل 
 استراتژیک

تی در فی صورت می پذیرد، مثالً کنترلهای عملیاهر چند کنترل در انواع مختلف خود در امورهای مختل
ک یامور بازرسی ، حراست یا مالی بیشتر صورت می پذیرد اما کنترل استراتژیک به صورت اینکه از 

 وتریان مکانیزمی برخوردار باشد و نظام مند صورت پذیرد تقریبًا با همکاری امور طرح و برنامه و مش
امور  ز طریقترتیب که اطالعات محیط)از جمله مشتریان و رقبا و ...( ا بازاریابی صورت می پذیرد. به این

هر  دهد. در جام میمشتریان و بازاریابی در اختیار امور طرح و برنامه قرار گرفته و ادامه کار را این امور ان
 صورت همبستگی ، یکپارچگی و نظام مند بودن این موضوع مهم است

PD04 

و  ف کالنبه صورت رسمی و مدون ، برنامه استراتژیک مکتوب وجود دارد که در آن اهدا های نمونهکدر بان تبیین اهداف کالن
 PE04 بلندمدت تعبیه شده اند.

تبیین اهداف کوتاه مدت 
 سالیانه

ی شده اهداف خرد و کوتاه مدت که نشات گرفته از اهداف بلندمدت می باشد، به صورت سالیانه هدفگذار
 PF04 و مشخص می گردد
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 PG04 ده استش، ماموریتها و چشم انداز و ارزشها به صورت رسمی و مدون تعبیه و ابالغ  های نمونهدر بانک  تبیین چشم انداز ۱۰
تطابق استراتژی ها با 

 اهداف
 PE01 ندراهبردهای اتخاذ شده در بانک با اهداف و ماموریت ها و چشم انداز ترسیم شده هم جهت می باش

ی شرح شغل و شرح وظایف افراد به صورت کار مشترک توسط امور طرح و برنامه و امور منابع انسان شفافیت شرح وظائف
 PE06 مشخص و شفاف گشته است.

 مسئولیت پذیری
ورت صمیزان مسئولیت پذیری در میان کارکنان و مدیران بسیار حائز اهمیت است و بایستی روی آن به 

 PF03 ی صورت پذیردیک کار ریشه ای و فرهنگی اقدامات بیشتر

 شفافیت ورودی و خروجی
ورودی ها و خروجی های بانک در همه زمینه ها بایستی شفاف باشد تا بین مشتریان یک نوع 

 PF12 اعتمادپذیری ایجاد گردد

 عالقه مندی
 ،ده آل اشتیاق کارکنان بر انجام پروژه های مشترک و کار گروهی مناسب است اما تا رسیدن به نقطه ای

 PC02 ش بیشتری را می طلبد.تال

ویژگیهای شخصی 
 پرسنل)تحصیالت و تجربه(

وبی اکثر کارکنان از تحصیالت مناسبی برخوردار هستند. استخدام شدگان در سالیان اخیر تحصیالت خ
 PG03 دارند و پرسنل قدیمی نیز سعی نموده اند ضمن کار به ارتقای تحصیالت خود بپردازند. 

م رصد داده های سیست
 بانکی

 بیمه( واطالعات سیستم بانکی از دو محل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی )معاونت بانکی 
هه ی در بربرای حدود یکسال قبل است حت اکثرااخذ می گردد. هر چند این اطالعات اصالً آنالین نبوده و 

 هایی چندین دوره ارائه نگردید
PG06 

 بازبینی برنامه استراتژیک
ازنگری ماه یکبار یا سالیانه مورد ب 6در برهه های حدود معموال  مدیریت استراتژیکخود پیش فرضهای 

 PA10 قرار می گیرد

رصد و تحلیل اطالعات 
 مشتریان فعلی

جهت تحلیل و  منظماطالعات مشتریان مختلف ) در طبقه های مختلف مانند ویژه و ...( به صورت 
 PB13 مختلف اخذ می گردد. استفاده در طرح ریزی محصوالت

تحلیل اقدامات ، طرح ها و 
محصوالت جدید برای 
 جذب مشتریان جدید

یان ب مشترتحلیل ها، پیش بینی ها، سناریو ها و کلیه اقدامات مربوط به آمیخته های بازاریابی برای جذ
 PG14 قرار می گیردمورد استفاده جدید جمع آوری شده و جهت اتخاذ تصمیم 

 ام های بازخوریوجود نظ
ده عیین شنظام های بازخوردی، نتایج بانک را مورد کنترل دقیق قرار داده و انحراف از استانداردهای ت
ای هنظام  عملکرد را تصحیح می نماید. از جمله آنها شامل برنامه های سود و بودجه ها ، کنترل پروژه و

 اهداف می باشد
PE09 

وجود دستورالعمل های 
 اصالحی

مات ی اقداآوردن امکان تخصیص موثر منابع ، تعریف اهداف و ایجاد انگیزه ، دستورالعمل هایی برا فراهم
 PE13 اصالحی توسط مدیریت های مختلف به وجود می آورد

 PA15 سعی گردیده است در هر امور و پروژه ای ، استانداردهای آن وظیفه یا پروژه تعریف گردد تعریف استانداردها

ظم مدیران برای قرار گرفتن در فعالیت های تصمیم گیری زیردستان از نظام های کنترلی مشخص و من ی مشخصنظام کنترل
 PB12 استفاده می کنند

تمرکز بر عدم قطعیت های 
 استراتژیک

های  تمرکز و توجه سازمان به عدم قطعیت های استراتژیک ، سیاستی برای ارائه اقدامات و استراتژی
 PB15 جدید است

 ودررویی با زیردستانر
ی مدستان از اینکه اطالعات جمع آوری شده تبدیل به یک دستور کار مهم و مورد مراجعه در جلسات با زیر

 PC16 شود کسب اطمینان از آن صورت می گیرد. همچنین جلساتی رودررو با زیردستان صورت می پذیرد.

پاداش و حمایت مدیران 
 PA16 های تالش محور را تعیین می نمایندمدیران ارشد فعاالنه پاداش  ارشد

حصول اطمینان جهت 
 استراتژیک

 PB10 داز صحت جهت استراتژیک و اثربخشی بالقوه استراتژیهای تدوین شده حصول اطمینان صورت می پذیر

بررسی کیفیت مدیریت 
 استراتژیک

ات کیفیت تک تک اجزای مدیریت استراتژیک به صورت کامل انجام نمی گردد اما تا حد امکان در جلس
های  ر بازهدمرور و بازنگری برنامه ریزی استراتژیک به بررسی چشم انداز و اهداف و استراتژی های کنونی 

 مختلف پرداخته می شود
PB18 

هماهنگی بین تدوین و 
 اجرای استراتژی

روری ی ها ضز برقراری هماهنگی پویا بین برنامه ریزی استراتژیک و اجرا و پیاده سازی استراتژاطمینان ا
 PF18 است

هماهنگی بین عناصر 
 اجرای استراتژی

 PG11 م استاطمینان از برقراری هماهنگی پویا بین عناصر اجزای استراتژیک در سطح کارکردی و عملیاتی مه

هماهنگی بین کنترل 
 ستراتژیکعملیاتی و ا

 PE12 اطمینان از برقراری هماهنگی پویا بین کنترل استراتژیک و عملیاتی حیاتی است

پاداش توسط نظام  با توجه به وجود سیستم نظام پیشنهادات در بانک ، ایده ها و طرح ها و پیشنهاداتی که پس از گذراندن  PE15 
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پاداش نقدی و غیر نقدی داده شده و در پرونده  مراحل تصویب ، اجرایی می گردند به پیشنهاد دهنده آن پیشنهادات ۱۱
 پرسنلی آنها نیز لحاظ می گردد

 PB11 دمبلغی تحت عنوان کارانه با توجه به عملکرد هر یک از افراد برای تشویق آنها پرداخت می گرد پرداخت کارانه
 PC10 فته می شودجهت تشویق پرسنل ، مبلغی تحت عنوان اضافه کار در نظر گر پرداخت اضافه کار

 تنزل افراد
ام ت و مقبارها اتفاق افتاده است که مدیرانی که مسئولیت های خود را به درستی انجام نداده اند ، پس

 PF13 خود را از دست داده یا تنزل داشته اند

می  صورتای کارکنان برگزاری دوره های آموزشی ارتقای فرهنگ خودکنترلی و افزایش اعتماد پذیری بر برگزاری دوره آموزشی
 PA19 . هر چند صرف دوره های آموزشی این کار چندان به صورت پایدار حاصل نمی گردد.پذیرد

نقش معنویت در صحت 
 انجام کار

در  مال نقش مذهبمانند ستاد اقامه نماز سعی می نمایند با تقویت روحیه معنوی و اع نهادهایی چون
 PA18 تقویت نمایند ، فرهنگ پاسخ گویی راانجام صحیح کار 

نقش گروهها و روابط غیر 
 رسمی

یار یز بسن های نمونهوجود گروهها و روابط غیر رسمی که در سازمانهای ایرانی نقشی پررنگ دارد در بانک
قویت نقش دارد. با نگاه مثبت به این موضوع می توان از ظرفیت و قدرت این گروههای غیر رسمی در ت

نترل د بر کهای مختلف بهره برد. هر چند در نگاه منفی تاثیر سوء نیز می توان انجام بهتر امور و کنترل
 بگذارد.

PB14 

اخالل در گزارش گیری 
 منظم از محیط داخل بانک

گزارش دهی و گزارش گیری مستمر جهت شناخت محیط درونی )نقاط ضعف و قوت( بایستی انجام 
 PA19 ف این امر مختل شده استپذیرد. بسیار اتفاق افتاده است که به دالئل مختل

اخالل در گزارش گیری از 
 محیط بیرونی بانک

ه این مطالعات مستمر جهت آگاهی از تغییرات محیط بیرونی )فرصتها و تهدیدات( بایستی صورت پذیرد ک
 PF15 امر در برهه هایی حتی از بررسی نقاط ضعف و قوت داخلی هم وضعش بدتر بوده است

 اصالح برنامه ها
 ور طول سال بارها اتفاق افتاده است که به دلیل اخذ بازخورهای مختلف از واحدهای صفی)شعب( د

 PE07 ستادی بانک ، برنامه های آنها مورد اصالح و تعدیل)در جهت افزایش یا کاهش( صورت می پذیرد.

اصالح استراتژی ها و 
 اهداف کالن

کالن  اهداف ک، بنا بر فراخور شرایط ، استراتژی ها وهرچند کم اما در کمیته برنامه ریزی استراتژیک بان
 PG20 بانک مورد تغییر قرار می گیرند

افزایش اعتماد پذیری 
 دوطرفه

ان اطمین با افزایش اعتماد پذیری به کارکنان و استخدام نیروهای قوی بایستی مدیریت نیز به زیردستان
 PG16 ملی حرکت کندکرده و از سبک های رهبری دستوری به سمت سبک های تعا

استفاده از مدیران 
 دانشگاهی

ه کبهره جستن از اساتید و چهره های دانشگاهی متخصص در زمینه بانکی در سمت های مدیریتی بانک 
 PA16 دارای تفکری باز و منطقی باشند

تغییر مدیران متناسب با 
 شرایط بانک

 PC19 هندوفق د ان نیز بایستی خود را متناسب با آنبه تناسب بلوغ یافتگی بانک و فرهنگ کنترل در آن ، مدیر

 هم افزایی
کمتر(  تر )یابا افزایش یا کاهش برنامه ریزی و به تبع آن کنترل پذیری در بانک می توانیم به نتایجی بیش

 PF14 نسبت به نتایج تک تک افراد و ادارات رسید

 کارایی سازمانی
جام و یا برعکس فقدان همچین سیستمی می تواند موجب ان استقرار یک سیستم کنترل استراتژیک بهینه

 PA21 بهتر و صحیح تر اقدامات و پروژه ها در سطوح مختلف گردد

رو  استقرار یک سیستم کنترل استراتژیک عالوه بر انجام صحیح می تواند منجر به کشف فرصتهای پیش اثربخشی سازمانی
 PB20 گردد

 
 

 با زیرمجموعه هر مفهوممفاهیم و کدهای باز .  ۳جدول 
 مفاهیم کدهای باز

PB09- PB05-PE11-PD01 کنترل از طریق تعهد محوری 

PA05- PA07-PD09-PC01-PC06 کنترل از طریق مشارکت محوری 

PB01-PG01-PG09-PC03-PC11 کنترل از طریق رابطه محوری 

PF01-PF10-PG05-PA02 کنترل از طریق اعتماد محوری 

PD04-PA04-PB04-PA01 کنکاش کارایی کنترل استراتژیک 

PC04 کنکاش اثربخشی کنترل استراتژیک 

PD04 کنکاش سیستماتیک بودن کنترل استراتژیک 

PE04- PF04- PG04- PE01 تبیین اهداف استراتژیک 
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۱2 PE06- PF03- PF12 )سازماندهی)تعیین وظایف،جوابگویی و بودجه 

PC02- PG03 شایستگی کارکنان 

PG06- PA10 – PB13- PG14 کنترل پیش فرضها 

PE09- PE13- PA15 کنترل تشخیصی 

PB12- PB15- PC16- PA16 کنترل تعاملی 

PB10- PB18 کنترل محتوایی 

PF18- PG11- PE12 کنترل فرآیندی 

PE15- PB11- PC10- PF13 )مشوق ها)مثبت یا منفی 

PA19- PA18 کنترل فرهنگی 

PB14 کنترل غیر رسمی 

PA19-PF15 اخالل)با قدرت( در بازخور و ردیابی 

PE07- PG20 اقدام اصالحی 

PG16- PA16- PC19 تغییر سبک مدیریت و رهبری 

PF14- PA21- PB20 بهره وری سازمانی 

 
 گام دوم : کدگذاری محوری

 فاهیمماری شده و این مرحله شامل تعیین الگوهای موجود در داده ها و سطح مقوله بندی است. در اینجا داده های کدگذ
برای  ه است.استخراج شده در مرحله قبل را با یکدیگر مقایسه نموده و به صورت مقوله هایی که با هم تناسب دارند در آمد

ی کدگذاری محوری روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. اجزا
 ارتند از مقوله محوری ، شرایط علی، شرایط زمینه ای یا بستری، شرایط کدگذاری محوری در این روش عب

ن مفاهیم ار دادمداخله گر، استراتژی ها و پیامدها. ارتباط سایر مقوله ها با مقوله محوری مطابق شکل زیر است که پس از قر
 تحقیق در شکل زیر ، مدل نهایی تحقیق در بخش کیفی ارائه می گردد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الگوی پارادایم در کدگذاری محوری 2شکل   
 

 مفهوم 

 مفهوم  

 مفهوم   

 مفهوم  

 مفهوم    

شرایط 

 علی

مقوله محوری یا 

 پدیده

شرایط 

 زمینه ای

شرایط 

 مداخله گر

 پیامدها تراتژی هااس
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وش جزای رابا توجه به مفاهیم بدست آمده از مرحله قبل در این مرحله با بررسی مجدد و فرآیند رفت و برگشت ، شش دسته  ۱۳
ا و هی راتژاشتراوس و کوربین در زیر بصورت مقوله محوری یا پدیده، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، است

 پیامدها شناسایی شده و مدل نظری تحقیق بصورت زیر ارائه می گردد:

 مدل نهایی تبیین شده کنترل استراتژیک:   2 .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقوله محوری یا پدیده:
        بررسی و کنکاش کنترل 

 بانکداری ایراناستراتژیک 
 
 

 تبیین اهداف استراتژیک شایستگی کارکنان سازماندهی کنترل پیش فرضها

 ها : استراتژی
 

 کنترل از طریق تعهد محوری-
 کنترل از طریق مشارکت محوری-

 طه محوریکنترل از طریق راب-
 کنترل از طریق اعتماد محوری-

 
 

 :پیامدها 

 اقدام اصالحی -

 تغییر سبک مدیریت و رهبری -

 بهره وری سازمانی -

 

 :شرایط زمینه ای

 کنترل تشخیصی-

 کنترل تعاملی-

 کنترل محتوایی-

 کنترل فرآیندی -

 :شرایط مداخله گر:

 مشوق ها-

 کنترل فرهنگی-

 کنترل غیر رسمی-

 بازخور اخالل در -

 کنکاش کارایی

 کنترلسیستم  

کنکاش اثربخشی 

 کنترلسیستم 
کنکاش سیستمی 

 بودن کنترل
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 بانکداری ایراننهایی تبیین شده کنترل استراتژیک در نظری مدل . 3شکل  ۱4

 تجزیه و تحلیل یافته ها 6

 آنو اعتباریابی  بخش کیفی  ۱ .6
همانطور که جهت تبیین مدل نظری تحقیق بیان گردید، تجزیه و تحلیل بخش کیفی از طریق فرآیند کدگذاری شامل 
 کدگذاری باز و کدگذاری محوری صورت پذیرفته که در بخش های قبل و به جهت تبیین مدل نظری تحقیق بصورت کامل

ی بود و مصاحبه عمیق آخر تقریبا پاسخها تکرار ۳ت که در ارائه گردید. درخصوص اعتباریابی بخش کیفی الزم به ذکر اس
رآیند فاطالعات جدیدی حاصل نگردید به گونه ای که از نظر نویسندگان این مقاله اشباع نظری صورت پذیرفت. بنابرین 

مصاحبه در این مرحله به پایان رسید. همچنین مدل نهایی پس از استخراج در اختیار تمامی مطلعین کلیدی 
ه در یان شدبقیق)مصاحبه شوندگان( قرار گرفت و مورد تایید نهایی آنها قرار گرفت. در واقع شماتیک کردن تمامی مطالب تح

مورد  مصاحبه ها که هر یک از آنها بخشی از مطالب را در البالی صحبتهای خود گفته بودند برای ایشان جالب توجه و
امل مدل زا و عوکمی کردن اجاعتباریابی مجدد، در این تحقیق قصد داشتیم برای  استقبال ایشان نیز بود. البته به دلیل اینکه

گردید. بنابراین در  نفر دوم نیز اخذ 8نفر دیگر هم برویم ، این مدل و تایید آن از  8نفر ، به سراغ به سراغ  2۰عالوه بر این 
ده است که در بخش کمی هم از آنان استفاده ش نفر مصاحبه شونده 2۰نفر) 28مجموع مدل نهایی در بخش کیفی در اختیار 

 نفر که صرفا پرسشنامه های بخش کمی را پر نموده اند ( قرار گرفت که مورد تایید نهایی واقع شد. 8و 

 و اعتباریابی آن بخش کمی  2 .6
 گام اول : ساخت سلسله مراتبی

 ز درختل دهنده آن ترسیم می گردد. بدین منظور ادر این مرحله ، هدف به صورت سلسله مراتبی از عوامل و عناصر تشکی
قیق ، تصمیم استفاده می شود که در این تحقیق شامل دو سطح هدف و معیار می باشد. نکته مهم این است که در این تح

 -۳درخت تصمیم شرایط زمینه ای  -۳درخت تصمیم شرایط علی   -2درخت تصمیم کل مدل  -۱  شش درخت تصمیم :
 درخت تصمیم پیامدها ایجاد گردید و در هر درخت -5درخت تصمیم استراتژی ها  -4شرایط مداخله گر درخت تصمیم 

کل  مراتب در حاالت مختلف تحلیل نموده ایم. به عنوان نمونه درخت سلسله تصمیم مراحل زیر را انجام دادیم و نتایج را
 مدل در نرم افزار بصورت زیر می باشد:

 
اتب اول در نرم افزار اکسپرت چویسدرخت سلسله مر .4شکل   

 گام دوم :مقایسات زوجی
 

در این مرحله ، خبرگان مقایساتی را بین معیارها انجام داده و امتیاز آن ها را نسبت به یکدیگر تعیین می کنند. این مقایسه ها 
تحقیق در بخش ضمائم ارائه بر اساس جدول نه کمیتی زیر انجام گردیده است. همچنین پرسشنامه های مربوطه در انتهای 

شده است. ارجحیت یک معیار نسبت به خودش مساوی یک است و اصل معکوس بودن یک معیار نسبت به دیگری یکی از 
خاصیت های اصلی ماتریس مقایسه ای زوجی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. این خاصیت باعث می گردد که برای 
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 ۱۰، مدلمعیار در کل   5سوال پاسخ دهد. در این تحقیق با توجه به وجود  نها به معیار ، تصمیم گیرنده ت nمقایسه  ۱5
معیار در بخش های شرایط زمینه ای، علی ، مداخله گر و استراتژی ها در هر  4مقایسه زوجی در بخش اول، با توجه به وجود 

مقایسه زوجی در آن بخش  ۳معیار ، تعداد  ۳ا با توجه به وجود مقایسه زوجی و در نهایت در بخش پیامده 6کدام از آنها تعداد 
 قرار دارد.

 
 جدول نه کمیتی مقایسه دودویی معیارها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .4جدول 

 توضیح تعریف تعریف امتیاز
۱ Equally preferred در تحقق هدف، دو شاخص اهمیت مساوی دارند اهمیت مساوی 

۳ 
Moderately 

preferred 
 تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف،اهمیت اندکی بیشتر است اهمیت اندکی بیشتر

5 Strongly preferred تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف،اهمیت بیشتر است اهمیت بیشتر 

7 
VeryStrongly 

preferred 
 بیشتر است تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف،اهمیت خیلی اهمیت خیلی بیشتر

۹ Extremely preferred اهمیت خیلی بشتر به طور قطعی اثبات شده است اهمیت مطلق 
 هنگامیکه حالت میانه وجود دارد ترجیحات بینابین Intermediate values 8و6و4و2

 است. استفاده شده ۹و7و5و۳و۱که البته در این تحقیق از ردیف آخر این جدول استفاده نشده و صرفا از اعداد 
ر شکال زینرم افزار طبق اپس از وارد کردن اطالعات در نرم افزار اکسپرت چویس ،ماتریس ارجحیت هر یک از معیارها در 

 است: 
 

 
 

نسبت  ماتریس ارجحیت معیارها در درخت تصمیم اول)کل مدل( در نرم افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمز نشاندهنده .5شکل 
گ را رها و اعداد مشکی رنگ نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت دیگر اگر اعداد قرمز رناهمیت ستونها به سط

 معکوس نماییم همان مفهوم اعداد مشکی را نشان خواهند داد.
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۱6 

 
ده نسبت نشاندهنماتریس ارجحیت معیارها در درخت تصمیم دوم)شرایط علی( در نرم افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمز  .6شکل 

گ را اهمیت ستونها به سطرها و اعداد مشکی رنگ نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت دیگر اگر اعداد قرمز رن
 معکوس نماییم همان مفهوم اعداد مشکی را نشان خواهند داد.

 

 
شاندهنده افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمز نماتریس ارجحیت معیارها در درخت تصمیم سوم)شرایط زمینه ای( در نرم  .7شکل 

را  مز رنگنسبت اهمیت ستونها به سطرها و اعداد مشکی رنگ نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت دیگر اگر اعداد قر
 معکوس نماییم همان مفهوم اعداد مشکی را نشان خواهند داد.

 

 
ز رخت تصمیم چهارم)شرایط مداخله گر( در نرم افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمماتریس ارجحیت معیارها در د .8شکل 

د ر اعدانشاندهنده نسبت اهمیت ستونها به سطرها و اعداد مشکی رنگ نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت دیگر اگ
 اد.قرمز رنگ را معکوس نماییم همان مفهوم اعداد مشکی را نشان خواهند د

 



 
 

 

۱7 
 

۱7 

 
ندهنده ماتریس ارجحیت معیارها در درخت تصمیم پنجم)استراتژی ها( در نرم افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمز نشا .9شکل 

را  مز رنگنسبت اهمیت ستونها به سطرها و اعداد مشکی رنگ نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت دیگر اگر اعداد قر
 ن مفهوم اعداد مشکی را نشان خواهند داد.معکوس نماییم هما

 

 
ده نسبت ماتریس ارجحیت معیارها در درخت تصمیم ششم)پیامدها( در نرم افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمز نشاندهن .10شکل 

را  اد قرمز رنگاهمیت ستونها به سطرها و اعداد مشکی رنگ نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت دیگر اگر اعد
 معکوس نماییم همان مفهوم اعداد مشکی را نشان خواهند داد.

 
 

 گام سوم : محاسبه اعتبار داده ها)نرخ ناسازگاری(
 

با . تقرینرخ ناسازگاری مکانیزمی است که به وسیله آن اعتبار پاسخ خبرگان در مقایسات زوجی مورد سنجش قرار می گیرد
وجی زلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات تمامی محاسبات فرآیند تحلیل س

ا هایی رنظاهر می شود صورت می پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت معیارها می تواند نتایج 
 مخدوش سازد.

داشته باشیم و ماتریس مقایسه زوجی آنها بصورت   .....و  و  معیار به شرح  nدر حالت کلی بیان می گردد که اگر 
 زیر باشد :

    
 سازگار است که هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است : Aگاه می گوییم ماتریس  آن
 شد.مقدار وزن عناصر برابر مقدار نرمالیزه هر عنصر می با-۱
 مقدار ویژه برابر طول ماتریس است . -2
 مقدار ناسازگاری در این ماتریس صفر است.-۳

 جهت انجام محاسبات به شیوه زیر عمل می نمائیم.

 است:  nر باشد مجموع مقادیر آنها براب Aمقادیر ویژه ماتریس مقایسه زوجی  و .....  و  اگر 



   
 

۱8 
 

۱8 

 
 ها منفی خواهند بود( است)در این صورت برخی از  nهمواره بزرگتر یا مساوی  بزرگترین مقدار ویژه 

>=n 
 اصلهفی خود اگر عناصر ماتریس مقدار کمی از حالت سازگاری فاصله بگیرد ، مقدار ویژه آن نیز مقدار کمی از حالت سازگار

 خواهد گرفت.

A×W= W 

بوده )بزرگترین مقدار ویژه( و  nمی باشد. یک مقدار ویژه برابر  Aبه ترتیب بردار ویژه و مقدار ویژه ماتریس  که در آن 
 بقیه آن ها برابر صفر هستند. بنابراین در این حالت می توان نوشت :

AW=nW 

 فاصله می گیرد که می توان نوشت: nکمی از  ناسازگار باشد ،  Aی در حالتی که ماتریس مقایسه زوج

A×W= .W 

فاصله خواهد  nاز  است و چنان چه ماتریس از حالت سازگاری کمی فاصله بگیرد  nهمواره بزرگتر یا مساوی  
 اس ار خوبی برای اندازه گیری ناسازگاری ماتریس باشد. بی تردید مقیگرفت. بنابراین تفاضل آن دو می تواند معی

-n  به مقدارn  بستگی داشته و برای رفع این وابستگی می توان آن را به صورت زیر تعریف نمود که آن را شاخص
 می نامیم. (I.I)ناسازگاری

 
 

 با توجه به فرمول زیر بدست آمد. (RI)تصادفی از تقسیم شاخص ناسازگاری بر شاخص (I.R)نرخ ناسازگاری 

 
س رت چویدر این تحقیق نرخ های ناسازگاری هر یک از خبرگان بدین صورت محاسبه و با اعداد بدست آمده نرم افزار اکسپ

ر دختلف مطابقت داده شد که ضمن تایید تطبیق آنها ، نرخ ناسازگاری کمباین شده سی نفر خبره پاسخ دهنده در عناصر م
آنها را نشان می  ، اعتبار و روایی ۱/۰جدول زیر  نشان داده شده که همانطور که مالحظه می گردد پایین تر بودن آنها از عدد 

 دهد.
 

  نرخ ناسازگاری تمامی خبرگان و مجموع )کمباین شده( تحقیق .5 جدول
 حداکثر قابل قبول نرخ ناسازگاری عنصر ردیف

 ۱/۰ ۰5/۰ افراد شرکت کننده( برای مدل کلی) کمباین شده ۱
 ۱/۰ ۰4/۰ برای شرایط علی) کمباین شده افراد شرکت کننده( 2
 ۱/۰ ۰2/۰ برای شرایط زمینه ای ) کمباین شده افراد شرکت کننده( ۳
 ۱/۰ ۰4/۰ برای شرایط مداخله گر) کمباین شده افراد شرکت کننده( 4
 ۱/۰ ۰8/۰ نده(برای استراتژی ها) کمباین شده افراد شرکت کن 5
 ۱/۰ ۰4/۰ برای پیامدها) کمباین شده افراد شرکت کننده( 6

 
همچنین الزم به توضیح است برای محاسبه اوزان در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از روش های مختلفی استفاده می شود. 

جمله این روشها است. روش روش های بردار ویژه ، مجموع سطری، مجموع ستونی، میانگین حسابی و میانگین هندسی از 



 
 

 

۱۹ 
 

بردار ویژه نسبت به دیگران دقیق تر بوده ولی در صورت استفاده از محاسبات دستی مقداری طوالنی و زمان گیر خواهد بود.  ۱۹
 در این مقاله روش بردار ویژه انتخاب گردیده است که پس از تعیین اوزان نرمال نیز گشته اند.

 یافته های پژوهش  7
از  هر یک ق این بود که متغیرهای)شرایط( علی موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری چیست و اوزان اهمیتاولین سوال تحقی

 آنان به چه میزانی می باشد که یافته ها مطابق زیر می باشد:
 

 متغیرها و اوزان نرمال شده هر یک از معیارهای شرایط علی به ترتیب اولویت .6 جدول
 نرمال شده وزن وزن اهمیت معیار اولویت

 ۱ 52۳/۰ تبیین اهداف استراتژیک ۱
 5۰2/۰ 26۳/۰ کنترل پیش فرضها 2
 22۱/۰ ۱۱6/۰ شایستگی کارکنان ۳
 ۱8۹/۰ ۰۹۹/۰ سازماندهی 4

  ۱ مجموع 
 
 

 
مراه هو وزن مربوط به هریک به  . هدف، اولویت بندی معیارها)نرمال(خروجی نرم افزار اکسپرت چویس.  11شکل 

 .را در نرم افزار اکسپرت چویس نشان می دهدی ارنرخ ناسازگ
 

ر همیت هادومین سوال تحقیق این بود که متغیرهای)شرایط( زمینه ای موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری چیست و اوزان 
 یک از آنان به چه میزانی می باشد که یافته ها مطابق زیر می باشد:

 
 لویتک از معیارهای شرایط زمینه ای به ترتیب اومتغیرها و اوزان نرمال شده هر ی .7 جدول

 وزن نرمال شده  وزن اهمیت معیار اولویت
 ۱ 56۰/۰ کنترل محتوایی ۱
 446/۰ 24۹/۰ کنترل تعاملی 2
 ۱7۱/۰ ۰۹5/۰ کنترل تشخیصی ۳
 ۱7۱/۰ ۰۹5/۰ کنترل فرآیندی 4

  ۱ مجموع 
 
 



   
 

2۰ 
 

2۰ 

 
 را دری گارو وزن مربوط به هریک به همراه نرخ ناساز ف، اولویت بندی معیارها. هد)نرمال(خروجی نرم افزار اکسپرت چویس . 12شکل 

 .نرم افزار اکسپرت چویس نشان می دهد

 
 
 
 
 
 
 

هر  اهمیت سومین سوال تحقیق این بود که متغیرهای)شرایط( مداخله گر موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری چیست و اوزان
 ه یافته ها مطابق زیر می باشد:یک از آنان به چه میزانی می باشد ک

 
 

 ولویتمتغیرها و اوزان نرمال شده هر یک از معیارهای شرایط مداخله گر به ترتیب ا .8 جدول
 وزن نرمال شده  وزن اهمیت معیار اولویت

 ۱ 565/۰ مشوق ها ۱
 464/۰ 262/۰ اخالل در بازخور 2
 2۰8/۰ ۱۱8/۰ کنترل غیر رسمی ۳
 ۰۹8/۰ ۰55/۰ کنترل فرهنگی 4

  ۱ مجموع 
 

 
مراه هو وزن مربوط به هریک به  . هدف، اولویت بندی معیارها)نرمال(خروجی نرم افزار اکسپرت چویس  .13شکل 

 .را در نرم افزار اکسپرت چویس نشان می دهدی نرخ ناسازگار
 
 

 ژیک بانکتداری چیستت و اوزانکنتترل استترات استتراتژی هتا و راهکارهتای مقولته محتوری سوال تحقیق این بود که  چهارمین
 اهمیت هر یک از آنان به چه میزانی می باشد که یافته ها مطابق زیر می باشد:

 
 استراتژی ها و اوزان نرمال شده هر یک از آنها به ترتیب اولویت .۹ جدول



 
 

 

2۱ 
 

 وزن نرمال شده  وزن اهمیت معیار اولویت 2۱
 ۱ 4۰2/۰ کنترل از طریق اعتماد محوری ۱
 8۰۰/۰ ۳2۱/۰ ریق مشارکت محوریکنترل از ط 2
 457/۰ ۱8۳/۰ کنترل از طریق تعهد محوری ۳
 2۳4/۰ ۰۹4/۰ کنترل از طریق رابطه محوری 4

  ۱ مجموع 
 

 
مراه هو وزن مربوط به هریک به  . هدف، اولویت بندی معیارها)نرمال(خروجی نرم افزار اکسپرت چویس  .14شکل 

 .سپرت چویس نشان می دهدرا در نرم افزار اکی نرخ ناسازگار
 
 
 
 
 
 
 
 

ی متی چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنتان بته چته میزانت پیامدهای اتخاذ این استراتژی هاسوال تحقیق این بود که  پنجمین
 باشد که یافته ها مطابق زیر می باشد:

 

 پیامدها و اوزان نرمال شده هر یک از آنها به ترتیب اولویت .۱۰ جدول
 وزن نرمال شده  زن اهمیتو معیار اولویت

 ۱ 6۳7/۰ بهره وری سازمانی ۱
 4۰5/۰ 258/۰ تغییر سبک مدیریت و رهبری 2
 ۱64/۰ ۱۰5/۰ اقدام اصالحی ۳

  ۱ مجموع 
 

 
مراه هو وزن مربوط به هریک به  . هدف، اولویت بندی معیارها)نرمال(خروجی نرم افزار اکسپرت چویس  .15شکل 

 .م افزار اکسپرت چویس نشان می دهدرا در نری نرخ ناسازگار

 



   
 

22 
 

ر یتک، هتمتغیر اصلی مدل نیز با یکدیگر مقایسه گردید و عالوه بر تعیین اوزان اهمیت  5همچنین الزم به توضیح است تمامی  22
 اولویت بندی گشت که یافته های آن نیز بصورت زیر است:

 
  نها بترتیب اولویتپنج متغیر اصلی مدل نظری اوزان نرمال شده هر یک از آ .۱۱ جدول

 وزن نرمال شده  وزن اهمیت معیار اولویت
 ۱ 44۰/۰ پیامدها ۱
 5۱2/۰ 225/۰ استراتژی ها 2
 4۳۳/۰ ۱۹۰/۰ شرایط علی ۳
 226/۰ ۰۹۹/۰ شرایط زمینه ای 4
 ۱۰۳/۰ ۰45/۰ شرایط مداخله گر 5

  ۱ مجموع  
 

 
مراه هو وزن مربوط به هریک به  ولویت بندی معیارها. هدف، ا)نرمال(خروجی نرم افزار اکسپرت چویس  .16شکل 

 .را در نرم افزار اکسپرت چویس نشان می دهدی نرخ ناسازگار
 

 بحث و نتیجه گیری 8
 4در بین  این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پنج سوال اصلی بود که پاسخ آنها در بخش یافته های تحقیق ارائه گردید. درواقع

رل برده شده، عامتل تبیتین اهتداف استتراتژیک بته عنتوان مهمتترین عامتل تاثیرگتذار بتر شترایط علتی کنتتمتغیر علی معیار نام
ه استراتژیک در صنعت بانکداری ایران شناسایی شده است. اولویتت اول ایتن معیتار نشتان از ارجحیتت بتاالی آن نستبت بته ست

کارکنتان کته اولویتت هتای دوم و ستوم را بته ختود معیار دیگر می باشد. همچنین معیارهای کنتترل پتیش فرضتها و شایستتگی 
ین چهتار باختصاص داده اند در درجات بعدی اهمیت قرار گرفته اند. معیار سازماندهی نیز به عنوان کم اهمیت ترین معیار در 

 ایر آنها میبا سمعیار نامبرده شده شناسایی شده است که اولویت پایین این معیار ناشی از ارجحیت پایین این معیار در مقایسه 
باشتند  باشد. در واقع در این جا بیان می گردد که بانک هایی که در پی دستیابی به مناسبترین سیستم کنترل استراتژیک متی
یرهتای باید بیشترین اهمیت را به عامل تبیین اهداف استراتژیک و کمترین اهمیت را به عامل ستازماندهی در بتین تمتامی متغ

ن کسب شده شتا دیگر نیز از نظر اهمیت ما بین این دو معیار قرار دارند که لزوم توجه به آنها مطابق رتبه علی بدهند. دو معیار
 می باشد.

رل در مورد اولویت های متغیرهای زمینه ای نیز بایستی گفت که بانک هایی که در پی دستتیابی بته مناستبترین سیستتم کنتت
ی ه کنتترل محتتوایی و کمتترین اهمیتت را بته کنتترل فرآینتدی در بتین تمتاماستراتژیک می باشند بایتد بیشتترین اهمیتت را بت

ستتی مطتابق متغیرهای زمینه ای بدهند. کنترل های تعاملی و تشخیصی نیز که در میانه قرار گرفته اند، لزوم توجه بته آنهتا بای
 اوزان کسب شده شان باشد.

تترل ه بانک هایی که در پی دستیابی به مناستبترین سیستتم کندر مورد اولویت های متغیرهای مداخله گر نیز بایستی گفت ک
هتای استراتژیک می باشند باید بیشترین اهمیت را به مشوق ها و کمترین اهمیتت را بته کنتترل فرهنگتی در بتین تمتامی متغیر

وان ایی شتده بعنتمداخله گر بدهند. بدیهی است که اخالل در بازخور و کنترل غیر رسمی نیز بته عنتوان دو متغیتر دیگتر شناست
 متغیرهای مداخله گر، با توجه به اوزان اهمیتشان شایسته توجه می باشند.

 



 
 

 

2۳ 
 

 رابطه استراتژی ها یا راهکارهای یک سیستم کنترل استراتژیک نیز شامل کنترل از طریق مشارکت محوری، تعهد محوری و 2۳
هایی ب پیامدجست. اما اتخاذ این استراتژیها موجمحوری شناسایی گشت که بترتیب اولویت ارائه شده می توان از آنها بهره 

ی هره وربهمچون بهره وری سازمان، تغییر در سبک مدیریت و رهبری و اقدام اصالحی می گردد که از نظر این تحقیق عامل 
 از بقیه مهمتر می باشد.

 در ادامه به ارائه برخی پیشنهادها و محدودیت های تحقیق نیز می پردازیم:

 ت کاربردی و سیاستیاپیشنهاد  9
ر به دلیل اهمیت تغییرات محیطی در موضوع کنترل های استراتژیک، مدیران بانکی باید سیستم کنکاش محیطتی را بته منظتو -۱

بررسی محیطی و کسب اطالع از محتیط، بررستی ضتعف و قتوت هتای داخلتی، فرصتت هتا و تهدیتدات ختارجی بترای محصتوالت و 
اصالحی  ین سیستم باید کسب اطالع از مسائل محیطی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادهایخدمات خود ایجاد نمایند. کار ا

 باشد.
شته باشند با توجه به میزان تالطم محیطی، بانکها باید برای حفظ موقعیت رقابتی خود به مشتریان و رقبای خود توجه کافی دا -2

 و همواره در جستجوی نشانه های تغییر باشند.
نهاد توجه به اولویت بندی عوامل علی موثر بر کنترل استراتژیک بانکها و مشخص شدن ضریب اهمیت هتر یتک از آنهتا، پیشت با -۳

 نیتز بترتیتب می گردد در هنگام برنامه ریزی جهت میزان توجه به هر یک از این معیارها، منابع سازمان اعم از پولی، زمانی و غیره
یش پتلویت باالی متغیر تبیین اهداف استراتژیک در بین متغیرهای علی، لزوم توجه بیش از اهمیت بدست آمده تخصیص یابد. او

ا راشته باشد، را به این معیار که می تواند بیشترین سهم را در ایجاد و پیاده سازی یک سیستم کنترل استراتژیک بهینه در بانکها د
ایستتی بت صفر)بی اهمیت( نیستند که اصالً توجهی به آنها نشتود و می طلبد. بدیهی است که سایر معیارهای علی نیز دارای اهمی

 به همه آنها اما با اولویت های خودشان پرداخته شود.
، با توجه به اولویت بندی عوامل زمینه ای موثر بتر کنتترل استتراتژیک بانکهتا و مشتخص شتدن ضتریب اهمیتت هتر یتک از آنهتا -4

لی، زمانی و برای پرداختن به عوامل زمینه ای کنترل استراتژیک، منابع سازمان اعم از پوپیشنهاد می گردد در هنگام برنامه ریزی 
توجته  غیره نیز بترتیب اهمیت بدست آمده تخصیص یابد. اولویت باالی متغیر کنترل محتوایی در بین متغیرهای زمینه ای، لتزوم

ر بانکهتا دد و پیاده سازی یک سیستم کنترل استتراتژیک بهینته بیش از پیش را به این معیار که می تواند بیشترین سهم را در ایجا
وجهی به داشته باشد، را می طلبد. بدیهی است که سایر معیارهای زمینه ای نیز دارای اهمیت صفر)بی اهمیت( نیستند که اصالً ت

 آنها نشود و بایستی به همه آنها اما با اولویت های خودشان پرداخته شود.
ز آنهتا، لویت بندی عوامل مداخله گر تاثیرگذار بر کنترل استراتژیک بانکها و مشخص شدن ضریب اهمیت هر یتک ابا توجه به او -5

دستت آمتده پیشنهاد می گردد در هنگام برنامه ریزی برای پرداختن به عوامل بازدارنده ارائه شده در این مقالته، بترتیتب اهمیتت ب
تنبیهی  اندهنده این موضوع است که بعد حمایتی تاثیر به مراتب باالتری نسبت بهصورت پذیرد. اولویت باالی متغیر مشوق ها نش

یز بترتیب ندارد. از آنجا که سایر عوامل مختل کننده یک سیستم کنترل استراتژیک در بانکها که در این مقاله شناسایی گشته اند 
 اولویت خود مهم بوده اند نبایستی در نظر گرفته نشوند.

حوری ه در بین استراتژی های یک سیستتم کنتترل استتراتژیک در بانکهتای ایرانتی ، راهکتار کنتترل از طریتق اعتمتادماز آنجا ک -6
ازمانی سباالترین درجه را کسب نموده پیشنهاد می گردد برنامه هایی در راستای تقویت فرهنگ اعتمادپذیری به کارکنان در سطح 

رکتان بانتک کها از این فرهنگ حمایت نمایند تا ایتن فرهنتگ اعتمتاد پتذیری در تمتامی ادر دستور کار قرار گرفته و مدیران ارشد بان
 جاری گردد.

د می دارد پیشنهااز آنجائیکه تمام عوامل موثر بر یک سیستم کنترل استراتژیک در بانکها در حقیقت کامالً در اختیار آنها قرار ن  -7
رکتزی، ر بین نهادهتای تاثیرگتذار بتر کنتترل و نظتارت بتانکی ماننتد ، بانتک مگردد تعامالت و جلسات عملی هر چه بیشتر و بهتر د

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرستی کتل کشتور، مجلتس شتورای استالمی، دیتوان محاستبات کشتور و ستایر نهادهتای 
 انکی گردد.مربوطه برگزار گردد تا موجبات بهتر انجام شدن امور مربوط به کنترل استراتژیک در سیستم ب

بانک های دارای تجربه و علم کمتر در شناخت، ایجاد و پیاده سازی کنتترل استتراتژیک بایستتی از تجتارب بانکهتای پیشترو در  -8
این زمینه استفاده نمایند. آنها می توانند این کار را با گرفتن مشاور از بانکهای پیشرو، ، برون سپاری به بانکها یا شرکتهای معتبر 
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زمینه و ... به فراخور شرایط خود بهره مند گردند. لذا هزینه کردن در ایتن زمینته را بایستتی پتذیرفت تتا اهتداف و ضترورت در این  24
 های مهم بیان شده در این مقاله در رابطه با یک سیستم کنترل استراتژیک محقق گردد.

احتد در چتارت به باالترین مقام بانک. در صورتیکه این والزام ارائه گزارشات منظم و هدفمند واحد کنترل استراتژیک در بانکها  -۹
 سازمانی بانک نمی باشد ابتدا بایستی شرایط ایجاد آن را فراهم نمود.

لتف ، پیشتنهاد متی گتردد بانکهتای مختدر زمینه کنترل استراتژیک دانش و آموزش هر چه بیشتر ،بمنظور باالتربردن فرهنگ -۱۰
بته  نتد.اد مختلف اعم از مدیریتی، کارشناسان و کارمنتدان بصتورت متنظم و هدفمنتد برگتزار نمایجلسات منظم و کاربردی را با افر

تژیک عنوان نمونه شورای هماهنگی بانکها بترای بانکهتایی کته در زیرمجموعته اش قترار گرفتته انتد متی توانتد کمیتته کنتترل استترا
قی ر و بیشتتر ایتن جلستات از ابزارهتای انگیتزه زا و مشتوپیشنهاد می شود جهت برگزاری و نتیجه گیری هتر چته بهتت تشکیل دهد.

 استفاده گردد و حتی االمکان از
 

غیتر پتولی  ابزارهای تنبیهی بهره نبرند. این ابزارهای تشویقی هم می تواند پولی مانند پاداش باشتد و هتم متی توانتد بصتورت   
ده موجبتات باشد. بدین ترتیب با ایجاد یک سازمان یادگیرنو غیره  بانکهامانند یا انتخاب بهترین نظرات و درج آن در مجالت 

 یادگیری های بیشتر افراد فراهم خواهد گردید.
با توجه به سنخیت کنترل در سطح تصمیم گیری های راهبردی، پیشنهاد می گردد از نتتایج و محتتوای سیستتم کنتترل  -۱۱

دهای انکها و چه در سیستم بانکی( استفاده گتردد و دستتاوراستراتژیک در برگزاری همایش های مرسوم بانکی )چه در داخل ب
 آن و یا حتی موانع اجرای موفق آن مطرح گردد.

ن بتانکی از آنجا که در مقایسه با گذشته محیط فعالیت بانکها پیچیده تر و غیر قابل پتیش بینتی تتر گشتته استت، بته متدیرا -۱2
الش چتاهبردهای نوظهور استفاده بیشتری نموده تا بتوانند مسائل و توصیه می گردد در شکل دهی راهبردهای بانک خود از ر

 ها را در حین بروز مدیریت و کنترل نمایند.
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