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  هدیچک

ها به  بانک. گیري راهبردي است هاي اصلی و هنر تصمیم شناخت درست و کامل ذینفعان یکی از بخش
عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور با ذینفعان متعدد و حساسی مواجهند و تغییرات مختلفی را در 

 راهبرد بردراه بندي درست این ذینفعان و اتخاذ شناخت و طبقه. کنند ساختار ذینفعان خود تجربه می
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوي . مناسب براي تعامل با آنان یکی از راهکارهاي بهبود عملکرد است

  .مدیریت تعامل بانک با ذینفعان راهبردي انجام شده است
بنیاد  ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجراي آن داده این پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر داده

اعتبـار درونــی سـنجش  . گیـري، هدفمنـد و روش آن گلولــه برفـی بـوده اســت     نمونــهراهبـرد  . اسـت 

                                                                                                                   
  mortazavi@modares.ac.ir mail:-E                                           :نویسنده مسئول مقاله ∗
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تأییـد دقّـت و صـحت    و  خبرگـان  و تأیید مبانی نظري به وسیلهمقایسه نتایج ، ها یافته )قابلیت اعتبار( 
و روایی فرم مصاحبه از طریق روایی محتـوایی انجـام   اعضاي پژوهش ه وسیل بررسی بهبا روش  ها داده

 .ستشده ا

بعد بوده است  2نتایج به دست آمده حاصل از سه مرحله مصاحبه، اجراي فن دلفی و بارش مغزي، 
و ) قدرت، نفوذ، تأثیرگذاري، منافع و مشروعیت(مؤلفه  4که بعد اول شناسایی ذینفعان راهبردي شامل 

اره و سازماندهی، گذاري، قوانین و مقررات، اد سیاست(مؤلفه  6بعد تعامل با ذینفعان راهبردي شامل 
 .اند شاخص حاصل شده 76که از ) کنترل و نظارت، تأمین منابع و فروش خدمات

  
  .ذینفع، ذینفع راهبردي، مدیریت تعامل: کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه -1
ها پیگیري تحقق اهداف مشخصی است  ها، مؤسسات، نهادها و سازمان هدف از تشکیل شرکت

از جمله این اهداف، ارائه . به کار آنها اشاره شده است که در فلسفه وجودي تأسیس و آغاز
شناخت درست و . است) شرکت(خدمات و خلق ارزش براي مشتریان و ذینفعان سازمان 

  .گیري راهبردي است هاي اصلی و هنر تصمیم کامل ذینفعان یکی از بخش
قتصاد دارند و گیري بر ا دهند، آثار چشم ها بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می بانک

  . همچنین تحت تأثیر ذینفعان متعددي هستند
که در حوزه کشاورزي (در این میان بانک کشاورزي به عنوان یک بانک دولتی تخصصی 

هاي خود تمامی  گیري اي دارد که ممکن است در تصمیم ذینفعان متعدد و ویژه) فعالیت دارد
ه به ذینفعان متعدد و مؤثر و شناخت علمی جانب نگاه جامع و همه .آنها را مد نظر قرار ندهد

  . تأثیرات مثبتی بر عملکرد داشته باشد تواند نقش و جایگاه آنها در عملکرد بانک می
از افزایش میزان تسهیالت اعطایی به  1اطالعات پنج سال اخیر بانک کشاورزي در جدول 

امالت بانک با ذینفعانی هاي مردم نزد بانک نشانگر حجم تع مشتریان و افزایش میزان سپرده
. دهد همچنین جایگاه پررنگ این ذینفع را در بانک کشاورزي نشان می. همچون مشتریان است

  .همچنین تعداد کارکنان و شعب بانک بر تعدد و تنوع ذینفعان اشاره دارد
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  ]1[شاورزيبرخی آمارهاي مرتبط با بانک ک  1جدول 
 مبالغ به میلیون ریال  

  سپرده با رسوب گواهی ویژه  مانده کل تسهیالت  کل مبلغ تسهیالت  تعداد کارکنان   ب تعداد شع  سال 
92 1.912 16.814 210.230.991 316.768.209 228.112.004 
93 1907 16129 253.651.696 376.455.881 288.337.685 

94 1904 16129 280.777.736 435.818.527 396.032.172 

95 1899 17206 333.792.155 487.063.928 506.541.892 

96 1888 16122 388.355.614 577.913.119 709.848.243 

  
خصوص بانک  توان گفت که در نظام بانکی کشور به با توجه به مطالب مطرح شده می

کشاورزي، در برقراري ارتباط و تعامل با ذینفعان مشکالت بسیاري وجود دارد که باید ضمن 
مناسبی به  راهبردهاي فعالیت بین آنها،  ي از غیرراهبردي و زمینهشناسایی ذینفعان راهبرد

منظور مدیریت این تعامالت ترسیم شود تا به مدد آن بتوان در جهت تحقق حداکثري اهداف 
با توجه به آنچه گفته شد پژوهشگر در پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوي . بانک گام برداشت

در راستاي دستیابی به این . ا ذینفعان راهبردي استمناسب مدیریت تعامل بانک کشاورزي ب
   :هاي زیر را نیز مطرح کرده است هدف، سؤال

 کدامند؟  الگوي مدیریت تعامل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبرديهاي  شاخص )1
 مدیریت تعامل بانک کشـاورزي بـا ذینفعـان راهبـردي    هاي سازنده الگوي  مؤلفه )2

 کدامند؟ 
 کدامند؟  امل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبرديالگوي مدیریت تعابعاد  )3
  کدام است؟ الگوي مناسب مدیریت تعامل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبردي )4
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  ادبیات موضوع -2
  تعریف ذینفع 1- 2

پس از ظهور ایده . گردد بر می 1اولین استفاده از واژه ذینفع به مؤسسه پژوهشاتی استنفورد
ارائه  1963ریزي سال  اولین بار در گزارشی که در مورد برنامه ذینفعان در این مؤسسه، براي

گروهی که بدون حمایت آنها وجود سازمان "موسسه پژوهشاتی استنفورد، ذینفعان را  ،]2[شد 
با این دیدگاه که موفقیت سازمان در بلندمدت به حمایت . ]3[کند  تعریف می "شود متوقف می
ت باید روابط با این ذینفعان را فعاالنه کشف و بررسی هایی وابسته است، مدیری چنین گروه

تعلق ] 5[تعریف جامع دیگري که از ذینفعان ارائه شده است، به گري و همکارانش . ]4[کند 
تواند  تواند تحت تأثیر واقع شده و یا خودش می هر فرد یا گروهی که می«آنها ذینفعان را. دارد

  .»هاي سازمانی اثرگذار باشد بر اقدام
اند تا عمل  سعی کرده 2تر در مقایسه با تعاریف جامع، برخی از تعاریف باریک بینانه

توانند در رسیدگی نسبت به ادعاهاي واقعی یا بالقوه داشته  اي را که مدیران نمی گرایانه واقع
تري به این موضوع که چه مشارکتی از ذینفع در دنیاي  بینانه نگاه باریک. باشند، مشخص سازند

کنندگان خارجی  هاي منابع، توجهات، طاقت مدیران در رفتار با مشارکت ع، با محدودیتواق
  ]. 8؛ 7؛ 6[بینی است  قابل پیش

 
  شناسایی ذینفع 2- 2

اولین گام و مرحله در مدیریت ذینفعان، شناسایی ذینفعان است، اینکه چه کسانی به عنوان 
هاي اولیه در شناسایی  تالش]. 11؛ 10؛ 9[کننده به عنوان یک ذینفع حضور دارند  مشارکت

بندي ذینفعان بر مبناي  دسته 1990ذینفعان بر مبناي تعریف فریمن از ذینفعان بوده و از سال 
هاي مختلف که داللت بر اهمیت ذینفعان مختلف دارد،  تر با تمرکز بر مشخصه تعاریف پیچیده
پیوستگی  تباط منابع در قالب بهم، ار]5[ها شامل قدرت ارتباطی  این مشخصه. انجام شده است

  ].13؛ 12[و نفوذ است 

                                                                                                                   
1. Stanford Research Institute (SRI) 
2. Narrow  
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ها در این حوزه نشان داده است که اعضاي مختلف در هر طبقه یا گروه از ذینفعان  پژوهش
هاي سازمان  هاي مشابه با دغدغه ضرورت اهداف و یا دغدغه و به] 14[یک شکل نبوده 

ضاي مختلف از گروه ذینفعان مختلف را بندي ذینفعان و اع این موارد دسته]. 16؛ 15[ندارند
  .سازد ضروري می

 11هاي ذینفعان است که چارچوب اولیه آن متشکل از  الگوترین  فریمن یکی از قدیمی الگو
هاي عمومی ارائه شده از چارچوب ذینفعان فریمن اغلب شامل هفت  الگو. ذینفع بوده است

، 2[است ) ، سهامداران، جامعه مدنی، کارکنانکنندگان دولت، رقبا، مشتریان، تأمین(ذینفع اصلی 
مشتریان، (این ذینفعان را به پنج ذینفع درونی) 2003(فریمن  الگوينسخه بعدي از ]. 25ص 

دولت، (و شش ذینفع بیرونی یا خارجی ) داران کنندگان، کارکنان، سرمایه ها، تأمین انجمن
  ].17[تقلیل داد ) سایران ها، منتقدان و زیست، انجمن نهادهاي غیرانتفاعی، محیط

بندي از  ك و ذینفعان محیطی، دیگر دستهراهبرداي و  تفکیک ذینفعان به ذینفعان هسته
اساس میزان  چهار نوع کلیدي از ذینفعان را بر] 12[ 1ساویج و همکارانش]. 18[ذینفعان است 

: اند یی کردهدهند، شناسا پشتیبانی و حمایت تعاملی که ذینفعان نسبت به سازمان نشان می
که ( 2اي، ذینفعان غیرحمایتی و ذینفعان با نعمات آمیخته کننده، ذینفعان حاشیه ذینفعان حمایت

چارچوب نظري از ] 6[ 3میشل و همکارانش). قابلیت برابر در تهدید و همکاري دارند
ساس ا براساس این چارچوب، ذینفعان را بر. اند بندي ذینفعان توسعه داده شناسایی و اولویت

  : توان شناسایی کرد دارا بودن یک، دو و یا هر سه مشخصه زیر می
 ذینفع براي تأثیر بر سازمان 4قدرت -1

  رابطه ذینفع با سازمان  5مشروعیت -2
 مطالبات ذینفعان نسبت به سازمان 6فوریت -3

 
 

                                                                                                                   
1. Savage 
2. Mixed blessing 
3. Mitchell Agle & Wood 
4. Power 
5. Legitimacy 
6. Urgency 
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  ]874، ص 6[شناسی ذینفعان  شناسایی و گونه 1 شکل

 

کنند که ممکن است مدیران بنا بر محدودیت در منابع  استدالل می] 6[همکاران  میشائیل و
ها را  براي ردیابی رفتار ذینفعان و مدیریت رابطه با آنها در مورد ذینفعانی که یکی از مشخصه

دارا هستند، هیچ اقدامی انجام ندهند و حتی برخی از مدیران نیز ممکن است این دسته از 
در انتظار "هایی که دو مشخصه دارند به عنوان ذینفعان افراد یا گروه. ایی نکنندذینفعان را شناس

 "خطرناك"و ذینفعان "وابسته"، ذینفعان"مسلط"این گروه شامل ذینفعان. شوند می 1"شناخته
براساس کار میشائیل و . تواند فعال یا منفعل باشد ذینفعی که دو مشخصه را داراست می. است

در . درگیري میان مدیران و این ذینفعان در انتظار احتماالً باال خواهد بودسطح ] 6[همکاران 
ذینفعانی که در این طبقه قرار دارند . است» ذینفع قطعی«بندي هفتمین ذینفع،  این دسته

چارچوب توسعه داده شده توسط . قدرتمند، داراي مشروعیت و داراي مطالبات فوري هستند
ارجاع  138حدود  2005هاي مشهوري است که تا سال  چارچوباز ] 6[میشائیل و همکارانش 

دلیل پرداختن به مشروعیت، فوریت  به  الگواین ]. 19[به آن در کارهاي علمی انجام شده است 
که با تغییرات بسیار در نیاز مشتریان و فضاي کاري و (و قدرت که در حوزه بانکداري 

متغیرهاي مهمی و ) خود مواجه است فشارهاي قانونگذاران و دولت و قدرت ذینفعان
  . معناداري دارند که براي این پژوهش برگزیده شده است

                                                                                                                   
1. Expectant stakeholder 

 احتیاطی

 وابسته

 کننده تعیین

 خواهان

 خطرناك

 ساکت/ خفته غالب

 غیر ذینفع
 فوریت

 مشروعیت

 قدرت
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مند ذینفعان بانکی  هاي شناسایی ذینفعان اغلب کلی بوده است و تاکنون به ارائه نظام الگو
بندي ذینفعان به دو دسته  برخی از مطالعات در حوزه شهرداري به دسته. پرداخته نشده است

ابطحی ). 1393طرح سنجش عدالت شهرداري تهران، (ولیه و ثانویه پرداخته است ذینفع ا
تحلیل ذینفعان کلیدي با استفاده از «در پژوهشی با عنوان ) 1394(فروشانی و همکاران 

؛ به »)هاي توسعه میادین منطقه پارس جنوبی طرح: مطالعه موردي(قدرت  - ماتریس عالقه
تصدیفی در پژوهشی با عنوان شناسایی ذینفعان پروژه ]. 20[ند ا بندي ذینفعان پرداخته اولویت

بندي و تحلیل ایـن ذینفعـان و شیوه  به شناسایی و طبقه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
هایی براي شناسایی و  اند چارچوب اي نیز سعی داشته عده]. 21[ است پرداختهانگیزش آنها 

چارچوب ) 1393(ثقفی، عباسی شاهکوه و کشتگاري بندي ارائه کنند، براي مثال  اولویت
و الگویی  الگو]. 22[اند  بندي ذینفعان مبتنی بر روش فراتلفیق ارائه کرده شناسایی و اولویت

بندي و همچنین تحلیل ذینفعان در حوزه بانکداري ارائه نشده  جامع براي شناسایی و دسته
  . نیز پرداخته نشده استهاي آن  راهبردهمچنین به بحث خاص تعامل و . است

  
  تعامل با ذینفع -3- 2

هاي انجام شده در خصوص مشارکت و تعامل با ذینفعان، پاسخگویی و دوجانبه  سایر پژوهش
طرفی و عینیت، باز، شفاف و قابل اعتماد بودن و احترام گذاشتن  بودن ارتباط، مشمولیت، بی

هاي یک تعامل  عنوان ویژگی ا به ر صحبت بدون ترس و واهمه براي ذینفعان همچنین]. 23[
تعامل صادقانه، باز و منصفانه را از معیارهاي اثربخشی فرایندهاي  ].24[اند  خوب معرفی کرده

کیفیت رویه و ]. 25[اند  یاد کرده و تعامل دوجانبه را راه افزایش اعتماد دانسته] 25[تعامل 
   ]26[اند  تعامل عنوان شده کیفیت خروجی یا نتایج دو شاخص شناسایی شده براي کیفیت

همچنین مدیریت . ]27[ اند میان مشارکت و تعامل ذینفعان تمایز قایل شده 1نوالند و فیلیپس
  ].28[اند  اند، عامل مشروعیت در مشارکت یاد کرده جمعی ذینفعان را که نماینده منافع ذینفعان

ها یا  طراحی حوزه -1اند نیز شامل  نیازمندي اصلی که براي فرایند تعامل ذکر شده
واگذاري قدرت  - 2هاي قابل دسترسی براي افرادي که نفعی در یک مسئه دارند؛  پلتفرم

                                                                                                                   
1. Noland & Philips 
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در ]. 28[هاي تعامل است  ارتقاي روش -3گیري در راستاي نزدیک شدن به افراد متأثر؛  تصمیم
جایی که  فرایند تعامل، جایی که قدرت وجود دارد، تعامل در راستاي اجبار، تهدید و تأثیر و

قدرت نباشد براي جلب توافق در مورد تعامالت آتی و تضمین تعامل استفاده خواهد شد 
اي تعامل متشکل از تفکر راهبردي، تحلیل و  کریک و همکاران چارچوب پنج مرحله]. 27[

هاي تعامل، طراحی فرایند و تعامل و در نهایت اقدام، بازبینی و  ریزي، تقویت قابلیت برنامه
فرومن دو نوع ]. 29[اند  آنها سه نسل از تعامل را شناسایی کرده. اند دهی را ارائه کرده گزارش
اقداماتی ]. 11[اند  هاي نفوذ بر ذینفعان ذکر کرده راهبردمستقیم و غیرمستقیم را به عنوان  راهبرد

امل کند که تع تعاملی ذکر شده نیز شامل اطالع دادن، مشورت، تعامل، کنترل، نظارت بیان می
ها را به  نردبان تعامل نیز این اقدام]. 30[با چه کسی و با چه روشی و اقدام تعاملی انجام شود 

ترتیبی از توضیح دادن، آشتی، مشاوره و مذاکره، تعامل و همکاري، شراکت، تفویض قدرت تا 
اساس شدت  المللی طیفی از تعامل ذینفعان بر انجمن مالی بین]. 27[کند  کنترل ذینفعان ارائه می
هاي عمومی براي ذینفعان گسترده و  راهبردکنندگان ارائه کرده است که  تعامل و تعداد تعامل

تر  هاي تعاملی عمیق با شدت تعامل کم و براي ذینفعان خاص با نیاز به تعامل شدیدتر روش
هاي اطالعاتی سه روش تعامل  تعامل و همکاري، مشورتی و اقدام]. 31[کند  توصیه می

هاي  گیري، مشورتی حاوي اطالعات است که بر مبناي روش تعامل و سطوح اقدام متصمی
تعامل ذینفعان که انجمن مالی بین المللی ارائه کرده است،  الگوي]. 32[مرتبط ارائه شده است 
هاي سازنده آن شناسایی و تحلیل ذینفعان، افشاي  بندي شده و بلوك به هشت بخش تقسیم

نفعان، مذاکره و شراکت، مدیریت شکایت، تعامل ذینفعان در اطالعات، مشورت با ذی
مؤسسه دیلویت ]. 31[دهی به ذینفعان و کارکردهاي مدیریت است  مانتیورینگ پروژه، گزارش

بندي برمبناي نفوذ و تأثیر ارائه و براي هر طبقه راهکار تعاملی  بعدي براي گروه ماتریسی دو
بریسون یک ذینفع را شناسایی کرده و » هاي قدرت پایه نمودار« الگوي]. 33[ارائه کرده است 

همچنین براي ]. 34[کند  کننده قدرت ذینفع نیز هستند، شناسایی می همچنین منابعی را که تأمین
، ایجاد ائتالف موفق حول پیشنهاد راهبردتحلیل ذینفعان سازماندهی تعامل، ایجاد ایده براي 

  ].35[کند  را ارزیابی می راهبردي و مانیتورینگ و ارزیابی ساز توسعه، بازبینی، انطباق و پیاده
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 شناسی پژوهش روش -3

  پژوهش راهبردروش و  -1- 3
هاي پژوهش یک پژوهش کیفی و از نظر ماهیت و روش اجراي آن،  این پژوهش از منظر داده

طی، هاسـت و بـه جـاي فرایندي خ توجه اصلی بر تفسـیر داده در این روش. استبنیاد  داده
در این پژوهش ]. 35[ ها در جریان اسـت رفت و برگشت مداوم میان گردآوري و تحلیل داده

به مدد مطالعه اسناد و مدارك علمی و قانونی، مصاحبه با خبرگان با استفاده از فن دلفی، 
بنیاد، چارچوب  هاي کانونی و طوفان مغزي مبتنی بر روش داده ها و برگزاري حلقه تلخیص داده

هاي سازنده الگو  ها و شاخص ي مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردي شامل ابعاد مؤلفهالگو
  . شکل گرفته است

 25به تعداد (جامعه آماري این پژوهش را صاحبنظران کلیدي در حوزه قلمرو موضوعی 
گیري هدفمند با روش آن گلوله برفی، طی سه مرحله  از طریق نمونه. دهند تشکیل می) نفر

، روش دلفی یا پنل خبرگان، طوفان )مصاحبه ساختاریافته(بنیاد  لگوي نظریه دادهتدوین ا(
  .آوري شده است هاي مورد نیاز از خبرگان و صاحبنظران جمع ، داده)مغزي

 
  روش گردآوري داده -2- 3

آوري  در پژوهش حاضر از دو روش یا ابزار تحلیل اسناد و مصاحبه ساختاریافته براي جمع
هاي اکتشافی،  اساس محتواي مصاحبه با رجوع به ادبیات پژوهش و بر. ده استها استفا داده
هاي  آوري اطالعات از بخش پس از جمع. آوري شده است ها به شکل گام به گام جمع داده

باز، (بنیاد و کدگذاري  در این مرحله از روش داده ،)تحلیل اسناد(مصاحبه و بررسی منابع 
  .ها استفاده شده است بندي داده براي طبقه) محوري و انتخابی
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  روش اعتبارسنجی  -3- 3
مبانی نظري،  همطالع ها با داده مقایسهوه بر الها، ع یافته )قابلیت اعتبار( براي تعیین اعتبار درونی
 2در مورد اعتبار مطالعه 1ها براي تأیید دقّت و صحت داده. است هشد ظنظرات خبرگان نیز لحا

تعیین اعتبار بیرونی  براي. ه استدشاستفاده  3اعضاي پژوهشه لبررسی به وسی هاز شیو
کدگذاري ه ویژي ها هاي حصول اشباع نظري، استفاده از رویه از تکنیک ،ها یافته )پذیري انتقال(

  . شده استبهره گرفته  ها نی دادهغها و توصیف  و تحلیل نمادها و نشانه
ها از منابع متعدد،  آوري داده جمع هاي روشاز ها نیز  یافته )تأییدپذیري(روایی تعیین  براي

ها متنوع بوده و همسوسازي  همنابع داد. ه استدشتحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده 
الزم به ذکر است که به طور کلی روایی و پایایی در بخش کیفی از  .شده است به کار گرفته

  .طریق فن دلفی و بارش مغزي به دست آمده است
 

  هاي پژوهش افتهی -4
ها به روش کدگذاري،  در قالب سه بخش تحلیل مصاحبه  هاي حاصل از اجراي پژوهش  داده

  .هاي پژوهشی پاسخ داده شد اجراي فن دلفی و بارش مغزي انجام و به سؤال
  

  هاي الگوي مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردي  شاخص -1- 4
هاي الگوي مدیریت تعامل بانک  عنوان شاخص در راستاي پاسخ به سؤال اول پژوهش با

بنیاد و  کارگیري نظریه داده ها با به کشاورزي با ذینفعان راهبردي کدامند؟ خروجی مصاحبه
 22سپس با اجراي سه مرتبه فن دلفی در بین . شاخص شد 88کدگذاري باز منتج به استخراج 

 88له مدیران ارشد بانک، نفر از صاحبنظران دانشگاهی و متخصصان امور بانکی از جم
شاخص شناسایی شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برخی از آنها اصالح، تعدادي اضافه و 

شاخص نمرات پایینی به دست آمد  19نهایت  آزمون تحلیل محتواي انجام و در. حذف شدند
  . شاخص تأیید شدند 69و در پایان فن دلفی 

                                                                                                                   
1. Trustworthiness 
2. Credibility 
3. Member check 
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نفر از خبرگان و صاحبنظران  12غزي و دعوت از در گام نهایی با اجراي جلسه بارش م
در . ها بحث و بررسی محتوایی و ساختاري انجام شد بانکی و دانشگاهی در خصوص شاخص

هایی که نمرات پایینی در مرحله دلفی به دست  هاي انجام شده، برخی از شاخص نتیجه بررسی
ها افزوده شد و  عه شاخصشاخص جدید به مجمو 7عالوه بر این . آورده بودند، حذف شدند

  . شاخص براي الگوي نهایی مدیریت تعامل تأیید شدند 76در نهایت 
 

  هاي الگوي مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردي  مؤلفه -2- 4
هاي الگوي مدیریت تعامل بانک  در راستاي پاسخ به سؤال دوم پژوهش با عنوان مؤلفه

نجام مصاحبه با خبرگان و نهایی شدن کشاورزي با ذینفعان راهبردي کدامند؟ پس از ا
بندي  ها دسته بنیاد و کدگذاري محوري، شاخص کارگیري نظریه داده هاي پژوهش با به شاخص
هاي الگوي مدیریت  بندي شدند که این کدگذاري محوري منتج به شناسایی مؤلفه و مقوله

  . تعامل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبردي شد
نفوذ، تأثیرگذاري، / قدرت: دست آمد حور کلیدي براي تعامل بهم 11اساس کدگذاري  بر

گذاري قوانین و مقررات اداره و سازماندهی کنترل و نظارت تأمین  منافع، مشروعیت، سیاست
  .منابع فروش خدمات

 
  ابعاد الگوي مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردي  -4- 3

الگوي مدیریت تعامل بانک کشاورزي در راستاي پاسخ به سؤال سوم پژوهش با عنوان ابعاد 
با ذینفعان راهبردي کدامند؟ پس از انجام مصاحبه با خبرگان دو بعد شناسایی ذینفعان راهبردي 

 راهبردهاي تعامل و  زمینه(و تعامل با ذینفعان راهبردي ) عوامل شناسایی، ذینفعان راهبردي(
  .هاي دهگانه شکل گرفتند بندي مؤلفه با دسته) تعامل
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  ابعاد الگوي مدیریت تعامل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبردي  2جدول 

  تعامل با ذینفعان راهبردي  شناسایی ذینفعان راهبردي  ابعاد

  مؤلفه

  قدرت و نفوذ -
  تأثیرگذاري -
  منافع -
  مشروعیت -

  سیاست گذاري
 قوانین و مقررات

  اداره و سازماندهی

  کنترل و نظارت
 تأمین منابع

  فروش خدمات

 
  الگوي مناسب مدیریت تعامل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبردي   -4- 4

  ). 1نمودار (الگوي مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردي به شکل زیر حاصل شده است 

 
  الگوي مدیریت تعامل بانک کشاورزي با ذینفعان راهبري  2 شکل

 مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعامل با ذینفعان راهبردي

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی ذینفعان راهبردي

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل شناسایی ذینفعان راهبردي
 
 
 

  قدرت و نفوذ
 

  منافع
 

  تأثیرگذاري

  مشروعیت
 

ان راهبرديذینفع  

 

 

 

 

وزارت جهاد 
  کشاورزي

سازمان برنامه و 
  بودجه

  کارکنان

 بانک مرکزي
 

  مشتریان  نهادهاي نظارتی

وزارت اقتصاد و امور 
  دارایی

هاي تعامل  هنزمی  
 

 

 

 

  گذاري سیاست
 

کنترل و 
  ارزیابی

  فروش خدمات
 

 تأمین منابع
 

اداره و 
  هیسازماند

 قوانین و
  مقررات

هاي تعامل راهبرد  
 

 

 

 

 

  پذیرش تصمیم
 

  رسانی اطالع
 

  آموزش
 

  مذاکره
 

  اجراي تصمیم
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  گیري  نتیجه -5
 مواقع تصمیم بعضی در .دارندتعامل سازمان نده تمام کسانی هستند که با ده ذینفعان نشان

 تعادل ایجاد .است مدیران ارشد بانک در دستیابی به اهداف تأثیرگذار از بیش ذینفعان راهبردي
 با تعاملدر واقع  .بسیار مهم است اهداف بانکتحقق  ثیر آنها برأان و تذینفع هاي خواسته میان
 .است بانکهاي ذینفعان با  افراد و گروه میانرتباطات مستقیم و یا غیر مستقیم ینفعان بیان اذ
به دست آوردن و از تعامل  هدف اصلی .استذینفعان چیزي بیشتر از ارتباطات  با ملاتع

بانک  عملکردي هاي مزایا و خروجی نگهداري حس همکاري ذینفعان براي تحقق اهداف،
  .است

تعامل با آنهاست، تاکنون پژوهشی که  راهبردت ذینفعان و آنچه حایز اهمیت است، شناخ
طور همزمان هم به دنبال شناسایی ذینفعان راهبردي و هم نحوه تعامل با آنها باشد، انجام  به

بندي ذینفعان بوده و از مدیریت  ها به دنبال شناسایی و اولویت نشده است و بیشتر پژوهش
حاضر در بعد عوامل شناسایی ذینفعان، متناسب با جامعه نتایج پژوهش . اند ها غافل شده تعامل

طوري که با چهار عامل شناسایی شده  تر است، به تر و جامع ها کامل هدف از سایر پژوهش
هاي مطرح شده را  ها و نظریه مشروعیت، قدرت و نفوذ، تأثیرگذاري و منافع، سایر پژوهش

  . پوشش داده است
توان به  که با نتایج پژوهش در بعد اول همخوانی دارد، میهایی  الگوها و  از جمله پژوهش

چوالیر و بوکلس  الگوي، ]6[ذینفعان میشائیل و همکاران  الگوي، ]9[ذینفعان فریمن  الگوي
به ] 34[بریسون  الگويدر . اشاره کرد] 35[بریسون  الگوي، ]33[دیلویت  الگوي، ]23[

به دو مؤلفه نفوذ ] 33[دلویت  الگويدر . استعواملی همچون منافع قدرت و نفوذ اشاره شده 
اساس تأثیرگذاري و  تنها بر] 23[چوالیر و بوکلس  الگويدر . و تأثیرگذاري اشاره شده است

سه عامل ] 6[میشائیل و همکاران . عدم تأثیرگذاري به شناسایی ذینفعان پرداخته شده است
هاي  قدرت را به عنوان مشخصهقدرت، فوریت و مشروعیت را مطرح و دو عامل مشروعیت و 

  .اي ذکر کردند هسته
میشائیل و  الگويدر مقایسه با چارچوب نظري پژوهش در بعد شناسایی ذینفعان، یعنی 

ضمن تأیید دو مؤلفه قدرت و مشروعیت در الگوي به دست آمده براي مدیریت ] 6[همکاران 
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لگوي حاضر حذف و سه مؤلفه تعامل با ذینفعان راهبردي بانک کشاورزي، مؤلفه فوریت از ا
  . تأثیرگذاري، منافع و نفوذ فراتر از چارچوب نظري پژوهش به دست آمده است

تعامل با ذینفعان  راهبرددر راستاي بعد دوم پژوهش، یعنی تعامل با ذینفعان راهبردي یا 
راهبردي، از آن جایی که پژوهشی مشابه براي تعیین چارچوب نظري یافت نشده است، 

ها میسر نبود و تنها نتایج به دست آمده  ه نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهشمقایس
  .  تواند مبنایی براي کارهاي پژوهشی جدید در این زمینه باشد می
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