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بیان مساله و ضرورت تحقیق

انکهای ، عدم استفاده از کنترل استراتژیک در باستراتژیکنداشتن تصور مناسب از یک سیستم واقعی کنترل : بیان مساله 
ایران و نیز عدم وجود مدلی جامع شامل تعریف متغیرها و رابطه بین آنها و کمی نمودن متغیرهای مربوطه

1:ضرورت تحقیق
• اقتصاد بانک محور ایران

2
• نیاز به کنترل منظم پیشرفت بانک به همراه گسترش مدبرانه آن

3
• تمرکز کنترل استراتژیک بر طبیعت درونی مجموعه روند مدیریت استراتژیک

4
• تغییرات بهینه و مداوم در استراتژی های بانک متناسب با سنجه های کنترل استراتژیک

5
• ارزیابی مداوم سیستم برنامه ریزی در محیط داخلی و خارجی بانک



سواالت و اهداف تحقیق

که در صنعت بانکداری کمتر به آن ) عالوه بر پر کردن شکاف اطالعاتی در موضوع کنترل استراتژیک: اهداف تحقیق
.،  رسیدن به پاسخ سواالت مطرح شده در باال می باشد(پرداخته شده است

1:سواالت تحقیق
• علی موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنان به چه میزانی می باشد؟( متغیرهای)شرایط

2
• زمینه ای موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنان به چه میزانی می باشد؟( متغیرهای)شرایط

3
• مداخله گر موثر بر کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنان به چه میزانی می باشد؟( متغیرهای)شرایط

4
استراتژی ها و راهکارهای مقوله محوری کنترل استراتژیک بانکداری ایران چیست و اوزان اهمیت هر یک از آنان به چه میزانی می باشد؟•

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



انواع و کارکردهای کنترل در مدل ها و نظریات مختلف در بررسی پیشینه تحقیق

ادراک مدیران از تالطم محیط و نقشه ذهنی آنها در فرآیند کنترل استراتژیک بر شکل گیری استراتژی و همچنین 
مکانیزم های کنترلی آنها تاثیرگذار است

ابراهیم نژاد و رحمان 
1385سرشت،

آثار دگرگونی های محیطی و قواعد رقابتی منتج از آن در کنترل استراتژیک 
بر عملکرد سازمان ها و توان آنها در حفظ بقایشان تاثیرگذار است

1393رحمان سرشت، 

توازن نتایج کوتاه مدت و رشد بلند مدت، مدیریت انگیزه های نیروی انسانی Simons,1994

(مثل کنترل فرآیند تصمیم گیری)، کنترل فرآیند(مثل کنترل ارزشها)کنترل ورودی
(مثل کنترل بهره وری)و کنترل خروجی

Muralidharan& 
Hamilton,)1999(

کنترل اجرای راهبرد، کنترل محتوای راهبرد
Muralidharan,)2004(



انواع و کارکردهای کنترل در مدل ها و نظریات مختلف در بررسی پیشینه تحقیق
از جمله سیستم های کنترل استراتژیک، کنترل تشخیصی است که بر مبنای متغیرهای موثر بر عملکرد قرار دارد Widener, 2007

در کنترل استراتژیک سیستمهای کنترل تعاملی از تشخیصی مهمتر بوده 
و مهمترین وجه مثبت آن تصحیح جهت گیری های فعلی است

Kober,2007

عنصر ارزشهای اساسی سازمان، اجتناب از ریسک4کنترل استراتژیک مبتنی بر 
، متغیرهای موثر بر عملکرد و عدم اطمینان استراتژیک است

Ferreira & Otely, 2009

کنترل استراتژیک پیگیری مسیر استراتژی در حال اجرا است که تغییرات احتمالی
.در فرضیات بنیادی را کشف و تعدیل های الزم را بوجود می آورد

Pearco & 
Robinson,2011

کنترل استراتژیک هر آنچه را که خارج از محدوده و مرزهای سازمان
قرار داشته و آن را احاطه نموده می باشد

Robbins, 2014



مدل نظری تحقیق

:مقوله محوری یا پدیده

اری ایرانبررسی و کنکاش کنترل  استراتژیک بانکد

کنترل پیش فرضها سازماندهی شایستگی کارکنان تبیین اهداف استراتژیک

:ها استراتژی
کنترل از طریق تعهد محوری-

کنترل از طریق مشارکت محوری-
کنترل از طریق رابطه محوری-
کنترل از طریق اعتماد محوری-

:پیامدها 
اقدام اصالحی-

تغییر سبک مدیریت و رهبری-
ارتقای بهره وری سازمانی-

:شرایط زمینه ای

کنترل تشخیصی-
کنترل تعاملی-
کنترل محتوایی-
کنترل فرآیندی-

::شرایط مداخله گر
مشوق ها-

کنترل فرهنگی-
کنترل غیر رسمی-
اخالل در بازخور-

کنکاش 
کارایی

سیستم 
کنترل

کنکاش 
اثربخشی
سیستم 
کنترل

کنکاش 
سیستمی
بودن 
کنترل

 :



عناصر مدل نظری
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عناصر مدل نظری
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عناصر مدل نظری
متغیرهای مداخله گر
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عناصر مدل نظری
(:راهکارها)استراتژی ها
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کنترل از طریق اعتماد 
محوری



عناصر مدل نظری
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شناسایی متغیرها و تبیین مدل
کدگذاری باز: گام اول-1
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شناسایی متغیرها و تبیین مدل
کدگذاری باز: گام اول-1
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محوری طبق الگوی پارادایمی اشتراس و کوربین در تئوری داده بنیادکدگذاری : گام دوم-2

شناسایی متغیرها و تبیین مدل



کاربردی از نظر نتیجه

توصیفی-تبیینی از نظر هدف و نحوه انجام

کیفی–کمی  از نظر جمع آوری داده 

(زمینه اینظریه)تئوری داده بنیاد (بخش کیفی)از نظر استراتژی تحقیق 

AHP (بخش کمی)از نظر استراتژی تحقیق 

صادرات، ملی، توسعه تعاون و ملتبانک چهار جامعه تحقیق 

نفر از مدیران و کارشناسان ارشد 20استاد دانشگاه در حوزه بانکی و  2
نفر در بخش کمی 28مسلط به امر کنترل استراتژیک در بخش کیفی و 

نمونه تحقیق 

قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی روش نمونه گیری 

کدگذاری و تحلیل محتوا توسط مطلعین کلیدی در بخش کیفی
در بخش کمیتحلیل نرخ ناسازگاری

روایی تحقیق 

در بخش کمی Expert Choice-
در بخش کیفی Maxqda 11

نرم افزار تخصصی 

روش تحقیق



تجزیه و تحلیل یافته ها
:ساخت یک نمونه از درخت تصمیم -1



تجزیه و تحلیل یافته ها
:انجام مقایسات زوجی -2

توضیحتعریفتعریفامتیاز

1Equally preferredدر تحقق هدف، دو شاخص اهمیت مساوی دارنداهمیت مساوی

3Moderately preferredر استتجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف،اهمیت اندکی بیشتتراهمیت اندکی بیش

5Strongly preferredتجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف،اهمیت بیشتر استاهمیت بیشتر

7Very Strongly preferredاستتجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف،اهمیت خیلی بیشترراهمیت خیلی بیشت

9Extremely preferredاهمیت خیلی بشتر به طور قطعی اثبات شده استاهمیت مطلق

هنگامیکه حالت میانه وجود داردنترجیحات بینابی8Intermediate valuesو6و4و2



تجزیه و تحلیل یافته ها
:انجام مقایسات زوجی -2



تجزیه و تحلیل یافته ها
: محاسبه وزن -3



تجزیه و تحلیل یافته ها
( : نرخ ناسازگاری)محاسبه اعتبار داده ها-4
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تجزیه و تحلیل یافته ها
( : نرخ ناسازگاری)محاسبه اعتبار داده ها-4

حداکثر قابل قبولنرخ ناسازگاریماتریسردیف

0.040.1متغیرهای علیماتریس چهار در چهار 1

0.020.1ماتریس چهار در چهار متغیرهای زمینه ای2

0.040.1ماتریس چهار در چهار متغیرهای مداخله گر3

0.080.1چهار در چهار استراتژی هاماتریس 4

0.040.1ماتریس سه در سه پیامدها5

0.050.1مراتبکلی سلسله نهایی و کمباین شده 6

دبود که خود این اعتبار پاسخ دهندگان را به اثبات می رسان0.1همچنین الزم به ذکر است که قضاوتهای هر یک از مخاطبین نیز زیر 



یافته های پژوهش

خالصه نتایج محاسباتی معیارها

اولویتسهم درصدی اهمیتوزن اهمیت(علیشرایط)معیار

0.523521اهداف استراتژیکتبیین

0.263272کنترل پیش فرضها

0.116113شایستگی کارکنان

0.099104سازماندهی

%1100مجموع



یافته های پژوهش

خالصه نتایج محاسباتی معیارها

اولویتسهم درصدی اهمیتوزن اهمیت(زمینه ایشرایط)معیار

0.560561کنترل محتوایی

0.249242کنترل تعاملی

0.095103کنترل تشخیصی

0.095104کنترل فرآیندی

%1100مجموع



یافته های پژوهش

خالصه نتایج محاسباتی معیارها

اولویتسهم درصدی اهمیتوزن اهمیت(مداخله گرشرایط)معیار

0.565561مشوق ها

0.262262اخالل در بازخور

0.118123کنترل غیر رسمی

0.05564کنترل فرهنگی

%1100مجموع



یافته های پژوهش

خالصه نتایج محاسباتی معیارها

اولویتسهم درصدی اهمیتوزن اهمیت(استراتژی ها یا راهکارها)معیار

0.402401اعتماد محوریکنترل از طریق

0.321322کنترل از طریق مشارکت محوری

0.183193تعهد محوریکنترل از طریق

0.09494کنترل از طریق رابطه محوری

%1100مجموع



یافته های پژوهش

خالصه نتایج محاسباتی معیارها

اولویتسهم درصدی اهمیتوزن اهمیت(پیامدها)معیار

0.637641بهره وری سازمانی

0.258262تغییر سبک مدیریت و رهبری

0.105103اقدام اصالحی

%1100مجموع



استراتژیک، تبیین اهدافمهمترین معیار : کنترل استراتژیک بانکهای ایران بر متغیرهای علی موثر شناسایی ، تبیین ، اولویت بندی و میزان تاثیر -1

حتواییکنترل ممهمترین معیار ، : بر کنترل استراتژیک بانکهای ایران زمینه ای موثر شناسایی ، تبیین ، اولویت بندی و میزان تاثیر متغیرهای -2

مشوق هامهمترین معیار ، : بر کنترل استراتژیک بانکهای ایران مداخله گر موثر ، تبیین ، اولویت بندی و میزان تاثیر متغیرهای شناسایی -3

کنترل از طریق اعتمادمحوریمهمترین معیار ، : کنترل استراتژیک بانکهای ایران استراتژیها یا راهکارهای ، تبیین ، اولویت بندی شناسایی -4

یارتقای بهره وری سازمانمهمترین معیار ، : کنترل استراتژیک بانکهای ایران پیامدهای اجرای شناسایی ، تبیین ، اولویت بندی و میزان تاثیر -5

بحث و نتیجه گیری



قووت هوای دایلوی، ع از محیط، بررسی ضعف وطالبه دلیل اهمیت تغییرات محیطی در موضوع کنترل های استراتژیک، مدیران بانکی باید سیستم کنکاش محیطی را به منظور بررسی محیطی و کسب ا-1

.کار این سیستم باید کسب اطالع از مسائل محیطی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادهای اصالحی باشد. فرصت ها و تهدیدات یارجی برای محصوالت و یدمات یود ایجاد نمایند

.تجوی نشانه های تغییر باشندجسبا توجه به میزان تالطم محیطی، بانکها باید برای حفظ موقعیت رقابتی یود به مشتریان و رقبای یود توجه کافی داشته باشند و همواره در-2

از ایون نامه ریزی جهوت میوزان توجوه بوه هور یوکبربا توجه به اولویت بندی عوامل علی موثر بر کنترل استراتژیک بانکها و مشخص شدن ضریب اهمیت هر یک از آنها، پیشنهاد می گردد در هنگام-3

از پیش را به این معیوار اولویت باالی متغیر تبیین اهداف استراتژیک در بین متغیرهای علی، لزوم توجه بیش. معیارها، منابع سازمان اعم از پولی، زمانی و غیره نیز بترتیب اهمیت بدست آمده تخصیص یابد

( بوی اهمیوت)فربدیهی است که سایر معیارهای علوی نیوز دارای اهمیوت صو. که می تواند بیشترین سهم را در ایجاد و پیاده سازی یک سیستم کنترل استراتژیک بهینه در بانکها داشته باشد، را می طلبد

.نیستند که اصالً توجهی به آنها نشود و بایستی به همه آنها اما با اولویت های یودشان پردایته شود

امول زمینوه ای ام برنامه ریزی بورای پوردایتن بوه عوهنگبا توجه به اولویت بندی عوامل زمینه ای موثر بر کنترل استراتژیک بانکها و مشخص شدن ضریب اهمیت هر یک از آنها، پیشنهاد می گردد در -4

وجه بیش از پیش را به ایون اولویت باالی متغیر کنترل محتوایی در بین متغیرهای زمینه ای، لزوم ت. کنترل استراتژیک، منابع سازمان اعم از پولی، زمانی و غیره نیز بترتیب اهمیت بدست آمده تخصیص یابد

بوی )رای اهمیوت صوفربدیهی است که سایر معیارهای زمینه ای نیوز دا. معیار که می تواند بیشترین سهم را در ایجاد و پیاده سازی یک سیستم کنترل استراتژیک بهینه در بانکها داشته باشد، را می طلبد

.نیستند که اصالً توجهی به آنها نشود و بایستی به همه آنها اما با اولویت های یودشان پردایته شود( اهمیت

ن بوه عوامول در هنگوام برناموه ریوزی بورای پوردایتدد با توجه به اولویت بندی عوامل مدایله گر تاثیرگذار بر کنترل استراتژیک بانکها و مشخص شدن ضریب اهمیت هر یک از آنها، پیشنهاد می گر-5

از آنجوا . ه تنبیهی دارداولویت باالی متغیر مشوق ها نشاندهنده این موضوع است که بعد حمایتی تاثیر به مراتب باالتری نسبت ب. بازدارنده ارائه شده در این مقاله، بترتیب اهمیت بدست آمده صورت پذیرد

.نبایستی در نظر گرفته نشوندند که سایر عوامل مختل کننده یک سیستم کنترل استراتژیک در بانکها که در این مقاله شناسایی گشته اند نیز بترتیب اولویت یود مهم بوده ا

ی در راسوتای ب نموده پیشنهاد موی گوردد برناموه هوایکساز آنجا که در بین استراتژی های یک سیستم کنترل استراتژیک در بانکهای ایرانی ، راهکار کنترل از طریق اعتمادمحوری باالترین درجه را-6

.جاری گرددفرهنگ اعتماد پذیری در تمامی ارکان بانکین تقویت فرهنگ اعتمادپذیری به کارکنان در سطح سازمانی در دستور کار قرار گرفته و مدیران ارشد بانکها از این فرهنگ حمایت نمایند تا ا

پیشنهادها



یشتر و بهتور در الت و جلسات عملی هر چه بعاماز آنجائیکه تمام عوامل موثر بر یک سیستم کنترل استراتژیک در بانکها در حقیقت کامالً در ایتیار آنها قرار ندارد پیشنهاد می گردد ت-7

ور و سوایر اسوالمی، دیووان محاسوبات کشوای بین نهادهای تاثیرگذار بر کنترل و نظارت بانکی مانند ، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شور

.نهادهای مربوطه برگزار گردد تا موجبات بهتر انجام شدن امور مربوط به کنترل استراتژیک در سیستم بانکی گردد

این کار را با گورفتن آنها می توانند. نمایندده بانک های دارای تجربه و علم کمتر در شنایت، ایجاد و پیاده سازی کنترل استراتژیک بایستی از تجارب بانکهای پیشرو در این زمینه استفا-8

یرفت توا اهوداف و لذا هزینه کردن در این زمینه را بایستی پوذ. به فرایور شرایط یود بهره مند گردند... مشاور از بانکهای پیشرو، ، برون سپاری به بانکها یا شرکتهای معتبر در این زمینه و 

.ضرورت های مهم بیان شده در این مقاله در رابطه با یک سیستم کنترل استراتژیک محقق گردد

رایط ایجواد آن را در صورتیکه این واحد در چارت سازمانی بانک نمی باشد ابتدا بایستی شو. الزام ارائه گزارشات منظم و هدفمند واحد کنترل استراتژیک در بانکها به باالترین مقام بانک-9

.فراهم نمود

عوم از مودیریتی، ا با افراد مختلف ای ربمنظور باالتربردن فرهنگ، دانش و آموزش هر چه بیشتر در زمینه کنترل استراتژیک، پیشنهاد می گردد بانکهای مختلف جلسات منظم و کاربرد-10

ه کنترل استراتژیک به عنوان نمونه شورای هماهنگی بانکها برای بانکهایی که در زیرمجموعه اش قرار گرفته اند می تواند کمیت. کارشناسان و کارمندان بصورت منظم و هدفمند برگزار نمایند

. هی بهوره نبرنودابزارهای تنبیازپیشنهاد می شود جهت برگزاری و نتیجه گیری هر چه بهتر و بیشتر این جلسات از ابزارهای انگیزه زا و مشوقی استفاده گردد و حتی االمکان. تشکیل دهد

رتیب با ایجاد یک بدین ت. ت بانکها و غیره باشدجالاین ابزارهای تشویقی هم می تواند پولی مانند پاداش باشد و هم می تواند بصورت غیر پولی مانند یا انتخاب بهترین نظرات و درج آن در م

.سازمان یادگیرنده موجبات یادگیری های بیشتر افراد فراهم یواهد گردید

چوه در دایول )ی ای مرسوم بانکش هبا توجه به سنخیت کنترل در سطح تصمیم گیری های راهبردی، پیشنهاد می گردد از نتایج و محتوای سیستم کنترل استراتژیک در برگزاری همای-11

.استفاده گردد و دستاوردهای آن و یا حتی موانع اجرای موفق آن مطرح گردد( بانکها و چه در سیستم بانکی

انک یود از راهبردهای دهی راهبردهای بشکلاز آنجا که در مقایسه با گذشته محیط فعالیت بانکها پیچیده تر و غیر قابل پیش بینی تر گشته است، به مدیران بانکی توصیه می گردد در -12

.نوظهور استفاده بیشتری نموده تا بتوانند مسائل و چالش ها را در حین بروز مدیریت و کنترل نمایند

پیشنهادها
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