
 

 
 

Journal of 
Improvement Management 

 

Vol. 13, No. 3, autumn 2019 (Serial 45) 
 

 
Strategic Control in Iranian Banking: A Historical Look at 

Past Patterns and Presentation of a New Model 
 

 
Vahid Khashei1 1, Mohsen akbari2, Masoomeh Qasemi Shams3 

 

 
1- Associate Professor of Management and Accounting Faculty of Allameh Tabataba'i University 

2- Associate Professor of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan 
3- Ph.D Student, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University 

 
 

Abstract: 
In the complex and turbulent conditions that banks are facing, an effective strategic 
control system that is capable of dealing with problems such as mismanagement, 
inability to monitor the banking network and instability of the macroeconomic 
environment is essential. This study has attempted to analyze the models of strategic 
control model in the banking industry of Iran appropriate to environmental 
conditions in order to elaborate a strategic control, using a heuristic approach based 
on the philosophy of social constructionism and the grounded theory approach. In 
this regard, in the qualitative sector, the results were extracted by MAXQDA 
software using semi-structured field interviews and interviews with 16 managers, 
supervisors and experts of four banks operating nationwide. The extracted categories 
of strategic control patterns in the first stage include strategy content control, strategy 
implementation control, political control, insight control, responsibly control, 
surveillance control, special control and strategic capabilities control. Also, in order 
to verify the fitness of the model, a statistical population of 61 experts and experts in 
the field of strategic control was selected as a targeted trial using snowball technique 
as a statistical sample. Data were analyzed by a researcher-made questionnaire on the 
statistical sample and analyzed using Smart-PLS software. 
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 .عالمه طباطبائیدانشگاه  ،مدیریت و حسابداريدانشکده  دانشیار وحید خاشعی
 .گیالندانشگاه  ،ادبیات و علوم انسانیدانشکده  دانشیار محسن اکبري

 عالمه طباطبائیگاه .دانش ،مدیریت و حسابداريدانشکده  ،دانشجوي دکتري معصومه قاسمی شمس

 

 2چکیده
که  اثربخش راهبردي با آن مواجه هستند، وجود یک سیستم کنترل هابانکدر شرایط پیچیده و متالطمی که 

توانایی در نظارت بر شبکه بانکی و عدم ثبات  عدممدیریت،  بتواند به خوبی از پس مشکالتی همچون، سوء
هاي الگوي کنترل ضمن واکاوي مدل در این پژوهش سعی شده است تا، الزامی است. بربیاید محیط اقتصاد کالن

متناسب با شرایط محیطی حال حاضر و با  با ارائه الگویی بانکداري ایران و جهان، راهبردي موجود در صنعت
 دنبال بهو رویکرد نظریه داده بنیاد  اجتماعییی گراساخت بر فلسفه ءاتکا استفاده از روش آمیخته اکتشافی با

در بخش کیفی با استفاده از  در صنعت بانکداري ایران باشد. در این ارتباطراهبردي تبیین مدل کنترل 
چهار  دانشی و کارکنان سرپرستان مدیران،تن از  16 با ساختاریافته نیمه میدانیو مصاحبه  نظريگیري نمونه

استخراج شده  هايمقوله گردید. تخراجاسنتایج  MAXQDA افزارنرم وسیلهبانک فعال در سطح کشور و به 
شامل، کنترل محتواي راهبرد، کنترل اجراي راهبرد، کنترل سیاسی، در مرحله اول الگوي کنترل استراتژیک 

 راهبردي هايقابلیتویژه و کنترل  هايآگاهی، کنترل راهبرديکنترل بینشی، کنترل مسئوالنه، کنترل مراقبت 
از متخصصان و  نفر 61شامل  آماري نظور برازش مدل مذکور جامعهبه م کمیدر بخش  . همچنیناست

 انتخاب آماري نمونهبه عنوان به صورت قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی  راهبرديحوزه کنترل  کارشناسان
استخراج و با استفاده  آماري نمونه روي بر ساخته محقق اجراي پرسشنامهاز طریق  کمی بخش درها داده شدند.

 تجزیه و تحلیل گردید. Smart-PLSافزار نرماز 

 استراتژیک، نظریه داده بنیاد، صنعت بانکداري کنترل وکار،استراتژي کسب :کلیدي واژگان
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 مقدمه -1
یابند و عملکرد اي به سرعت ابعادي جهانی میبا جهانی شدن اقتصاد، راهبردهاي اقتصادي منطقه

سازند و پیامدهاي این نوسانات بر اقتصاد ایران نیز اثر ها را در نقاط مختلف دستخوش نوسان میبانک
تغییرات سریع و گذارد. در کنار تغییرات اقتصاد جهانی، تحوالتی چون تغییرات شدید نرخ ارز و می

ناگهانی قوانین (مانند آزادسازي یا بالعکس تعیین دستوري نرخ سود بانکی) نیز از جمله تغییرات 
هاي ارائه دهنده خدمات مالی را در ایران تحت تأثیر قرار وکار سازماناقتصادي است که محیط کسب

سرشت و رحمان (ست ها به یک ضرورت بدل ساخته اداده و پایش محیط را براي این سازمان
هاي اقتصادي علیه کشورمان به سمت صنعت متمادي، تحریم هايسالطی ). از طرفی 1392حبیبی،

توان گفت که صنعت بانکداري کشور و مشکالتی و به این ترتیب می بانکداري بیشتر نشانه رفته است
کشور بوده  وکار کسبي بر فضا تأثیرگذارعوامل  ترینمهمکه این صنعت با آن درگیر است، یکی از 

انداز پس مازاد مالی منابع انتقال مناسب مستلزم هر کشور اقتصادي توسعه و رشدعبارتی  به .است
 به مالی منابعدر آن  کهو گسترده  کارآمد بازار مالی یک وجود. استگذاران سرمایه به کنندگان

 حجمترین . از آنجا که بیشاستبسیار حیاتی  شود، داده سوق گذاريهاي سرمایهموقعیت بهترین
 کشور بانکداري نظام مطلوب کارکردیابد، می تحقق بانکی سیستم از طریقنیز  کشورمان مبادالت

هاي مختلف . در این ارتباط بررسیخواهد داشت اقتصاديهاي فعالیت در بهبوداي کننده نقش تعیین
استراتژیک خود، در آستانه تحوالت  دهد که صنعت بانکداري ایران براي نیل به اهدافنشان می

اساسی قرار گرفته است. شکاف موجود میان صنعت بانکداري ایران و بانکداري روز دنیا بیانگر فاصله 
). مدیران در چنین 1384دیواندري،( المللی استهاي ایرانی با استانداردهاي بینمعنی دار میان بانک

هاي چند بعدي و پیچیده به رقابتی و اداره فعالیتشرایطی جهت حفظ موقعیت خود در درون محیط 
یازمند هستند؛ ابزارهایی که امکان واکنش مناسب را براي آنان در برخورد نهاي جدیدي ابزارها و شیوه

ها ). به عبارتی هنگامی که سازمان1393خاشعی، سازد (با رویدادهاي غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم 
هاي استراتژیک خود را و مأموریت خود و با عنایت به اهداف استراتژیک، برنامهدر راستاي چشم انداز 

کنند نیازمند روشی هستند تا میزان تحقق این اهداف و پیشرفت خود در راستاي این تبیین می
کنترل استراتژیک آخرین گام در فرآیند مدیریت استراتژیک است و  گیري نمایند.را اندازه هابرنامه

و ارزیابی فرآیند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده و نقش تضمین عملکرد  ارتشامل نظ
توانند از طریق کنترل استراتژیک به ها میدار است. بدین سان سازمانرا عهده مناسب این فرآیند

 ارزیابی مراحل مختلف مدیریت استراتژیک پرداخته و در صورت بروز هرگونه خللی در این فرآیند، آن
 ).1395و همکاران، ینیام (هایی که نیاز به توجه بیشتري دارند را پشتیبانی نمایندحوزه
هاي نظري و عملی در حوزه تدوین راهبرد در داخل و خارج از کشور تحقیقات بسیاري در زمینه 

انی انجام یافته است اما در حوزه اجرا و کنترل راهبردي دچار فقر نظري و عملی هستیم. نظریه پرداز
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)، 1991هریسون ()، 1992پربل ()، 1987استینمن ()، شریاگ و 1997(چون پیرس و رابینسون 
)، توکلی و 1997هاران () مورالید 1986()، لورانژ و همکاران 1998()، رابینز و دفت 1983استونر (

بحث را در حوزه کنترل راهبردي  هاي مختلفی) و تنی چند دیدگاه1387)، حکاك (2001همکاران (
 هاي ایرانییکی از مشکالت مهم مدیریتی در سازمان ضعف کنترل راهبردي اند. در این راستاکرده

کنند این مشکل دو چندان ابعاد متعددي پیدا می شوند وها بزرگ میاست. در واقع وقتی سازمان
کنترل مستقیم  عوامل زیادي مانع مدیریت و شود وها تبدیل میبه مانعی براي رشد سازمان و شودمی

ها و عملیات که براي کنترل و ارزیابی در ظرف زمانی تعدد فعالیت گیرد از جمله؛مدیران قرار می
هاي متنوع و گسترده که اشراف الزم براي فهم و کنترل را از ها و فعالیتگنجید؛ تخصصمدیران نمی

در  ها راو تمرکز آن اتمدیران در تصمیمات که حجم باالي تصمیم گرفت؛ دخالت زیادمدیر می
ها شده و در نتیجه و کاهش آن شد و موجب کندي در تصمیماتسبب می سطوح باالي مدیریتی

بنابراین دانش مدیرتی براي رفع عوارض مزبور نظام  شود.باعث رکود و افول سازمان و عملکرد آن می
انسجام و تناسب ابعاد  توسعه شرکت، حفظ کنترل راهبردي را تدوین کرده است که امکان رشد و

با هدف  هاي عملیاتیو کنترل براي عملکرد باالي شرکت و همچنین فراغت از درگیري سازمانی
 فعاالن ازاي عمده بخشدر واقع ). Simons,2000( استپرداختن به مسائل راهبردي را فراهم کرده 

 براي بلندمدت و راهبرديهاي فرموله سازي برنامه بهدر صنایع مختلف به ویژه صنعت بانکداري 
اند نتوانسته پر طمطراقهایی که صرف نظر از ظواهر دهان پرکن و اند، برنامهپرداخته خودهاي سازمان

و کاربردي  عملیاتیهاي برنامه ،هاسیاست ،اندازهاچشم کنترل نحوهبه طور اثربخش و کارآمدي بر 
) بتواند 6198( 3لورانژ تمرکز نمایند و با فراهم کردن یک نظام مناسب کنترل استراتژیک که به زعم

اش یعنی تسهیل در امر یادگیري سازمانی است به انطباق و سازگاري اثربخش با محیط به هدف اولیه
در این زمینه کماکان  یرغم نیاز شدید به توجه به در حوزه،عل ).Lorange.1986,31( دست یابند

 واي زمینه شرایط به با توجه که راهبردي کنترل مدل فقداندچار فقر نظري و عملی هستیم. در کل 
 کلیدي و عمدهاي مسئله و مشکل باشد،بانکداري  صنعتبه ویژه شرایطی که مختص  اقتضائات
مؤثر با توجه به ناپیوستگی  نظام کنترل راهبردي وجودگردد. در کل علیرغم نیاز مبرم به می محسوب

اي مواجه الگوي کنترل راهبردي منسجم و نظام یافته محیط صنعت بانکداري اما تقریباً در ایران با
هاي بانکداري به ویژه در کشورمان از الگوهاي کارت امتیازي نیستیم. اکثر الگوهاي کنترلی در حوزه

به ویژه در  هانمایند که علیرغم فراگیر بودن آنمیریزي استراتژیک استفاده و کنترل برنامه متوازن
و محبوبیت آن در میان کسانی که مسئولیت طراحی و اجراي کنترل راهبردي را  BSCارتباط با مدل 

اند، از جمله نداشتن پیش از این پژوهشگران به آن اذعان داشته دارند، داراي نواقصی است کهبر عهده
هاي انسانی و فرهنگی. در نهایت در این الگو سعی شده است تا ه جنبهدید کلی و در نظر نگرفتن هم

                                                      
3 Lorange 
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 هاي کنترلیها قرار دارند مؤلفههاي راهبردي و کنترلی بانکاز منظر کنشگرانی که در بطن فعالیت
اند و یا ها از پیش به صورت الگوهاي نا خودآگاه وجود داشتهالزم را چه به جانب اینکه این نوع کنترل

شده، الگویی همه جانبه و با در نظر یمه نوعی خأل از وجود چنین الگوهاي کنترلی احساس این ک
الزم به ذکر است که الگوي پیشنهادي این  اي و فرهنگی خاص ارائه گردد.گرفتن شرایط زمینه
اي این نهاده تواند براي مدیرانهاي مورد مطالعه ارائه شده است و نتایج آن میپژوهش از منظر بانک

ها مفید و کاربردي واقع شود چرا که کنترل راهبردي و ذینفعان بانک همچنین سهامداران مالی و
جامع پیشنهادي این پژوهش همه جوانب پایشی از جمله مسائل حاکمیت شرکتی و مسئوالنه در قبال 

شرایط  گیرد. از خالل کنترل جامع راهبردي مناسب است که در اینجامعه و ذینفعان را در بر می
اند کنکاش دائمی محیط ناپایدار به نحو هاي ایرانی با آن مواجهنابسامان و ناپیوسته که به ویژه بانک

 .تغییرات را به نحو احسن مدیریت کرد توان) می1986اثربخش میسر خواهد شد و به زعم لورانژ (
 ایراني بانکدار صنعت راهبردي کنترل مدل که است نای حاضر پژوهش اصلیهاي پرسش

 به توجه با؟ است صورت چه به آنان و کارکرد است؟ شده تشکیلهایی مؤلفه چه از مدل این چیست؟
 صنعتن فعاال براي تحقیق این نتایج کهو کاربردهایی  تئوریک و نظري فقدان شده، عنوان مطالب

 .گرفتحاضر شکل  پژوهش ضرورت ،بانکداري کشور دارد

 و پیشینه پژوهش مبانی نظري -2
چنین  درایم. کرده تجربه را ناپیوستگی اقتصاديهاي بخش از بسیاري در اخیرهاي در سال

 رسیدن راه در که پیشرفتی وتأثیرگذار  خارجی عوامل رسالت، از روشناندازي چشم داشتن شرایطی،
 ).Lorange.1986 10,( است اهمیت بسیار حائز سازمان براي ،شودمی حاصل اهداف به

آید؛ رابطه سازمان و محیط، ازجمله موضوعات مهم در تحقیقات سازمان و مدیریت به شمار می 
مزیت  و کسبها را به پرهیز از مخاطرات زیرا هماهنگی با محیط و پاسخ به اقتضائات آن، سازمان

 همدیریت راهبردي، ک ). بنا به بسط مبانی1392رحمان سرشت و حبیبی،(سازد. رقابتی رهنمون می
حرکت به سمت نظارت و ارزیابی  هاي مختلف کشورهاست،نفوذ تفکر کالن و جامع در بخش حاکی از
در این راستا کنترل راهبردي،  شود.ضرورتی انکار ناپذیر تلقی می تمام سطوح هاي مختلف درفعالیت

اي ارزیابی آخرین گام در فرآیند مدیریت راهبردي است و به منظور کمک به مدیران ارشد و عالی بر
نجات بخش و توالیی، شود (راهبرد و هدایت آن به سوي اهداف از پیش تعیین شده استفاده می

1387.( 
مورد توجه قرار دهند و با به  ها براي کسب موفقیت باید عالئم محیطی رابه همین دلیل سازمان

رشت و رحمان سدهند (کارگیري منابع و امکانات خود به شکلی مناسب به محیط پاسخ 
 منظم کنترل یگرد کار هر از بیش است الزمبرنامه  درست انجام براي). بنابراین 1392حبیبی،
 این بر اساس سازمان استراتژي و گیرد مناسب صورت مدبرانه گسترش همراه به سازمان پیشرفت
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اي و تبیین اهداف و جریان کار، کنترل راهبردي با طرح مقدمه ).1988،15(لورانژ،  تغییر کند سنجش
کند. بنابراین کنترل راهبردي هاي جدید را بیان میو سیستم هاي کنترل سنتیشیوه عملکرد سیستم

 ).Legge & Baxebdale  2004,(هاي جدید کنترلی استترین سیستمیکی از اثربخش
هاي مدیریت وجود دارد. مقوله کنترل، ناشی از نظریههاي مختلفی به نگرش با توجه به این که

نگرش فرایندي به مدیریت و مقوله استراتژیک، ناظر بر سطح نگرش به مسائل مدیریتی است؛ 
بنابراین، کنترل راهبردي؛ یعنی، کنترل در سطح مفهومی و ذهنی. کنترل در سطوح مفهومی تنها 

یک نیست؛ بلکه شامل تمامی عناصر سازمان در سطح مربوط به کنترل استراتژیک و برنامه استراتژ
آور، نیروي انسانی، ساختار، گردد. عناصر سازمان شامل: اهداف و استراتژي، فنو مفهومی می ذهنی

توان کنترل استراتژیک را در تمامی این یر عناصر است. پس میسامحیط، فرهنگ، محصوالت و 
مسیر و مقصد  در واقع کنترل استراتژیک ).1387همکاران، عناصر ساري و جاري دانست (نیکوکار و 

و راهبردي تضمین  بلندمدتکند و حرکت سازمان را در مسیر آینده سازمان را بهسازي و ایمن می
گیرد و کنترل منظم پیشرفت سازمان به همراه گسترش مدبرانه مناسب صورت می نماید؛ بنابراینمی

کند. با توجه به این تعاریف و به طور کلی کنترل ش تغییر میاستراتژي سازمان بر اساس این بخ
موفقیت و استفاده از  استراتژیک تمرکز بر روي عملکرد واقعی سازمان با توجه به عوامل کلیدي

 ).1391طبیبی و دادفر، اجراست (ریزي شده براي اصالح فرآیند انحرافات از عملکرد طراحی و برنامه
ها به سمت اهداف سازمانی یک بیانگر نقش مهم کنترل در هدایت سازمانتژاسترااز آنجا که کنترل 

کند می گیرد نظارت را اعمالاین نقش با توجه به تخصیص منابعی که صورت می است و
)Canonicoa, & Söderlund,2010(.  سودمندي و کارکرد کنترل هر چه در نظر گرفته شود، یکی از

 زان بوده و خواهد ماند؛ چراکه سازمان بدون کنترل تقریباً بی معناستپرداهاي مدیران و نظریهدغدغه
 آن به هاسازمان که ناپیداست و اغلب مهم بخش یک). بنابراین کنترل استراتژیک 1395لشکر بلوکی،(

 دارند. نیاز

 ها در جهان و ایرانالگوهاي کنترل راهبردي بانک -1-2
هاي در زمان هاي مختلف اقتصاديبه دلیل چالشهاي مختلف مفهوم کنترل مدیریت در زمان

گوناگونی ظاهر شده است. مطالعات اولیه در مورد کنترل مدیریت به ویژه در صنعت بانکداري حول 
چرخید. تمرکز اصلی اولیه بر روي هاي اطالعات مالی و حسابداري میهاي رسمی و سیستمسیستم

ترین شکل طور که لورانژ از سادههمان ).Kalmar,2017,12(استعملکرد هزینه و بودجه بوده 
برد هاي پیوسته به عنوان مراکز مسئولیت نام میهاي راهبردي در محیطکنترل

)lorange.1986,95  .(توان تا اواخر قرن سیزدهم تاریخچه حسابداري و کنترل مدیریت را می
پادشاهی را  استانداردهاي مستقیم و و فرانسه هزینه انگلستانسلطنتی در  دارانخزانهکرد که  مشاهده
روابط انسانی، فرهنگی، انگیزشی کنترل تأکید  هاياما مطالعات اخیر بیشتر بر جنبه؛ کردندثبت می



 کنترل راهبردي در بانکداري ایران: نگاهی تاریخی به الگوهاي پیشین و ارائه مدلی نوین 

28 

پرداز غربی که اصطالح کنترل مدیریت را به کار برد، نخستین نظریه. )Kalmar,2017,12( اند کرده
) است. کنترل مدیریت رابرت آنتونی به زعم لورانژ در واقع مترادف با کنترل 1965( یآنتونرابرت 

شود که مدیریت را از انجام و نه کنترل استراتژیک) است و به عنوان فرآیندي تعریف می(استراتژي 
هایی هدف اصلی چنین سیستم ).26، 1986لورانژ، سازد (ها مطمئن میکارآمد و اثربخش استراتژي

اي و اطالعات ویژه براي ذینفعان داخلی و خارجی براي حمایت از اي و غیر دورههاي دورهگزارش تهیه
طور که هم اکنون همان ).Kalmar,2017,16( تصمیمات عملیاتی، استراتژیکی و تاکتیکی بوده است

 چرخد.یدر ایران نیز به ویژه در صنعت بانکداري هدف اولیه کنترل و نوع کنترل حول این مفهوم م
 بین سه سطح کنترل مدیریت شامل؛ کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت در ادبیات انگلیسی به تدریج

کنند که را مفهومی تعریف می از این بین کنترل راهبردي ؛ کهشوندو کنترل عملیاتی تمایز قائل می
با تغییرات  پذیرانه اي پذیري انطباقبا انعطاف کند تاگیرندگان اجرایی کمک میبه مدیران و تصمیم

قبل از  ).Kalmar,2017,17( یبانی نماید پشتدر محیط، از اهداف استراتژیک و عملیات کارآمد بتواند 
هاي کنترلی به ویژه در صنعت بانکداري بر ) تمرکز اصلی سیستم2011-2007مالی اخیر ( بحران

به وجود آمده در مؤسسات  هايانروي توزیع اطالعات و کارکردهاي پشتیبانی استراتژیک بود. بحر
به عنوان . شدمالی در سراسر جهان منجر به توجه ویژه به ابعاد کنترلی به ویژه کنترل استراتژیک 

باز تعریف  شروع به 2015الی  2008 هايو دانمارکی به فاصله سال هاي ایسلنديمثال بانک
ارزشی  مشتري، باز تعریف پارامترهاي هاي جدید، تمرکز بریف استراتژيتعرهاي خود، باز مأموریت

نیازمند طراحی  و دست یافتن به همه این موارد عملی شدن جدید براي خود و ... نمودند که
    . )Rikhardsson& et al.,2016,6 ( استهاي کنترل راهبردي متفاوت سیستم

 ؛ وپیش نگري متمرکز اندهاي بر جنبه کنترل استراتژیک اغلب آینده نگر هستند و هايامروزه سیستم
هاي مالی فوق الذکر به عنوان یک اصل اساسی و این مهم براي نهادهاي مالی به ویژه بعد از بحران

 ).Kalmar,2017,22( کند تأثیر گذار در موفقیت آینده و بقاي موسسه اعمال نقش می
 شده است تعاریف ارائهراهبردي بسته به مورد آن تا به حال طیف وسیعی از  در رابطه با کنترل

ها هاي سنتی و جدید به کنترل استراتژیک به شرح برخی از این دیدگاهکه در ادامه با توجه به دیدگاه
شود. یک دیدگاه سنتی (کالسیک) وجود دارد که به طور عقالنی کنترل استراتژیک را پرداخته می

تی مدیران را به توسعه استانداردهاي داند. این دیدگاه سنهاي بلندمدت میریزيمربوط به برنامه
کند. این گیري و ارزیابی عملکرد و در صورت نیاز اصالح اقدام و عمل تشویق میعملکرد براي اندازه

ها وجود دارد. در کنندگان و مدیران سازمانو همچنین استفاده دیدگاه هنوز هم در میان نویسندگان
) 1که کنترل استراتژیک با دو سؤال اساسی سروکار دارد  دارندهمین ارتباط شندل و هافر عنوان می

آیا نتایج فراهم آمده توسط  )2ریزي شده، اجرا شده است. طوري که برنامهآیا استراتژي همان
  ).Mc Conchie,1998(  اند؟استراتژي همان نتایجی هستند که مورد نظر بوده
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بر مبناي الگوي کالسیک  اتژیک کهطور که ذکر شد رویکردهاي اولیه به کنترل استرهمان
هاي پویا دیگر ) بوده است، در محیط1965ریزي استراتژیک معرفی شده توسط آنتونی (برنامه
ریزي استراتژیک داشته ) به کنترل برنامه1986توانند کاربردي باشد. بر مبناي نقدي که لورانژ (نمی

ریزي استراتژیک کالسیک هستند، فرآیند کنترل هنوع برنام ها که ازدارد که این نوع کنترلاذعان می
که  ریزي استراتژیکهاي فرآیند برنامهتر برنامهیعنی از آنجا که بیش؛ اندازنداستراتژیک را به تأخیر می

شوند و به طور نسبتاً هستند، یک بار در سال تدوین می مبنایی براي کنترل استراتژیک کالسیک
ند؛ بدین ترتیب کنترل استراتژیک هم تمایل به کهنه شدن دارد. سریع گرایش به کهنه شدن دار

شود هاي استراتژیک از آنجا که یک بار در سال در ذهن مدیران اجرایی ایجاد میهمچنین برنامه
هایی از سال به دست فراموشی سپرده ریزي و کنترل استراتژیک اغلب در دورهموضوعات برنامه

ریزي استراتژیک به بسیاري از فرآیندهاي برنامه د سنتی، آن است کهشوند. مشکل دیگر در رویکرمی
جانب دیوان ساالري، ساختار مکانیکی، غیر واقع گرایی و موضوعات بی اهمیت و غیر قابل دسترس 

هاي ها به رسمیت گرایی و گذشته تأکید زیادي دارند. در واقع واقعیتگرایش زیادي دارند. این برنامه
در این ارتباط  ).Lorange.1986,101( دهندی را فقط در یک نقطه از زمان نشان میمحیطی و رقابت

ریزي استراتژیک در صنعت بانکداري عنوان کرده ) در داشتن صرف برنامه2018که ماروس ( يدر نقد
ریزي استراتژیک کافی نیست و دارد که فقط داشتن یک برنامه استراتژیک و سیستم برنامهاذعان می

ریزي استراتژیک به دلیل این که نگرش کاملی را در مورد یاري از مؤسسات مالی فرآیند برنامهدر بس
تواند بر آینده وجودي این نهادها تأثیر ها و تهدیدات و تغییراتی که میشرایط بازار از جمله فرصت

 .)Marous ,2018( نداردبگذارد وجود 
به بعد رویکردها  1988شود که از دهه برداشت میبا بررسی ادبیات موجود در جهان این گونه 

نسبت به کنترل استراتژیک در صنایع مختلف بسته به مورد این پژوهش در صنعت بانکداري از 
 هاي محتوایی و مفروضات را نیز شامل گردید وکنترل رویکرد کالسیک فاصله گرفت و از جمله

هاي بر روي سیستم کنترل استراتژیک بانک 2000طور که با پژوهشی که مک کانچی در سال همان
هایی حاصل شده از مصاحبه با ها و روایتدر خالل مصاحبه فرانسوي، انگلیسی و آلمانی انجام داد،

هاي کنترل راهبردي را ابزارها و مؤلفه هااین بانک تصمیم گیرنده و مؤسسین متخصصان بانکی و افراد
هاي اطالعاتی محیطی، کارت هاي بحرانی، گزارشترل پروژهشامل؛ کنترل مفروضات، سناریوسازي، کن

 ).Mc Conchie,1998,255( یدنماهاي ویژه معرفی میامتیازي متوازن، کنترل آگاهی
ریزي و مدیریت بیان شده است و لزوماً یک در این راستا در برخی مراجع، کنترل ابزاري براي برنامه

در واقع سایر مفسران کنترل  ). Timothy et al (1981,ابزار نظارتی و ارزیابانه صرف نیست
کنند و از ماهیت تغییرات مداوم گیري استراتژیک تأکید میهاي تصمیماستراتژیک، بر پیچیدگی

نمایند. بر این وکار به عنوان مبناي استداللشان علیه مدل بازخورد کالسیک استفاده میمحیط کسب
حل ارائه عنوان راه را بهکنترل استراتژیک  ها براي مواجهه با ابهام موجود، اشکال جدیدي ازمبنا آن
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) در مورد رویکرد کنترل 1979در این ارتباط هاراویتز ( ).Mc Conchie,1998,257(دهندمی
گیري و ارزیابی گوید؛ کنترل استراتژیک بر روي مجموعه استانداردها، اندازهاستراتژیک جدید می

 سازگاري رتباط با ارزیابی محیط و منابع شرکت،هایی همچون مفروضات کلیدي در اعملکرد در حوزه
 ). Horovitz,1979( و ثبات عوامل موفقیت، توسعه شاخص شایستگی و نتایج کلیدي متمرکز است

توسعه مفهوم کنترل استراتژیک از یک رویکرد بازخوردي  در یزن) 1987( شریاگ و استینمن کار
به زعم این دو پژوهشگر، انتظار  خالص به یک فرآیند کنترل پیش نگرانه بسیار تأثیرگذار بوده است.

براي بازخورد تا زمانی که استراتژي اجرا شده باشد، شاید براي اقدام اصالحی که قرار است صورت 
ها و نتایج به ها، فعالیتحققان کنترل استراتژیک را ارزیابی انتقادي طرحگیرد خیلی دیر باشد. این م

                کنندمنظور کسب اطالعات الزم براي هدایت صحیح امور عملکرد آتی سازمان تعریف می
( Schreyogg & Steinmann,1983). 

رد، کنترل استراتژیک فرآیندي دو نوع کنترل استراتژیک وجود دا ) نیز2004هاران (به عقیده مورالید 
صحت و درست فرآیند  و کنترل استراتژیک محتوایی. در کنترل استراتژیک فرآیندي توجه و تمرکز به

مدیریت استراتژیک است؛ به این معنا که این کنترل به بررسی مجدد و اطمینان خاطر از طی شدن 
ها از مطالعات محیطی براي تدوین نصحیح فرآیندهاي تدوین و اجراي استراتژیک و هماهنگی بین آ

ها و بررسی محیطی براي تدوین استراتژي تا انتخاب ها تا بیانیه آنمأموریت، چشم انداز و ارزش
هاي بهینه تا اجراي استراتژیک هاي بهینه و انتخاب یک یا چند استراتژي از میان استراتژياستراتژي

ریزي و اجراي ا، به بررسی اعتبار اجزاء فرآیند برنامهپردازد در حالی که کنترل استراتژیک محتومی
پیرس و رابینسون نیز، کنترل استراتژیک را پیگیري  .)Muralidharan، 2004(پردازد استراتژیک می

هاي الزم را به هاي بنیادي را کشف و تعدیلمسیر استراتژي در حال اجرا که مسائل با تغییر در فرضیه
 ).28: 1988پیرس و رابینسون،( یندنمایآورد، تعریف موجود می

 هادرواقع در این سرعت فزاینده تغییرات و ماهیت آشوب ناك محیط خارجی، بسیاري از سازمان
هاي خود، قبل از این که حتی تدوین آن به پایان برسد، مواجه با منسوخ شدن برنامه هابه ویژه بانک

یستماتیک عوامل تغییر، هم در داخل و بیرون سازمان س 4به یک پویش شوند. بنابراین این نهادهامی
نظارتی روشمندانه از فرآیند استراتژیک ایجاد نمایند تا تغییر و  ها اجازه دهدبدان دارند کهنیاز 

 ).Mc Conchie,1998,257(نمایند هایشان بدان نیاز دارند را اعمال اصالحات سریعی که استراتژي
بنابراین یک مسئله حیاتی براي کنترل استراتژیک این است که چگونه باید محیطی ایجاد کرد 

شود  در سازمانکه باعث خروج از انجماد حتی در شرایط عدم وجود مسئله و یا مشکل 
)Lorange.1986,43.( ها به ویژه اي نامأنوس براي سازماندر کشور ما ایران هنوز کنترل راهبردي واژه

هاي ها صرفاً بر یک بعد از نوع کنترل یعنی کنترلهاي کنترلی سازمانهاي مالی است و دیدگاهنهاد

                                                      
4 survillanc 
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به عنوان مثال بررسی (ریزي استراتژیک و یا استفاده از کارت امتیازي متوازن مبتنی بر برنامه
ران همکا؛ فتحی و 1395،همکاران ی زاده و کاظم ؛1394،یريحاپژوهشگرانی مانند نعمتی زاده و 

پویایی ابزارهاي کنترلی در مواجه با  محدود شده است و این مسئله باعث شده است که ) 1395
هاي مورد نظر را با دیدي همه جانبه و ناپیوستگی محیطی با مشکالتی همراه باشد و نتواند همه جنبه

استراتژیک جامع که  از کنترل مندنظامما در نظام بانکی ایران فاقد الگویی  بنابراین؛ راهبردي بنگرد
به زعم لورانژ  هاي زمان جنگهاي مفروضات و سایر کنترلهمه ابعاد کنترل راهبردي از جمله کنترل

هاي ساالنه و سندهاي راهبردي و گزارش هابا مشاهده سایت را در بر بگیرد، هستیم که این مهم را
توان به طور محسوس درك ی... مهاي ملی، ملت، سپه، انصار، کشاورزي و هاي مهم از جمله بانکبانک

است و در  هاي داخلی و کنترل عملکردکرد. در واقع تنها نوع کنترل مشاهده شده بر مبناي کنترل
 مدل معروف کارت امتیازي متوازن است. امع هماناین راستا نهایت طراحی و استفاده از مدلی ج

هاي کنترل راهبردي مشخص شده توسط ) نظریات مختلف و مؤلفه1در ادامه در جدول شماره (
 ها به صورت خالصه فراهم شده است.پژوهشگران و نقاط قوت و ضعف آن

 
 منبع؛ نگارنده)( هاهاي آنهبردي و مؤلفههاي مهم کنترل رااي از انواع مدلخالصه: 1 جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت یککنترل استراتژي هامؤلفه پژوهشگر

Anthony 
)1965( 

استراتژیک  یزيرکنترل برنامه
 -(کنترل محتواي استراتژي)

کنترل جاري سازي استراتژي 
(کنترل محتواي استراتژي) 

کنترل اجراي استراتژي 
 )ي(کنترل رفتاري استراتژ

توجه به سطوح متمایز 
کنترل استراتژیک و 

 -عملیاتی
مستقل  يهاتوجه به کنترل

راهبرد مثل  ياز محتوا
 يکنترل حسابدار

عدم توجه به انواع تالطم 
عدم توجه به مسائل -محیطی

استراتژیک و نقش 
 -ظهور شونده هايياستراتژ

در  يعدم توجه به استراتژ
 وکارسطح کسب

Lorange )1986( 

تدریجی استراتژیک و کنترل 
کنترل بنیادي استراتژیک شامل: 

کنترل مراکز مسئولیت 
کنترل بر اساس -(پاسخگویی)

 -ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت
هاي کنترل بر اساس استراتژي

مدیریت مسائل  -عمومی
تجزیه و تحلیل حوزه -استراتژیک

سازي مدل -استراتژیک
 سناریوسازي -هاسیستم

انواع توجه به تغییر و 
توجه به موضوع  -هامحیط

معنا بخشی و ادراك محیط 
توجه به سطوح متمایز  -ذهنی

 -کنترل استراتژیک و عملیاتی

 -عدم ارائه یک مدل فرایندي
عدم جامعیت و امکان اضافه 
شدن به مدل کنترل بنیادي 
استراتژیک به عنوان مثال 

 هاي فرهنگی و سیاسیکنترل

Preble )1992( 

 -کنترل اجرا -تکنترل مفروضا
کنترل -نظارت راهبردي

 -هاي ویژهآگاهی

هاي حین هم توجه به کنترل
توجه  -نگراجرا و کنترل آینده

به سطوح متمایز کنترل 

توجه زیاد به کنترل در سطوح 
 -باالي سازمانی

عدم توجه به مباحث فرهنگی و 
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 نقاط ضعف نقاط قوت یککنترل استراتژي هامؤلفه پژوهشگر
توجه  -استراتژیک و عملیاتی

 به شرایط محیطی
 سیاسی در کنترل.

Harison )1992( 

واگذاري  -اهداف استراتژیک
 -وظایف موضع پاسخگویی

 -شایستگی کارکنان -بنديبودجه
مراقبت و -مکانیسم بازخورد

نظارت استراتژیک و اقدامات 
 اصالحی

 -داراي یک مدل فرآیندي
توجه به سطوح متمایز کنترل 

توجه  -استراتژیک و عملیاتی
به شایستگی کارکنان در 

 -مدل

هاي اداري سازمان مناسب براي
و غیر انتفاعی. عدم توجه به 

 -نگر و بحرانیهاي آیندهکنترل
عدم توجه زیاد به شرایط 

توجه صرف به  -محیطی
هاي کنترلی در سطوح فعالیت

عدم توجه به  -باالي سازمان
 وکاراستراتژي در سطح کسب

Simons 
)1994( 

کنترل  -کنترل اعتقادي
کنترل تحدیدي، -تشخیصی

 تعاملی کنترل

توجه همزمان به کنترل محتوا 
 -و اجراي استراتژي

عدم توجه به مباحث فرهنگی و 
 سیاسی در کنترل.

 )2001( توکلی و پرکس

هاي قابلیت -عوامل مزیت رقابتی
عوامل موفقیت -استراتژیک

 -اهداف استراتژیک-صنعت
 ریزيهاي برنامهفرضپیش

 هايتوجه همزمان به استراتژي
هاي و استراتژي پدیدار شونده

پیش تدبیرانه در کنترل 
 استراتژیک

-عدم ارائه یک مدل فرآیندي
 عدم ارائه سطوحی براي کنترل

همکاران نیکوکار و 
)1395( 

واگذاري  -اهداف استراتژیک
 -وظایف موضع پاسخگویی

 -شایستگی کارکنان -بنديبودجه
مراقبت و -مکانیسم بازخورد

نظارت استراتژیک و اقدامات 
 -فرهنگ سازمانی-حیاصال

 مشتري مداري

یا توجه به محیط و شرایط 
اي مدل بومی را ارائه زمینه

داده است و دو بعد فرهنگی و 
مشتري مداري را نیز که در 
الگوي هریشون مورد غفلت 
قرار گرفته شده بود نیز مورد 

 توجه قرار داده است.

الگوي هریسون مناسب  همانند
هاي دولتی و در سطح سازمان

 سازمان بیشتر کاربرد دارد.

خاشعی و همکاران 
)1391( 

کنترل  -يفرو راهبردکنترل 
 راهبردي کنترل فرا –راهبردي 

 

دسته بندي کنترل استراتژیک 
به سه سطح و توجه به 

هاي فرا راهبردي شامل کنترل
 کنترل سیاسی کنترل

تحدیدي و کنترل فرآیند 
توجه به - -گیريیمتصم
محتواي  هاي مستقل ازکنترل

 توجه همزمان به -راهبرد
و پرسرعت و  هاي ثابتمحیط

 ریسکی و مبهم و پیچیده.

بیشتر به کنترل در سطح 
سازمان توجه شده است. به نوع 

به کار برنده این نوع  هايسازمان
مدل کنترل استراتژیک  الگوي

 اي نشده است.اشاره
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 هدف پژوهش -2-2
 سؤالکنترل استراتژیک در صنعت بانکداري ایران است. دو  حاضر طراحی الگوي هدف پژوهش

الگوي مناسب براي صنعت بانکداري در کشور ایران چیست و شامل  -1 کهاصلی پژوهش این است 
 گو از اعتبار الزم برخوردار است؟آیا این ال -2 ؟شودمیچه عناصري 

 شناسیروش -3
طی دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده وهش حاضر از نوع ترکیبی است و با طرح اکتشافی پژ

 خالصه کلی نوع پژوهش را ارائه داده است. 2جدول  است.
 معرفی نوع تحقیق :2جدول 

 مرحله دوم مرحله اول بنديطبقهمبناي 
 نییتبی توصیفی هدف تحقیق
 ايتوسعه بنیادي نتیجه تحقیق

 کمی کیفی تحقیق هايداده
 پیمایش تحلیل محتوا استراتژي تحقیق

 
بخش کیفی به منظور استخراج الگوي کنترل استراتژیک در صنعت بانکداري از راهبرد  در
کشف  نخست داده بنیاد استفاده شده است. بر پایه ابن رویکرد، کار کلیدي پژوهشگر پردازينظریه

 این است. هدف نظریهیک  دجدید به منظور معنا دادن به دنیاي اجتماعی است و دوم ایجا هايراه
 طریق نظریه از ایجاد پی در زیرا است؛ بوده پژوهش در استقرایی رویکرد کردن پررنگ راهبرد،

 سهه. شد نظریه تدوین آزمونو سپس  پژوهش ادبیات بررسی از طریق نه است، شده جمعهاي داده
یافت ) رهکه عبارت است از: الف است میز قابلت بنیاد دادهپردازي نظریه در مسلطکلی  رهیافت

 است گالسر به مربوط که ظاهر شوندهیافت ) رهشود. بمی شناخته کوربین و با استراوسمند که نظام
 که آنجا از). 2000کریسول و میلر، کردند (می حمایت آن از چارمز که ساخت گرایانهیافت ) رهج و

در صنعت  استراتژیک کنترل تبیین منظور به مدل و نظریه یک پرورش وحاضر خلق  پژوهش هدف
 ظاهر شونده رهیافت از استفاده با بنیاد داده نظریه راهبرد است، پژوهشگران ایران بانکداري کشور

و  ايکتابخانهاطالعات با روش مطالعه  .نمودند انتخاب مطالعه این پژوهش روش عنوان به را گالسر
ین صنعت گردآوري شده عمیق و نیمه ساختار یافته از مدیران و کارکنان دانشی در اهاي مصاحبه

و  راهبردهاي ابر این باورند که بر پایه تحلیل محتو )2000است. بعضی مانند هاردي و همکارانش (
نسبت به وضعیت عملکرد، اطالعات بیشتري راجع به کنترل استراتژیک کسب  توانها میآنعملکرد 

نفر از مدیران و  16نظري با گیري نمونهابتدا با استفاده از  در این مرحله). Hardy،2000کرد (
 نوعی نظري،گیري نمونهکارشناسان صنعت بانکداري مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد. 
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 ارتباط که مفاهیمی یا نظریه کشف یا خلق در را پژوهشگر که است غیر تصادفی هدفمندگیري نمونه
 راهنماي ).1391رنجبر و همکاران، رساند (ري مییا شده، اثباتکلی  در حالت نظریه باها آن نظري
 موجب ویابند می بروزو تحلیل  تجزیههایی هستند که در خالل مقایسه وها پرسش نظري،گیري نمونه

 بهها مقوله که زمانی تاگیري . نمونهشوند کشفها آن ابعاد و خصوصیات مناسب،هاي شوند مقولهمی
 نگردد اضافه قبلی مقوله بهی دادهایدر آن  کهاي مرحله نیعی نظري اشباعیابد. می ادامه برسند اشباع

 ).Strauss، 1998( تغییر نگردد دستخوشها مقوله میان روابط و
افزار نرم باز و نیمه ساختار یافته توسط هايمصاحبهاطالعات جمع آوري شده از مرحله 

MAXQDA   باز کدهايبا استفاده از  بعد در مرحله و قرار گرفت مورد تحلیل و کدگذاري 10نسخه 
و همچنین  3شد که در جدول شماره  تبیین مدل و ابعادها ، مقولهمحوريي کدگذار یندفرآ در

 و تأیید منظور به بعددر گام فراهم شده است.  )1(در شکل شماره  افزارنرمخروجی نمودار درختی 
 در متخصصان و اساتید، کارشناسان از تن 5 بهشده  تبیین راهبردي کنترل مدل درونی، روایی ارتقا
بنابراین به منظور اطمینان از ؛ گشت اعمال مدل نهایی تبیین در ایشان نظرات و شد ارائه حوزه این

بررسی توسط همکار و  ،روایی و پایایی پژوهش در بخش کیفی اقداماتی همچون؛ تطبیق توسط اعضا
 مشارکتی بودن پژوهش استفاده شده است.

 هایافته -4
 کدگذاري هايیافته:3جدول 

 مفاهیم باز يکدگذار عبارت 

1 

از آنجا که هر روابط عمومی خود یک رسانه است و باید از 
روابط عمومی به نحو مطلوب استفاده شود. از این رو  هايظرفیت

در بانک ما ممکن است هزاران نفر همکار عاشق سازمان وجود 
نیز باید به عنوان یک رسانه و مبلغ، اثر گذار  هاآنداشته باشد که 

 باشند.

کنترل از طریق 
روابط  هايظرفیت

 عمومی اثربخش

کنترل 
 هايقابلیت

 استراتژیک

2 
جهت انجام درست وظایف کارکنان در بدو استخدام از میان افراد 

 شوند.میتحصیل کرده و مناسب انتخاب 
کنترل ورودي منابع 

 انسانی

3 
بانکی مانند طراحی محصوالت  هايپروژهدر  کندمیبانک سعی 

تفویض اختیار بیشتري در  بانکی مبتنی بر فناوري اطالعات
 تخصیص منابع و زمان و تصمیمات اتخاذي بدهد.

 آزادي عمل سازمانی

4 
 یستمیس یرکنترلی به صورت غ هايمکانیسمدر بانک استفاده از 

 باید صورت گیرد.و مبتنی بر اعتماد کمی دشوار است اما 
روابط مبتنی بر اعتماد و 

 اعتمادسازي

5 
بانک ما مجمعی به عنوان بنیاد نخبگان تشکیل داده است و بر 

 .شودبرداري میها بهرهو تفکر نوآورانه آناین اساس نخبگان 
رهنگ حمایت از ف

 نوآوري و خالقیت
تسهیل در ارتباطات عالوه بر ارتباطات عمودي و سلسله مراتبی  شودمیدر بانک سعی  6



 1398پاییز ) 45(پیاپی  3شماره  13دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

35 

 مفاهیم باز يکدگذار عبارت 
رسمی جهت اثربخشی ارتباطات  یرغ یاز ارتباطات افقی و حت

به گوش مدیریت  زودترو از این طریق مشکالت  ؛استفاده شود
 خواهد رسید.

 عمودي و افقی

7 

بانکداري،  هايروشدر بانک ما با توجه به پیچیدگی و تنوع 
عملیات بانک همواره  هايرویهردسازي و مستندسازي استاندا

مورد توجه مدیران بانک بوده است به طوري که تمام فرایندهاي 
 هايفرمو  هادستورالعملاصلی و پشتیبان بانک مستند شده و 

مربوطه از طریق سیستم آنالین در دسترس تمامی کارکنان بانک 
 قرار گرفته است.

تسهیم و به اشتراك 
 اطالعات صحیحگذاري 

8 

در بانک ما جهت افزایش رضایتمندي مشتریان و ذینفعان بانک و 
همچنین ارتقاي چابکی و سهولت تعامل با مشتریان، نظام 

مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت بومی سازي شده در بانک 
 مطالعه و مستقر شده است.

 
استقرار نظام مناسب 

CRM 

9 

تعامل همواره مبتنی بر همکاري و  شودمیدر بانک ما سعی 
تشریک مساعی به منظور یکپارچگی اطالعات و جریان اطالعات 

سازمان از جمله مالی، حسابداري، منابع  هايبخشبین تمامی 
 انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان صورت گیرد.

 یکپارچگی سیستمی

10 
و  هابخشم از تما نو هايایدهو  هایشنهادمدیران بانک از پ

عملی کاهش هزینه  راهکارهايکارکنان سطوح پایین جهت ایجاد 
 .کنندمیاستقبال 

 گشودگی تجربه

11 

که مشکالت از طریق برگزاري جلسات  شودمیدر بانک سعی 
منظم از سمت مدیران سطوح پایین و کارکنان کلیدي به سمت 

ارشد ارجاع داده شود و از این طریق در برخورد با مشکالت 
 عمل خواهیم نمود. ترسریع

 تعامالت اثربخش

12 

شرایط متالطم محیطی که در کشور وجود دارد  بانک ما با بررسی
هاي هاي برنامهبینیپیشدر یسک شرایط پر ر و در نظر گرفتن

بر منابع ارزان قیمت تکیه کرده  بیشتر خود،هاي تحولطرح 
منابع گران قیمت بانکی پر ریسک هستند و احتمال  چون است.

برگشت آن به دلیل شرایط متالطم اقتصادي کم است بنابراین 
تر در پیش بینی ما تکیه بر بازده کمتر و به تناسب آن ریسک کم

 منابع ارزان قیمت بوده است.

 کنترل پیش نگر

کنترل محتواي 
 راهبرد

13 

بانک ما عملکرد هر شعبه را بر اساس کارت امتیازي متوازن و 
و  دهد؛میمقایسه آن با برنامه مورد انتظار و مطلوب انجام 

واقعی طبق همان  عملکردهايکه  کندمیاطمینان کسب 
 یا خیر؟ رودمیاز پیش تعیین شده پیش  هايبرنامه

کنترل تبدیل راهبرد به 
 عملیات
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14 

بانک به دلیل شرایط متغیر اقتصادي هر چند وقت یک بار به 
 هانامهبخشبررسی قوانین صادره از بانک مرکزي جهت تغییر در 

ها طرحو  هابرنامهو غیره و اعمال آن در  سودهاو  هابهرهیا میزان 
 .پردازدمی

بازبینی و مالحظات 
 مفروضات استراتژي

15 

اجتماعی مدرسه سازي و انواع  هايفعالیتبانک ما از طریق انجام 
انسان  هايفعالیتبه مدیریت محیط خود از طریق  ینوع یگرد

و بدین طریق در میان سایر  زندمیدوستانه و مناسب دست 
شناخته خواهیم  پذیریتبانکی مقبول و مسئول ها به عنوانبانک

 شد.

کنترل از طریق 
اجتماعی و  هايفعالیت

فرهنگی در خارج از 
 سازمان

 کنترل مسئوالنه

16 

و عملکرد  بانکی از جمله عواملی که منجر به سالمت سیستم
مطلوب طبق وظیفه مسئولیت اجتماعی تعبیه شده در 

 کارگیريبهجلوگیري از  شودیها ماولیه بانک ياندازهاچشم
هاي نادرست و غیر اخالقی همچون دخالت افراد صاحب روش

هاي بانکی است و یک سیستم کنترل نفوذ در پرداخت وام
این کارکرد را به نحو مطلوب فراهم  تواندمناسب میاستراتژیک 

 نماید.

 رعایت الزامات اخالقی

17 

از مدیریت بانک ما خود را ملزم کرده است که در قبال هر یک 
..) به صورت متفاوتی سهامداران، .، گذارانسپردهذینفعان (

نیست که گفته شود یکی بر دیگري  گونهاینپاسخگو باشد و 
 .ارجح است

قابلیت پاسخگویی در 
 قبال ذینفعان مختلف

18 

اقدامات درون سازمانی بانک ماست  تغییر ناپذیررکن  آموزش
کارکنان و البته است. هر سال رقم قابل توجهی براي آموزش 

بعدي جلوگیري  هايهزینهتا از  شودیمشتریان بانک هزینه م
شغلی و  هايشایستگیارتقا کارکنان نیز بر اساس  ینشود. همچن

 .گیردمیعملی صورت 

 
کنترل از طریق آموزش 
 و ارتقاء سطح کارکنان

19 

و  هاي سودآورپروژه براي اینکه بانک وارد کدام گاهی اوقات
نقش تعیین کننده  نفوذذيداشتن روابط قدرت و  د شودقدرتمن

سودآور و به تبع عملکرد مطلوب بانک هاي پروژهدر مشارکت در 
 دارد.

مدیریت روابط قدرت 
 درونی

 کنترل سیاسی

20 

جلوگیري از ارائه  هابانکیک عامل در نظام کنترل استراتژیک 
از طریق اعمال فشار از سوي روابط  بعضاًتسهیالت اجباري که 

. یسک استقدرت در خصوص استفاده از منابع گران قیمت و پر ر
فعالیت  گیريتصمیمچرا که در این صورت از بانک قدرت اختیار 

 شودمیدر راستاي اهداف استراتژیک سلب 

مدیریت روابط قدرت 
 بیرونی

  و منابع اعتباري صندوق توسعه ملی به ها سپردهو  هاپولحجم  21
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بانک باید به طور دقیق و صحیحی مورد بررسی و نظارت انجام 

 هابانکگیرد تا با حداقل هزینه بهاي تمام شده، پول در اختیار 
 قرار گیرد.

بررسی ورودي منابع 
 پولی

کنترل اجراي 
 راهبرد

22 
یژه در در بانک ما ایجاد عالقه و اشتیاق در کارکنان به و

 براي استمرار عملکرد بهینه ضروري است. ايهاي پروژهبخش
ایجاد انگیزش جهت 

 استمرار

23 
اطالع رسانی در خصوص اهداف مورد نظر در بانک به صورت 

 .شودمیشفاف و روشن انجام 
 

 شفافیت اطالعاتی

24 

مطلوب نرسد به سرعت اهداف  عملکردبانکی به  چنانچه شعبه
به  بازخوردهاو انتظارات عملکردي از طریق ارسال  عملکردي

تا طبق  شودمیو ماهانه به شعبه مذکور فرستاده  صورت آنالین
 دست یابد. شکاف موجود به ارتقا عملکردي

 بازخورد عملیاتی سریع

25 
در بانک ما کارکنان به صورت شفاف از استاندارهایی که 

پیش  مجازاتعملکردشان مورد قضاوت قرار گرفته است و 
 .شوندمیرویشان آگاه 

شفافیت و صراحت 
 انتظارات عملکردي

26 
مناسب بعد از بررسی میزان کیفیت با  هايیدها شودیسعی م

 شوند. سازيپیادهو  سرعت بیشتري اجرایی
 

 به عمل گرایش

27 

اهل  ایجاد بازار براي جهت بازار، شعب وحدت با بررسیبانک ما 
اهل  تسنن ایجاد نمود و از این منظر با توجه به اعتقادات ارزشی

را براي ارائه تسهیالت و غیره به این  هاهاي آنمحدودیتتسنن، 
 قشر در نظر گرفت.

کنترل از طریق بررسی 
 بازارهايایجاد  امکان

 جدید

اقبت مر
 استراتژیک

28 

براي جذب بیشتر منابع مالی مشتریان  بانک ما سعی کرده است
محیط کاري از  هايشاخصکاري مناسب که داراي  هايمحیطبه 

 نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی است، مجهز شود.
 

 
پویش مطلوبیت فضاي 

 محیط کاري داخلی

29 

خدمات در مکان  ارائهبه افزایش و شدت رقابت،  توجهاز آنجا که 
مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و  هايمحلو 

براي احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی  .نگهداري مشتریان است
و براي اماکن فعلی نیز باید بازاریابی  دقیق داریم سنجیامکانو 

 .بانکی به عمل آید

پویش مطلوبیت استقرار 
 مکانی

30 

 هايکمیتهنو و خالقانه از طرف نخبگان و  هايایدهدر بانک ما از 
بررسی  به استقبال شده و طی آن تا حداکثر امکان راهبردي

پرداخته  هاایدهو ارزیابی میزان سود و هزینه بیشتر پذیري امکان
 .شودمی

 هااعتبارسنجی ایده

شناسایی و ارزیابی غیر بانک در غیر  تصویر برند ایجادو  بر شناسایی تأکیدشبانک ما  31
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 مشتریان یان بوده استمشتر

32 
بانک ما در راستاي ایجاد تصویر برند از طریق مصاحبه با مردم به 
بررسی میزان آشنایی با برند بانک پرداخته است و بر اساس آن 

 شودمیاعمال  هاییطرحها و وکار برنامهکسبفرآیندهاي در 

بررسی میزان آشنایی با 
 برند

33 

عمومی  هايپویشمجازي و  اجتماعی هايشبکه از طریق رصد ما
، ابزار قدرتمندي براي انتقال اطالعات از سطح هاشبکهدر این 

به اطالعات به روز در مورد  کرده تا از این طریق جامعه ایجاد
 مشتریان فعلی و آتی پی ببرد. نیازهاي

مشتریان  نیازهايپایش 
بالقوه و بالفعل از طریق 

 اجتماعی هايشبکه

34 
در صورت امکان سعی در این است که همکاري مشتریان جلب و 
اطالعات بیشتري از مشتریان جهت افزایش کیفیت عملکردي 

 خدمات کسب شود

جلب همکاري مشتریان 
کسب  کلیدي جهت
 اطالعات

35 

در بانک ما هر همکار یک سخنگو، خبرنگار و تریبون به حساب 
وابط عمومی باید بتواند با تمام افراد ارتباط ، مسئول رآیدمی

مختلف به فوریت، خروجی  هايبحرانمطلوب برقرار کرده و در 
 .دهد ارائهمناسبی بر اساس تصمیمات جمعی و اتاق فکر خود، 

کنترل بحران از طریق 
روابط  هايفعالیت

 عمومی

کنترل 
 ویژه هايآگاهی

36 

تسهیالت بعدي سپرده  بانک ما سعی کرده است تا براي گرفتن
) در هابانکبیشتر از درصد میانگین سایر  (مقداري یشتريب قانون

اي همچون هجوم نشدهبینیبانک مرکزي در مقابل وقایع پیش
هایشان یا بحران بانکی و ناگهانی مردم براي برداشت از حساب

 کند ذخیرههمچنین جهت افزایش توان پرداخت تسهیالت 

مدیریت وقایع پیش 
 بینی نشده

37 

و  آیدمیاستراتژي خودجوش در شرایط بحرانی پیش  بانک ما از
و نمونه آن  کندمیاستقبال  شودنمیها اعمال در طرح توسعه

در سطح وسیع با توجه به شکاف  هاي بانکواگذاري خودپرداز
 هابانکغیر عملیاتی در مقایسه با سایر  يدر درآمدها ایجاد شده

 .استکه امکان ورود در آن لحظه زمانی براي بانک نبوده 

اقتضایی در هاي برنامه
 شرایط بحرانی

38 

ارزشی و  هايبرنامهتا به کارکنان از طریق کنیم ی میما سع
فرهنگی این القا را ایجاد کنیم که منابع بانک، منابع مردم و 

و نهادینه شده در بانک ما  یسازمانکشور است. از این رو فرهنگ
 است جوییصرفه

کنترل از طریق نهادینه 
 کردن ارزش

 کنترل بینشی
39 

ي فقهی داریم. تمام راتنها بانکی هستیم که در سیستم بانکی شو
و بعد از  رودمیعقود از نظر بانکداري شریعتی ما به شوراي فقهی 

 .رودمیبراي ابالغ  تأیید
 اعتقادي و ارزشی کنترل

40 
 هايجشنو  سمینارهااز طریق برگزاري  شودمیشرایطی ایجاد 

انتخاب کارمند نمونه، که کارکنان از عضویت بانک ما خوشحال و 
 .کنندمیبه آن افتخار 

کنترل از طریق ایجاد 
 هویت مشترك
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 هايکالساز طرق مختلف همچون  کند تامیی سع بانک ما
آموزشی در راستاي روشن شدن اهداف سازمانی، چاپ مجالت و 

کسب هاي موفقیتو ها آرمانبروشورهایی جهت اعالم اهداف و 
 اندازها، چشمهاسخنرانیو  سمینارهاو برگزاري  شده توسط بانک

و هیئت مدیران سازمان را انتقال  مدیرانکل مجموعه  و انتظارات
 دهد.

کنترل از طریق 
و انتظارات  اندازچشم

 مدیران و سازمان

 

 MAXQDAافزار مدل نهایی خروجی نرم :1شکل 



 کنترل راهبردي در بانکداري ایران: نگاهی تاریخی به الگوهاي پیشین و ارائه مدلی نوین 

40 

 
 الگوي نهایی کنترل استراتژیک در صنعت بانکداري :2شکل 

 
شامل  آماري در مرحله دوم که مرحله کمی پژوهش است به منظور برازش مدل مذکور جامعه

نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه کنترل استراتژیک به صورت قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله  61
 محقق اجراي پرسشنامهاز طریق  کمی بخش درها داده شدند. انتخاب آماري نمونه به عنوانبرفی 
ردیده تجزیه و تحلیل گ Smart-PLSافزار نرماستخراج و با استفاده از  آماري نمونه روي بر ساخته

اول بر کنترل استراتژیک  متغیرهاي ایجاد شده در گام تأثیربه بررسی  است. در واقع در این مرحله
آیا کنترل محتواي استراتژي بر فرآیند کنترل استراتژیک در  :سؤاالت استکه شامل این  پردازدمی

ل استراتژیک در صنعت اجراي راهبرد بر فرآیند کنتر کنترل یامعنادار دارد؟ آ تأثیر صنعت بانکداري
معنادار دارد؟ آیا کنترل مراقبت استراتژیک استراتژي بر فرآیند کنترل استراتژیک در  تأثیر بانکداري

معنادار دارد؟ آیا کنترل مسئوالنه بر فرآیند کنترل استراتژیک در صنعت  تأثیر صنعت بانکداري
 تأثیر کنترل استراتژیک در صنعت بانکداريسیاسی بر فرآیند  معنادار دارد؟ آیا کنترل تأثیر بانکداري

معنادار  تأثیر ویژه بر فرآیند کنترل استراتژیک در صنعت بانکداري هايآگاهیمعنادار دارد؟ آیا کنترل 
معنادار دارد؟ آیا کنترل  تأثیر دارد؟ آیا کنترل بینشی بر فرآیند کنترل استراتژیک در صنعت بانکداري

دلیل . به معنادار دارد تأثیر آیند کنترل استراتژیک در صنعت بانکدارياستراتژیک بر فر هايقابلیت
 اکتشافی هايپژوهشمدل تحقیق که ویژگی  5به دلیل سازنده بودن همچنین و هانمونهتعداد کم 

 ).71، ص 1393استفاده شده است (داوري و رضا زاده،  2نسخه  Smart-PLS افزارنرماز  است
                                                      

5 Formative 

کنترل  
استراتژیک

کنترل  
محتواي  
راهبرد کنترل  

اجراي 
راهبرد

کنترل  
سیاسی

کنترل  
آگاهی هاي  

کنترل  ویژه
قابلیت هاي
استراتژیک

کنترل  
مراقبت  

استراتژیک

کنترل  
مسئوالنه

کنترل  
بینشی
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 جمعیت شناختیارزیابی اطالعات  -1-4
هاي جمعیت شناختی جامعه آماري در بخش مصاحبه کیفی میان مدیران و سرپرستان و ویژگی

 آورده شده است.) 4(کارکنان دانشی صنعت بانکداري پژوهش در جدول 
 

 از اطالعات جمعیت شناختی خالصه نتایج حاصل : 4جدول 
 درصد فراوانی فراوانی هاي جمعیت شناختیویژگی

 جنسیت
 6/84 11 مرد
 4/15 2 زن

 تحصیالت
 4/15 2 کارشناسی

 5/38 5 کارشناسی ارشد
 1/46 6 دکتري

 سابقه خدمت
 7/7 1 سال 5زیر 

 23 3 سال 10تا  5
 23/69 9 سال به باال 10

 
 برازش مدل -2-4

هاي ) برازش مدل2گیري هاي اندازه) برازش مدل1شود:برازش مدل در سه بخش انجام می
 ) برازش مدل کلی3ساختاري 

 گیريبرازش مدل اندازه
گیري، سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده هاي اندازهبراي بررسی برازش مدل

 شود.می
) آلفاي 2) ضرایب بار عاملی 1:گیردمیپایایی: این معیار توسط سه معیار مورد سنجش قرار 

 ) پایایی ترکیبی.3کرونباخ 

 سنجش بارهاي عاملی -3-4
هاي یک سازه با آن سازه محاسبه شاخص مقدار همبستگیمحاسبه  از طریقبارهاي عاملی، 

شود، مؤید این مطلب است که واریانس بین  4/0اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  شوند کهمی
ده و پایایی در مورد آن مدل سازه بیشتر بو گیري آناندازههاي آن، از واریانس و خطا سازه و شاخص

است.  4/0گیري قابل قبول است؛ بنابراین مقدار مالك براي مناسب بودن ضریب بارهاي عاملی اندازه
شود تا شد، آن پرسش حذف می 4/0هایی کمتر از چنانچه پس از اجراي مدل بار عاملی پرسش
) نشان داده شده است 3شکل شماره ( طور که درهمانبررسی سایر معیارها تحت تأثیر آن قرار نگیرد. 
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توان نتیجه گرفت مدل پایایی است و در نتیجه می 4/0ها بیشتر از مقدار تمامی بارهاي عاملی پرسش
 .مناسب دارد

 عاملی بارهاي : 3شکل 

 آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی -4-4
که استفاده شده است. ازآنجاییبه منظور تعیین پایایی در این پژوهش از ضریب پایایی ترکیبی 

قبولی  نامه از پایایی قابلتوان گفت که پرسشبیشتر است، می 0,7از   6مقدار ضریب پایایی ترکیبی
قبولی برخوردارند. در ادامه نتایج ضریب پایایی برخوردار است. تمامی ابعاد این مدل از پایایی قابل 

 ) آورده شده است.5ترکیبی در جدول (
 روایی و پایایی پرسشنامه:5 جدول

 AVE آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی هامقوله
 52/0 70/0 81/0 کنترل بینشی

 51/0 75/0 83/0 کنترل محتواي راهبرد
 50/0 81/0 86/0 کنترل اجراي راهبرد

 55/0 90/0 92/0 هاي استراتژیککنترل قابلیت

                                                      
6 CR 
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 AVE آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی هامقوله
 71/0 79/0 87/0 کنترل مراقبت استراتژیک

 66/0 82/0 88/0 هاي ویژهآگاهیکنترل 
 63/0 71/0 83/0 کنترل مسئوالنه
 78/0 94/0 95/0 کنترل سیاسی

 
 برازش مدل ساختاري -5-4

 )Z)T-Values يضرایب معنادار -1-5-4
ها به وسیله مدل معادالت ساختاري براي تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از تحلیل داده

ساختاري، مدلی آماري براي بررسی روابط خطی بین متغیرهاي استفاده شد. مدل یابی معادالت 
شده) است؛ به عبارت دیگر، مدل یابی معادالت مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهاي آشکار (مشاهده

گیري (تحلیل عاملی تأییدي) و مدل ساختاري تکنیک آماري قدرتمندي است که مدل اندازه
کند. (داوري و ا یک آزمون آماري همزمان ترکیب میساختاري (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را ب

دهد. دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان می، معنیtارزش  Smart- PLSافزار نرم در ).1393رضازاده، 
باشد، بدین  60/0دار است. بعالوه ضرایب مسیر اگر باالي اثر آن معنی یعنی 96/1بیشتر از  tاگر مقدار 

باشند، ارتباط متوسط و اگر  6/0تا  3/0ط قوي میان دو متغیر وجود دارد، اگر بین معنی است که ارتبا
) 6آمده از جدول (دستهاي به)؛ بنابراین داده2003باشند، ارتباط ضعیفی وجود دارد (چین،  3/0زیر 

 ) به دست آمد.4( شکلهاي پژوهش هست، مطابق که نشان دهنده تحلیل فرضیه

 ارد از مدلبرآورد استاند :4شکل 
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 برازش مدل کلی -2-5-4
شود؛ که با تأیید برازش آن، بررسی گیري و ساختاري میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

شود. سه استفاده می GOFشود. براي بررسی برازش مدل کلی از معیار برازش در یک مدل کامل می
در نظر گرفته شده  GOFضعیف، متوسط و قوي براي  یربه عنوان مقاد 36/0و  25/0، 01/0مقدار 

 شود:است. این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑅𝑅2 = √0.732 × 0.6 = 06 

 
Communalities آید که در از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهاي پنهان مرتبه اول به دست می

مربوط به تمام متغیرهاي پنهان  R2یر مقاد یدبا 2R. براي محاسبه 73/0این پژوهش برابر است با 
 ها محاسبه شود. در اینزاي مدل اعم از اول و دوم مدنظر قرار گرفته و مقادیر میانگین آندرون
نتیجه گرفته  66/0و در نهایت با توجه به حاصل شدن عدد  06/0مقدار برابر است با  ینا یقتحق
 شود مدل از براز کلی قوي برخوردار است.می

 هایافتهتحلیل  -6-4
 پژوهش هايفرضیهنتایج 

 باشندیمتأیید مورد  هافرضیه، تمامی 4حاصل از شکل شماره  با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل
 نشان داده شده است. 6نتایج آن در جدول شماره  که

 
 هافرضیهمون آزنتایج  -6جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب تأثیر پژوهش هايفرضیه
 تأیید 31,44 0,885 با کنترل استراتژیک دارد. داريرابطه معنی کنترل بینشیفرضیه اول: 

 استراتژیککنترل داري با محتواي راهبرد رابطه معنیفرضیه دوم: کنترل 
 دارد.

 تأیید 2,07 0,858

 کنترل استراتژیکداري با رابطه معنی اجراي راهبردفرضیه سوم: کنترل 
 دارد.

 تأیید 7,34 0,835

کنترل داري با رابطه معنی هاي استراتژیکقابلیت فرضیه چهارم: کنترل
 دارد. استراتژیک

 تأیید 5,93 0,764

کنترل داري با رابطه معنی استراتژیک هايفرضیه پنجم: کنترل مراقبت
 دارد. استراتژیک

 تأیید 15,93 0,726

رابطه  بر کنترل استراتژیک هاي ویژهآگاهی فرضیه ششم: کنترل
 دارد. کنترل استراتژیکداري با معنی

 تأیید 3,45 0,635

 تأیید 4,87 0,593 دارد. کنترل استراتژیکداري با مسئوالنه رابطه معنی : کنترلهفتمفرضیه 
داري با رابطه معنی بر کنترل استراتژیکسیاسی  : کنترلهشتمفرضیه 

 دارد. کنترل استراتژیک
 تأیید 2,58 0,496
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 5در شکل شماره  بار عاملی یباهمیت و با توجه به ضرا میزان بررسی از حاصل نتایجهمچنین 
 مؤلفهع کنترل استراتژیک پیشنهاد شده براي صنعت بانکداري در ایران ابین انودهد که نشان می
بار با  یزن یاسیرا داشته و کنترل س تأثیرضریب  ترینیشب 885/0 یبا ضریب عامل ینشیکنترل ب
به ترتیب  هامؤلفهترتیب سایر  بهرا به خود اختصاص داده است.  تأثیرکمترین ضریب  496/0عاملی 

 ) نشان داده شده است.7در جدول شماره (به کمترین  ترینبیشاز  بار عاملی
 

 هامقوله بارهاي عاملی :7 جدول
 ضریب تأثیر هامقوله ترتیب

 0,885 بینشیکنترل  1
 0,858 محتواي راهبردکنترل  2
 0,835 کنترل اجراي راهبرد 3
 0,764 هاي استراتژیککنترل قابلیت 4
 0,726 مراقبت استراتژیککنترل  5
 0,635 هاي ویژهآگاهی کنترل 6
 0,593 مسئوالنهکنترل  7
 0,496 کنترل سیاسی 8

 گیريبحث و نتیجه -5
به بوده است. مناسب کنترل استراتژیک در صنعت بانکداري  يپژوهش طراحی الگو هدف از این

از سیستم کنترلی مناسب با  گیريمحیطی، بهرههاي تالطمتغییرات و  دلیل اهمیت مدیریت صحیح
 بر اتکا با پژوهشین موجود در صنعت و محیط آن الزامی است. ا خاص شرایط هايویژگیتوجه به 

 از استراتژیک تبیین نمود. پس کنترل در حوزه را موضعی مدلی بنیاد، دادهنظریه  پژوهشی راهبرد
ی شامل؛ کنترلهاي اهرم ژیک داراياسترات کنترل که گردید مشخص مفاهیم استخراج وها داده تحلیل
محتواي راهبرد، کنترل اجراي راهبرد، کنترل سیاسی، کنترل بینشی، کنترل مسئوالنه، کنترل  کنترل

 .استاستراتژیک  هايقابلیتویژه و کنترل  هايآگاهیمراقبت استراتژیک، کنترل 
 الزمهاي توانمندي وها قابلیتدستیابی به ها بانک بقاي کلید استراتژیک: هايقابلیتکنترل  -

نیز در  )1991( هریسونارتباط  در این .استها آن به نسبت واکنش وتحلیل  شناسایی، براي
سازمان و اهمیت موجودیت بیرونی آن  هايقابلیتشکاف راهبردي بر روي تناسب بین  یلتحل

درونی به وضوح بیشتر  يهاقابلیتنظر وي اگر ارزیابی نشان دهد که مجموع  . طبقکندمیتمرکز 
از مجموع عوامل بیرونی حائز اهمیت است در این حالت یک شکاف راهبردي مثبت وجود دارد. 

، فناوري کندمینمود که مدیریت به نحو اثربخشی عمل  پیش بینی توانمیدر چنین حالتی 
ي به کار نه ااسازمان از جامعیت برخوردار است و منابع به نحو بهره ور مشیخطپیشرفته است، 
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که عوامل محیط حائز اهمیت،  دهدمیاما شکاف راهبردي منفی هنگامی روي اند؛ شدهگرفته 
بر روي  گذاريسرمایهیعنی سازمان براي ؛ درونی سازمان هستند هايقابلیتاز  تربزرگ

این  نتوامیقابل دسترسی ناتوان است و با تهدیدات فناورانه روبه رو است. از این رو  هايفرصت
باط کرد که یک سیستم کنترلی اثربخش به نحو مطلوب و مستمر به تحلیل این شکاف تنگونه اس

استراتژیک به عنوان یکی از هاي قابلیتاصطالح  . البته الزم به ذکر است کهپردازدمیراهبردي 
و آن را  اندکرده) در مدل خود ارائه 2005کنترل استراتژیکی را توکلی و پرکس ( هايمؤلفه

 .اندنمودهو منابعی که پایه و اساس مزیت رقابتی یک شرکت هستند معرفی  هامهارت
کنترلی دانست که از مجراي آن، سازمان به  توانمیکنترل مسئوالنه را  کنترل مسئوالنه: -

. یابدمیمسئولیت اجتماعی خود دست هاي فعالیتمربوط به  انطباق همیشگی با شرایط واقعی
و انتظاراتی از سوي ذینفعان همچون جامعه، مشتریان، مالکان،  نیازهاهمواره با  هانکباکنترل 

. در این اندمواجه پولی و مالی نهادهايدولت، مدیران و کارکنان و در نهایت رقیبان و دیگر 
در قبال  هاسازمانمسئولیت اجتماعی  هايفعالیتارتباط همواره در تحقیقات مختلف، رابطه بین 

در این زمینه باید به  هابانکبه اثبات رسیده است؛ بنابراین  نهادهاعوامل با عملکرد کلی آن  این
به این بخش از الزامات کسب و  ايویژهاقدامات کنترلی الزم را به عمل آورند و نگاه  طور مستمر

ند الزامات مان هاییمکانیسماز  توانمیکاري خود داشته باشند. براي این نوع کنترل جهت اعمال 
 حاکمیت شرکتی و از مجراي آن کنترل از طریق نظارت هیئت مدیره بهره برد.

 بانکداري، صنعت پیشروي تهدیدهاي محیطی و مخاطره پر وضعیت ویژه:هاي آگاهیکنترل  -
ترین از مهم یکی و است کرده تبدیل الزام به یک را آینده ئلامس بینی پیش ونگر آینده نگاه

سازوکاري جهت پیش بینی  کارگیري به نگر هاي آیندهسازي نگاهنهادینه براي رویکردها
در شرایط بحرانی است. در این ارتباط مسئول  هابحراناقتضایی جایگزین و مدیریت  هايبرنامه

مختلف به فوریت، خروجی مناسبی بر اساس  هايبحراندر تواند میسازمان  روابط عمومی
 .دهد ارائهود، تصمیمات جمعی و اتاق فکر خ

بازیگران سیاسی و مناسبات سیاسی  این نوع کنترل شامل کنترل از طریق کنترل سیاسی: -
گفت که بخش روابط سیاسی چه در داخل و خارج  توانمی ).1395خاشعی و هرندي، است (
از به وجود آمده  هايگفتمانها پدید آورد. بانک براي راها یا تهدیدهایی تواند فرصتمی سازمان

در  گذاريسرمایهیک بانک از جمله نوع  هايبرنامهو سایر  راهبردهااکثر  تواندمیمنظر سیاسی 
و  سیاسی غالب هايگفتمانطرفی  از .قرار دهد تأثیرتحت  را منابع ارزان قیمت و گران قیمت

را جهت  تواند امتیازهاییمیروابط سیاسی که در بین بازیگران داخلی سازمان وجود دارد، 
با بازده باال ایجاد نماید. اینکه مدیریت روابط قدرت بیرونی و درونی  هايپروژهدر  گذاريسرمایه

در بانک چگونه صورت گیرد تا در مقابل کاهش اثرات منفی حاصل از آن بتوان اقدامات مقتضی 
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حث در این نوع آمده حداکثر استفاده را برد، موضوع مورد ب هاي به دستفرصترا صورت داد و از 
 کنترل استراتژیک در سازمان است.

کارکرد کنترل محتواي راهبرد هم به روز رسانی و اعتبار بخشی به  کنترل محتواي راهبرد: -
 اعتبار ترجمه استراتژي به و تهدیدات است و هم به بررسی هافرصتدر پرتو  محتواي استراتژي

 و عملیات عملکرد. از آنجا که هاستبرنامهعمل و کسب اطمینان از یکپارچگی درونی و بیرونی 
گرده خورده است و به  عمالً با مفروضات اولیه استراتژي همچون نرخ بهره و تورم و غیرهها بانک

بازبینی و مالحظات  بر تمرکز ،دهدمیقرار  تأثیررا تحت  هابانکطور قابل توجهی فعالیت 
 با اولویت باالیی صورت گیرد. مؤسساتاین  استراتژي و بازبینی در برنامه و بودجه باید در

که استراتژي  کندمیاستفاده از این نوع کنترل موسسه اطمینان کسب  با کنترل اجراي راهبرد: -
. در واقع از آنجا که شرایط عملکردي مربوط به صنعت سازدمیو کارا محقق  مؤثرخود را به طور 

در خصوص منابع ورودي پولی و ارائه  ايدجهعملکردهاي بوبانکداري به میزان قابل توجهی به 
همچون  کارهاییساز و  ایجادصورت گرفته بستگی دارد؛ بنابراین  هايبینیپیشتسهیالت طبق 

اطالعاتی قوي  هايسیستمو سریع در فواصل بسیار کوتاه مدت و اعمال  آنالین بازخوردهاي
 .شودمیرایط توصیه جهت برقراري شفافیت و صراحت انتظارات عملکردي در این ش

سازمانی،  اندازهايچشمتا از طریق بیان  شودمیاین نوع کنترل سعی  در کنترل بینشی: -
مورد قبول سازمان از  هايآرمانو  هاارزشو القا  مدیران هیئتو  مؤسسانانتظارات مدیران و 

 سازمانی هايتمایجاد گفتمان و  ،زبانی هايبازي، سمینارهاطرق مختلفی همچون برگزاري 
 گذارد.میکنترل مورد نظر بر روي رفتار و اقدامات بعدي کارکنان اثر 

 توانمیبه سرعت ه این نوع کنترل نوعی نظارت عمومی است ککنترل مراقبت استراتژیک:  -
در این نوع کنترل  هابانکآورد. در واقع  به دستبدین طریق اطالعات مهم و پیش بینی نشده را 

طالعاتی را زیر نظر داشته باشند و به هر منبع اطالعاتی که ممکن است در آینده باید تمام منابع ا
 نیازهايدر این راستا اقداماتی چون پایش  فرصت یا تهدیدي محسوب شود توجه نمایند.

اجتماعی، جلب همکاري مشتریان کلیدي جهت  هايشبکهمشتریان بالقوه و بالفعل از طریق 
در کسب  تواندمیمستمر داخلی و خارجی  هايبررسیو  هاپویش کسب اطالعات به روز و مهم و

 .اطالعات مناسب مورد استفاده قرار گیرد
که در تحلیل کمی پژوهش مشخص  اهمیت میزان بررسی از حاصل در نهایت با توجه به نتایج

این و از  است؛پیشنهاد شده هاي مؤلفهاهمیت در میان سایر  ترینبیششد، کنترل بینشی داراي 
بر روي القاي  یشترب گذاريسرمایهکه با  شودمیموجود در این صنعت پیشنهاد  مؤسساتمنظر به 
و  رفتارهانهادینه کردن  و زبانی مطلوب سازمان هايبازيو  مورد انتظار و ایجاد گفتمان رفتارهاي

و مالکان از طرق مختلف به ایجاد یک سیستم کنترل استراتژیک اثربخش  مؤسسانانتظارات مورد نظر 
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نیز  هاکنترلکمتر کنترل سیاسی نسبت به سایر  تأثیرهمچنین در ارتباط با ضریب  همت گمارند.
و دور از  عمالً دشوارتربر این حیطه از کنترل را  تأثیرگذاريناشی از این ذهنیت دانست که  توانمی

 که شودتأثیرگذاري، پیشنهاد میبا توجه به این تصور و ذهنیت میزان  دانندیمکنترل موسسه 
کنترلی متناسب با اقدامات با بررسی میزان توانایی و قابلیت خود در این زمینه به اعمال  مؤسسات

با رعایت  تا گردددر ارتباط با کنترل مسئوالنه پیشنهاد شده به مدیران توصیه می شرایط دست بزنند.
مسئولیت هاي فعالیتمربوط به  به انطباق همیشگی با شرایط واقعی لزامات حاکمیت شرکتیا

تر شدن ماهیت محیطی و شرایط ناپایدار آن پیچیده با توجه به همچنین .یابدمیاجتماعی خود دست 
 شود کهاقتصادي و فناورانه به مدیران پیشنهاد می -سیاسی -اجتماعی در زمینه چهار عامل محیطی

 هاي تغییر باشند.همواره در سازمان خود در جستجوي نشانه

 هایی براي تحقیقات آتییشنهادپ
و مسئوالنه  هاي پیشنهاد شده کنترل سیاسییکی از انواع کنترل پژوهشبا توجه به نتایج  −

پیشنهاد  فقر ادبیات موجود در این زمینه به پژوهشگران و است با توجه به اهمیت موضوع
 هاي بیشتري صورت گیرد.ها پژوهشدر ارتباط با این نوع کنترلشود که می

اي هر صنعت و سازمانی خاص شرایط خود است هاي نهادي و شرایط زمینهاز آنجا که محیط −
شود تا الگوي مناسب کنترل استراتژیک را در صنایع بنابراین به پژوهشگران پیشنهاد می

 مختلف بررسی نمایند.
سطوح محتواي راهبردي ممکن است نتایج متفاوتی را منجر گردد،  از آنجا که تمرکز بر −

محتواي  شود تا پژوهشگران انواع کنترل راهبردي را به تفکیک در سطوح متمایزپیشنهاد می
 سطح سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. وکار واز جمله سطوح کسب راهبردي

هاي کنترل راهبردي که در این واع مؤلفهان شود تا بر مبنايپیشنهاد می به پژوهشگران −
هاي کنترلی بر روي عملکرد سازمان این مؤلفه پژوهش ارائه گردیده است به بررسی تأثیر

 هاي عملکردي بپردازند.بانک) و سایر مؤلفه(
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