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Article Type 
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 Purpose: The current research was developed with the aim of 

identifying the strategies that determine strategic control with 

an approach based on foundational data theory. 

Materials and Methods: The research method is mixed 

(qualitative and quantitative). The statistical population of the 

research included experts in the qualitative part and employees 

of sports federations in the quantitative part. Purposive 

sampling and snowball technique were used, and after in-

depth interviews with 16 people from the selected samples, 

saturation was obtained and the interviews were implemented. 

In the quantitative section, 370 people were selected as a 

sample based on the available sample method. In order to 

analyze the data, in the qualitative part, coding with Maxqda 

software was used, and in the quantitative part, confirmatory 

factor analysis and structural equations were used with Amos 

software. 

Findings: Data analysis in the qualitative part showed that 

effective control system, strategic audit, control through 

commitment and control through participation are among the 

necessary strategies for strategic control in the basketball 

federation of the Islamic Republic of Iran. 

Conclusion: Based on the results of the structural equations, 

the fit of the data to the model is established and all the 

indicators indicate the desirability of the structural equation 

model. Therefore, in order to improve the strategic control in 

the federation, it is necessary to consider the strategies 

identified by the authorities. 
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 1399 ستانزم، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 استراتژیک کنترل کننده تعیین راهبردهای شناسایی

 ،1ارباستان قنبری منیره
 شمال، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران،  آزاداسالمی، دانشگاه

 
 ،*2زارعی علی

 دانشگاه مرکزی، تهران ورزشی،واحد مدیریت گروه دانشیار،
 )نویسنده مسئول(. ایران تهران،  آزاداسالمی،

 
 ،3درودیان اصغر علی

 تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران تهران، شمال،

 
 4آئین نیک زینت

 دانشگاه مرکزی، واحدتهران ورزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران تهران، آزاداسالمی،

 
 چکیده

 کننده تعیین راهبردهای شناسایی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .شد دوینت بنیاد داده نظریه بر مبتنی رویكرد با استراتژیک کنترل

 جامعه. است( کمی و کیفی) آمیخته پژوهش روش: ها روش و مواد
 کمی بخش در و نظرانصاحب شامل کیفی بخش در پژوهش آماری
 و هدفمند گیرینمونه از. بود ورزشی هایفدارسیون کارکنان شامل

 نفر 16 اب عمیق مصاحبه از پس که شد استفاده برفی گلوله تكنیک
 سازی پیاده ها مصاحبه و آمد دست به اشباع منتخب، های نمونه از

 دسترس در نمونه روش اساس بر نفر370 نیز کمی بخش در. شدند
 کیفی بخش در ها داده تحلیل جهت. شدند انتخاب نمونه عنوان به
 تحلیل از کمی بخش در و Maxqda افزار نرم با کدگذاری از

 .شد استفاده Amos افزار نرم با ساختاری معادالت و تاییدی عاملی
 سیستم که داد نشان کیفی بخش در هاداده تحلیل و تجزیه :ها یافته

 و محوری تعهد طریق از کنترل استراتژیک، ممیزی مؤثر، کنترل
 کنترل برای الزم راهبردهای جزء محوری مشارکت طریق از کنترل

 .است ایران اسالمی جمهوری بسكتبال فدراسیون در استراتژیک
 مدل به هاداده برازش ساختاری معادالت نتایج براساس: گیری نتیجه
 معادله مدل مطلوبیت بر داللت هاشاخص همگی و است برقرار

 رد استراتژیک کنترل بهبود جهت در بنابراین. دارند ساختاری
 ارقر مسئولین نظر مد شده شناسایی راهبردهای است الزم فدراسیون

 .گیرند
 

 کنترل راهبردها، استراتژیک، ریزی برنامه :کلیدی واژگان
 فدراسیون استراتژیک،

 
 20/07/1399: افتیدر خیتار
 25/09/1399:  رشیپذ خیتار

 ali.zareei@chmail.com* نویسنده مسئول: 

 

_________________________________ 
1. Wheelen et al 

 مقدمه
 از ناشی هایبحران و جانبههمه و وسیع هایدگرگونی و تغییرات

 با را مختلف موسسات و هاسازمان دنیای امروز، در تغییرات این
 موقعیتی در چنین مدیران. است ساخته مواجه فراوانی هایچالش
 هایفعالیت اداره و رقابتی محیط درون در خود موقعیت حفظ برای
. دارند نیاز جدیدی هایشیوه و ابزارها به و پیچیده بعدی چند

 رویدادهای با در برخورد مناسب واکنش امكان که ابزارهایی
 راستا این در. آورد فراهم آنان برای را ناگهانی و انتظار غیرقابل

 مدیریت فرآیند اجزای از یكی عنوان به کنترل استراتژیک
 منظور به که است و فرآیندهایی فنون برخی شامل استراتژیک

مورد  آن اهداف به دستیابی و سازمان راهبردی صحیح هدایت
-واکنش به وادار را هاسازمان و هاشرکت و گیرد؛می قرار استفاده

  (.1) نموده است سریع و متعدد های
( کنترل استراتژیک را فرایندی تعریف کردند 2) 1همكارانولین و 

های برنامه برای کنترل طراحی و اجرای هاسازمانکه توسط 
بل وظیفه این کنترل بررسی مستمر و متقاشود. استراتژیک استفاده می

ها است؛ و به موجب آن و هماهنگی تدوین و اجرای استراتژی
سازی منابع و عملكرد فردی مدیران در پیاده تخصیص هایگزینه
سازی نظارت و پیاده در های استراتژی ارزیابی، پیشرفتبرنامه

 لكردعم دریافت جهت ضروری تنظیمات و بازخورد مكانیزم
(. 3ود )شریزی میطرح استراتژی سازیپیاده فرآیند در بهتر و مطلوب

ها در اقسا نقاط جهان منابع قابل به همین دلیل امروزه سازمان
کنند. اما های خود میتوجهی را صرف کنترل و نظارت بر فعالیت

یكی از مشكالت مهم مدیریتی در کشور ایران مشخص شده است که 
(؛ و چون 4ضعف نظام کنترل استراتژیک است )ها، در سازمان

 هوابسته ب مهم و بخش سه استراتژیک کنترل و اجرا ریزی،برنامه
روند ضعف در این بشمار می استراتژیک مدیریت جامع الگوی

 (.5ها از بین برود )حوزه سبب شده اثربخشی و هماهنگی بین بخش
 ها راو کاستی هاتوان این ضعفحال مسئله این است که چگونه می

رسش پاسخ به این پمرتفع کرده و کنترل استراتژیک را بهبود دهیم. 
های استراتژیک را بهبود بخشیم جواب کامل و که چگونه کنترل

اصلی و مؤثر بر کنترل  هایشاخص. مگر آنكه قطعی ندارد
ا ها باستراتژیک را شناسایی کرده و نسبت به نحوه ارتباط آن

(. دراین راستا شناسایی راهبردهای 6اشته باشیم )همدیگر اطالعات د
کنترل استراتژیک نیز دارای اهمیت است. در همین راستا اله رضایی 

نگرش سیستمی به کنترل استراتژیک، اعمال ( نشان دادند که 7)
ساالری در مدیریت ریزی استراتژیک، توجه به شایستهبرنامه

به عنوان  سازمانسازمانی، همبستگی و تسهیم تجارب مدیران 
راهبردهای کنترل استراژیک در آموزش عالی می باشد. همچنین 

ها، کنترل محتوای استراتژی( در پژوهش خود 4سیادت و همكاران )
ام ها و انجها، انعكاس نتایج ارزیابیارزیابی فرایند اجرای استراتژی

های درونی سازمان، تأمین رفاه اقدامات اصالحی، توسعه کنترل
صادی و اجتماعی اعضا را به عنوان راهبردهای کنترل استراتژیک اقت

 نترلک نشان داد که (8تكه ئی و همكاران ) شناسایی شده اند.
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سند چشم انداز  کیکنترل اهداف استراتژ یگرا براانسان یراهبرد
. دارد یشتریوزن ب و تیاهم ران؛یا یاسالم یساله جمهور 20

( تحقیقی را تحت عنوان کنترل راهبردی 9) 1چوگمباو و همكاران
به عنوان ابزاری برای مدیریت مؤثر اقتصاد منطقه انجام دادند. 

کنترل در تمام های این تحقیق نشان داد که تجزیه و تحلیل داده
ها ریزی هدف، امكان تصحیح سریع اقدامات و برنامهمراحل برنامه

 کاستراتژی کنترل م اینكهرغعلی و اوصاف این . باآوردرا فراهم می
مطالعات  است، استراتژیک مدیریت کلیدی اقدامات از یكی

های ورزشی به طور خاص محدودی در ارتباط با آن پیرامون سازمان
ترین نهادهای متولی ورزش های ورزشی که یكی از اصلیفدراسیون

برای افزایش اثربخشی قهرمانی در کشور هستند، انجام شده است. 
های ورزشی ها از جمله سازمانسازمانی و مدیریت سازمان عملكرد

-مرور بررسی(. 10باشیم )های مدیریت استراتژیک مینیازمند یافته

های ورزشی به دهد در ورزش و سازمانهای انجام شده نشان می
های ورزشی که متولی اصلی ورزش قهرمانی طور خاص فدراسیون

ون راهبردهای کنترل در کشور هستند، الگوی جامعی پیرام
ریزی و استراتژیک چه به لحاظ نظری و چه به حیث عملی طرح

های ورزشی و اجرا نشده است. این مهم به طور کلی برای سازمان
های ورزشی که نهاد عمومی و به طور خاص برای فدارسیون

ها کنترل استراتژیک به سبب ساختار غیرانتفاعی هستند و در آن
ها است، اهمیت تر از سایر سازماناتب پیچیدهسازمانی آن به مر

بیشتری دارد. در این بین فدراسیون بسكتبال جمهوری اسالمی ایران 
های آموزشی، به دلیل اینكه تنوع و گستردگی زیادی در برنامه

تفریحی و قهرمانی رشته ورزشی بسكتبال دارد و متولی برگزاری 
موزشی، داوری و غیره های آالمللی، کالسمسابقات داخلی و بین
های گذشته همواره عملكرد آن با نوسانات است و در طول سال

زیادی همراه بوده است، در عین حال فاقد یک الگوی جامع از 
باشد. در نتیجه پژوهش حاضر به راهبردهای کنترل استراتژیک می

دنبال این سوال است که راهبردهای تعیین کننده کنترل استراتژیک 
 یون بسكتبال چه می باشند؟در فدراس

 
 مواد وروش ها

از روش نظریه  روش پژوهش حاضر آمیخته )کیفی کمی( است که
امعه ج مند اشتراوس و کوربین استفاده شد.داده بنیاد رهیافت نظام

جهت نمونه نظران بود. صاحب شاملپژوهش در بخش کیفی آماری 
 عمیق از روشهای برای انجام مصاحبه در بخش کیفی تحقیق گیری
. گیری گلوله برفی استفاده شدگیری هدفمند و تكنیک نمونهنمونه

گیری ابتدا لیستی از خبرگان و متخصصان شامل برای اجرای نمونه
)بر  حوزه مربوطهاستادان دانشگاه و مدیران و دست اندرکاران 
ها( تهیه و سپس با اساس شاخص های تعیین شده در انتخاب نمونه

پس از اتمام هر مصاحبه  انجام شد. ساختار یافتهنیمهه آنها مصاحب
از هر یک از افراد مورد مصاحبه خواسته شد؛ سایر خبرگان را به 
محقق معرفی نمایند؛ این کار تا زمانی ادامه یافت که با تمام افراد 
معرفی شده از سوی خبرگان مصاحبه انجام شده باشد. الزم به ذکر 

گیری آزاد، گیری، سه مرحله نمونهنمونهاست که در تمام فرایند 
ه نظریه داد مندنظامارتباطی و نظری که اساس استفاده از رویكرد 

مصاحبه با خبرگان و  16بنیاد است، رعایت شد. در مجموع 
 16)متخصصان انجام شد. در واقع نمونه گیری تا جایی تداوم یافت 

جامعه آماری مصاحبه( که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. 
های ورزشی بود که در بخش کمی نیز شامل کارکنان فدارسیون

نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. 370تعداد 
س از مطالعه و بررسی مبانی نظری، داده های خام در بخش کیفی پ

و  با نخبگان ساختار یافتهنیمههای به صورت استقرایی از مصاحبه
ها ت آمده و به صورت همزمان با اجرای مصاحبهمتخصصان به دس

 دند.تجزیه و تحلیل ش مندنظامو بر اساس نظریه داده بنیاد با رویكرد 
در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه برآمده از بخش کیفی 

دهی به این گیری شدند. نحوه نمرهتحقیق متغیرهای تحقیق اندازه
لیكرت بود و مورد استفاده آن پرسشنامه براساس طیف پنج ارزشی 

این بود که اعتبار سازهای برآمده از بخش کیفی تحقیق در راستای 
از  گیری روایی و پایاییکنترل استراتژیک بررسی شود. برای اندازه

که شامل چهار عنصر قابلیت اعتبار، « 3لینكلن»و « 2گوبا»معیارهای 
ورد تایید است، استفاده و مقابلیت انتقال، قابلیت اتكا و قابلیت تأیید 

برای سنجش پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده  قرار گرفت.
 شد. 

 محاسبه پایایی-1جدول 
 پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف

1 P3 7 3 2 851/0 

2 P14 9 4 4 888/0 
 875/0 6 7 16 جمع

کل کدها در دو شود تعداد مالحظه می 1همانگونه که در جدول 
، تعداد کل توافقات بین کدها در این 16روزه برابر  30فاصله زمانی 

و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان برابر با  7دو زمان برابر 
است.  %87های این تحقیق برابر با است. پایایی بازآزمون مصاحبه 6

ن قابلیت است بنابرای %60با توجه با اینكه میزان پایایی بیشتر از 

_________________________________ 
1. Chugumbaev et al 

در بخش کمی نیز روایی صوری  ها مورد تأیید است.اعتماد کدگذاری
نفر از اساتید مورد تایید و پایایی نیز بر اساس  10پرسشنامه بر اساس 

تحلیل به دست آمد. جهت  82/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 
های کیفی از سه فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و داده

و در بخش  12نسخه  Maxqdaینشی با نرم افزار کدگذاری گز

2. Guba 
3. Lincoln 
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 1399 ستانزم، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

کمی نیز از تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری با نرم افزار 
Amos  استفاده گردید. 23نسخه 

 
 یافته ها

است.  کدبندی باز انجام ایزمینه نظریه ساخت در مرحله نخستین
-جای ارائه تمامی صفحات نگارش شده از مصاحبهدر این قسمت به

ها که در قالب های کانونی، فقط نكات کلیدی مصاحبهها و گروه
 کدهای اولیه نمود پیدا کرده است، ارائه شده است.

 
 نمونه ای از کدگذاری اولیه براساس متن مصاحبه-2جدول 

 کدهای اولیه )کدگذاری باز( نشانگر
P1, P6, P14 ماموریت صحت از اطمینان 
P1, P5, P8 هاارزش صحت از اطمینان 

P9, P14 سازمان اندازاطمینان از صحت چشم 
P1, 12, P10 استراتژیک اطمینان از صحت اهداف 
P2, P3, P5 شدهتدوین هایاستراتژی بالقوه اثربخشی از اطمینان 

P2, P1, P8, P9, زمان شده در طولتدوین هایاستراتژی اثربخشی حفظ 
P7, P1 استراتژیک یكپارچگی برقراری از اطمینان 

P8, P9, P3 استراتژیک مدیریت اجزای بین بیرونی( و افقی )درونی هماهنگی 
P2, P3, P4, P1 فدراسیون سطح هایبین استراتژی عمودی هماهنگی 

P2, P9 سطح عملیاتی و استراتژیک سطح بین هماهنگی 
P8, P15 هافعالیت درستی از اطمینان 

P14, P13 آیدمی دستبه آینده هایتصمیم برای اطالعاتی آن وسیله به کههانقشه حیاتیارزیابی 
P12, P14 آیدمی دستبه آینده هایتصمیم برای اطالعاتی آن وسیله به ها که فعالیت حیاتی ارزیابی 

P2, P1, P8 فدراسیون استراتژی زیربنایی مبانی ارزیابی 
P8 انتظار مورد نتایج و استانداردها با دست آمدهبه نتایج  مقایسه 

P13, P1 عملكردی هایشكاف بردن بین از برای اصالحی هایاقدام ایجاد 
P9, P4 شود تفریط و افراط نباید کنترل اعمال در 

P1, P2, P16, P7 باشند روز به و صحیح دقیق، باید کنترل در استفاده مورد اطالعات 
P11, P16 دهد قرار مربوطه مسئولین اختیار در موقع به و سریع کنترل، نتایج و اطالعات 
P13, P10 پذیریشجاعت و ریسک 

P14, P5, P13 پذیریمشارکت 
P13 محوریعالقه 

P9, P11, P12 پنهان مالی کنترل از اجتناب 
P11, P12 گراییتكلیف 

P16 پذیریمسئولیت 
P16 وفاداری 

P9, P11, P12 عملكرد استانداردهای استمرار 
P11 مداخله به موقع 
P11 هامسئولیت بیشتر وضوح 

کد اولیه حاصل گردید.  84با استناد به نتایج حاصل از کدگذاری باز 
ها کدبندی شده و کدها یا مفاهیم اولیه متعددی حال که کلیه داده

-کدبندی یعنی کدبندی محوری انجام میساخته شدند، مرحله دوم 

 شود. 

ها به کدبندی محوری مرسوم است. در این مرحله دوم کدبندی داده
-ها به صورت یک شبكه با هم در ارتباط قرار میمرحله، مقوله

های محوری به صورت ترکیبی و گیرند. در این قسمت کدگذاری
اده شدند. ها در قالب کدهای نظری قرار دمحتوای هر یک از آن

 های کدگذاری نظری به شرح جدول زیر است.شیوه
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 9

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1349-en.html


 138 استراتژیک کنترل کننده تعیین راهبردهای شناسایی        

Journal of Islamic Life Style   Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

 کدبندی اولیه و کد محوری-3جدول 
 کد محوری کد ثانویه نشانگر

P14, P5, P13 پذیریمشارکت 
کنترل از طریق 
 مشارکت محوری

P13, P10 پذیریشجاعت و ریسک 

P13 محوریعالقه 

P11, P12 گراییتكلیف 
کنترل از طریق تعهد 

 پذیریمسئولیت P16 محوری

P16 وفاداری 

 های جایگزین برای مشكالتحلتوسعه راه 12

 ممیزی استراتژیک
P4, P14, P1 هاگذاری بر فرصتهای سرمایهتوسعه راه 

P3 
های بهبود از طریق تحلیل مسایل آزمایش فرضیات مربوط به مشكالت و فرصت

 خاص
P3 انداز داخلی و خارجیتعیین چشم 

P4, P13 شوند تنظیم ها فعالیت و برنامه با متناسب باید ها کنترل 

 سیستم کنترل مؤثر

P1 شوند انجام کلیدی و حساس نقاط در باید ها کنترل 
P9, P4 شود تفریط و افراط نباید کنترل اعمال در 

P1, P2, P16, P7 باشند روز به و صحیح دقیق، باید کنترل در استفاده مورد اطالعات 
P11, P16 دهد قرار مربوطه مسئولین اختیار در موقع به و سریع کنترل، نتایج و اطالعات 

P8 باشد داشته جامعیّت باید کنترل 
P12 باشد اقتصادی باید کنترل 
P12 ماموریت صحت از اطمینان 

های محوری به صورت ترکیبی و محتوای قسمت کدگذاریدر این 
 ها در قالب کدهای نظری قرار داده شدند.هر یک از آن

 
 کدبندی اولیه و کد محوری-4جدول 

 کد نظری کد محوری نشانگر
P1, P2, P16, P7, P4, P13, P9, P16, P11, 

P12, P8 
 راهبردها سیستم کنترل مؤثر

P4, P14, P1, P12, P3 راهبردها ممیزی استراتژیک 

P11, P12, P16 راهبردها کنترل از طریق تعهد محوری 

P14, P5, P13, P10 راهبردها کنترل از طریق مشارکت محوری 

های خاصی است که از پدیده کنشها یا برهمراهبردها، کنش
شود. نشانگرهای راهبردها در این تحقیق مشمول می محوری منتج

ممیزی استراتژیک،سیستم کنترل موثر، کنترل از طریق مشارکت 
 باشد.محوری و تعهد محوری می
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 راهبردهای تعیین کننده پیامدهای کنترل استراتژیک در فدارسیون بسكتبال -1شكل 

در ادامه جهت اعتبار عاملی سازه راهبردها با استفاده از تحلیل عاملی 
تأییدی مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا 

 های این متغیر روایی الزم را دارند یا خیر؟سازه
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 تأییدی مرتبه دوم سازه راهبردهاتحلیل عاملی -2شكل 

های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه شاخص
ها در مجموع بیانگر این است که مدل مفروض مطلوب این شاخص

شوند، به عبارت های پژوهش حمایت میتدوین شده توسط داده

ها داللت برقرار است و همگی شاخصها به مدل دیگر برازش داده
 بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

 
 

 های ارزیابی کلیت مدل سازه راهبردهاشاخص -5جدول 

 شاخص
 مقتصد تطبیقی مطلق

Holter 
CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 

 196 059/0 293/2 124 747/0 922/0 904/0 923/0 293/2 مقدار

 نتیجه گیری
ها در بخش کیفی نشان داد که سیستم کنترل تجزیه و تحلیل داده

مؤثر، ممیزی استراتژیک، کنترل از طریق تعهد محوری و کنترل از 
طریق مشارکت محوری جزء راهبردهای الزم برای کنترل 

 استراتژیک در فدراسیون بسكتبال جمهوری اسالمی ایران است. 
 

 *سیستم کنترل مؤثر
طمینان از صحت مأموریت، این راهبردی ترکیبی از کدهای اولیه ا

اطالعات و نتایج کنترل؛ سریع به موقع در اختیار مسئولین مربوطه 
قرار گیرد، کنترل باید اقتصادی باشد، کنترل باید جامعیت داشته 
باشد، اطالعات مورد استفاده در کنترل باید دقیق، صحیح و به روز 

 ، در اعاملها باید در نقاط حساس و کلیدی انجام شوندباشد، کنترل
ها نامهها باید متناسب با برکنترل نباید افراط و تفریط شود، کنترل

( 1388باشد. به زعم اعرابی و چاوشی )ها تنظیم شوند، میو فعالیت
ی های کنترلها از ناتوانی سیستممعموالً ناتوانی در اجرای استراتژی

واند تمیای است که مدیریت ترین وسیلهگیرد. کنترل مهمنشات می
ها اطمینان بدان وسیله از روند اجرای عملیات و دستیابی به هدف

حاصل کند. به عبارت دیگر، هدف سیستم کنترل مدیریت آماده 
(. 11سازی و ارزیابی است )کردن اطالعات مفید در کنترل، تصمیم

هر فعالیت سازمانی به نحوی نیاز به کنترل دارد و تا زمانی که 
و تالش خود در راه رسیدن به اهدافش ادامه سازمان به حرکت 

ها ناگریز از انجام این وظیفه دهد. برای اطمینان از نحوه فعالیتمی
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 1399 ستانزم، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اه های کنترل مدیریت، شكل راست. بنابراین، به دلیل اینكه سیستم
( اگر به 12کند )اند و استراتژی را پشتیبانی میو رسم حمایتی گرفته

ها را در مسیر توانند سازمانها میآنصورت مناسب استفاده شوند، 
 (. 13قابلیت بقا به حرکت درآورند )

 *ممیزی استراتژیک
های جایگزین برای حلاین راهبرد تلفیقی از کدهای توسعه راه

-ها، تعیین چشمگذاری بر فرصتهای سرمایهمشكالت، توسعه راه

انداز داخلی و خارجی و آزمایش فرضیات مربوط به مشكالت و 
های بهبود از طریق تحلیل مسایل خاص است. ولین و فرصت

لیستی از ممیزی استراتژیک چک( معتقد هستند 14) 1همكاران
وتحلیل کند تا تجزیهسؤاالت برحسب حوزه یا مبحث ارائه می

 تبالفدراسیون بسكها و کارکردهای مختلف سیستماتیكی از فعالیت
ی مدیریت است که این ممیزی نوعی از ممیزد. را مقدور ساز

روشن  و فدراسیونعنوان ابزار شناختی برای تعیین مشكالت کل به
واند تکردن نقاط ضعف و قوت سازمانی بسیار مفید است. ممیزی می

 نفدراسیوبه پیدا کردن دلیل ایجاد مشكل توسط حوزه خاص برای 
ممیزی استراتژیک یک لیست د. حل آن کمک کنو یافتن راه

نیست، اما بسیاری از سؤاالت اساسی را که برای مشمول و کامل 
شود. ممكن است سؤاالت باشد، شامل می استراتژیک وتحلیل تجزیه

وتحلیل کامل کافی نباشند. لیكن هر سؤال در یک برای یک تجزیه
تقسیم  تواند به یكسری زیر سؤال اضافیحوزه خاص از ممیزی می

 . دها را توسعه دازمانی که این زیر سؤاالت الزم باشند، باید آند. شو
 

 *کنترل از طریق تعهد محوری
پذیری و گرایی، مسئولیتهای تكلیفاین راهبرد در قالب شاخص

( به این نتیجه رسید که 15کند. رضائیان )وفاداری تحقق پیدا می
یین ارزشی درصدد هستند تا با تبها با استفاده از سیستم کنترل سازمان

ها و رهنمودهای مدیران عالی، زمینه پذیرش مشتاقانه دقیق ارزش
-ها معموالً مختصر، اولویتکارکنان را فرآهم آورند. سیستم ارزش

بندی شده و الهام بخش است و توجه کارکنان را اصول اساسی 
کند. سیستم کنترل ارزشی ممكن است سیستم سازمان جلب می

نترل تشخیصی را نیز تقویت کند و با ایجاد تعهد در کارکنان، ک
 امكان کنترل مؤثرتر سیستم را فراهم آورد. 

 
 *کنترل از طریق مشارکت محوری

این راهبرد آخرین راهبرد شناسایی شده در بحث کنترل استراتژیک 
های در فدراسیون بسكتبال ایران است که از ترکیب شاخص

پذیری ایجاد محوری و شجاعت و ریسکپذیری، عالقهمشارکت
های مذبور منجر به تحقق کنترل از طریق شده است. در واقع شاخص

شود. از منظر کانسینسكی، کنترل عبارت است مشارکت محوری می
از پشتیبانی از فهم آنچه در سازمان )محیط درونی( و بزار )محیط 

رکت جویانه دهد و کمک به نفوذ بر اقداماتی مشابیرونی( رخ می
)تأثیرگذار( بر محیط بیرون و درون. علت اینكه چنین راهبردی 

ریزی شده است این است که کنترل زیاد باعث از بین رفتن طرح

_________________________________ 
1. Wheelen et al 

شود. کنترل از انگیزه، نوآوری، کاهش عملكرد و اتالف منابع می
ها و طریق مشارکت محوری ضمن مرتفع ساختن این چالش

زمان به دلیل ناهمخوانی با توجهات مشكالت از ایجاد تنش در سا
 آورد. های غیرسلسله مراتبی جلوگیری بعمل میفعلی سازمان

بر مبنای ادبیات تحقیق این احتمال وجود دارد که برخی متغیر مانند 
های دولت، ثرات انحصاری بودن خدمات، اندازه فدارسیون، حمایت
رل متغیر کنتتغییر دولت و تغییرات هیات مدیره و غیره بر سطح 
ته ها پرداخاستراتژیک نقش داشته باشند که در این تحقیق به آن

 در دقیقی و درست هایرویه دارای نشد. پیشنهاد می شود فدراسیون
 نقاط کلیدی کنترل با تا باشد؛ استراتژیک هایبرنامه اجرای

 مهم وقایع بررسی و بازنگری و سازمان از حوزه هر در استراتژیک
 باالیی عملكرد به سازمان، در اجرای استراتژی طول در حساس و

-همچنین با توجه به سنخیت کنترل در سطح تصمیم .یابد دست

گردد از نتایج و محتوای سیستم های راهبردی، پیشنهاد میگیری
های ورزشی )چه در داخل کنترل استراتژیک در برگزاری همایش

استفاده گردد و فدراسیون بسكتبال و چه در خارج از آن( 
دستاوردهای آن و یا حتی موانع اجرای موفق آن مطرح گردد. نهایتا 

-جامعه آماری این تحقیق فدارسیون بسكتبال ایران بود، پیشنهاد می

ها و نیز سازمان های دیگر طراحی شود این مدل برای سایر فدراسیون
 و تدوین شود. 
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