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 چکیده
ژوهش پ نیا هاي ورزشی ایران است.ها و فدراسیونهدف از این پژوهش طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک براي سازمان

ها، داده ياست. روش گردآور استفاده شده قیعنوان روش تحقبه ادیبنداده یۀبوده و از روش نظر یفیک يکردیرو يدارا
پژوهش  نیا ییست. روانفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث ا 28و باز با  قیعم يهاو مصاحبه یمطالعۀ اسناد باالدست

 یموضوعدرون توافقبا استفاده از روش  زین ییای. پادش دییو تأ یشوندگان و سپس استادان متخصص بررستوسط مصاحبه
 .استفاده شد یو انتخاب يباز، محور يدگذارک ۀسه مرحل یمداوم ط سۀیها از روش مقاداده لیتحل يدست آمد. برابه 87%

ایی براي کنترل عوامل تدوین مشارکتی، عوامل محیط بیرونی، عوامل فضاي سازمانی، عوامل تعهد اجرنشان داد که  جینتا
ستراتژیک او استقرار مدل کنترل  استراتژیک، عوامل آموزش و یادگیري، عوامل اصالح فرهنگ، عوامل مدیریت تغییر

با ورزشی  يهاسازمان .هاي ورزشی ایران شناسایی و استخراج شددر کنترل استراتژیک سازمان مؤثرهاي هلفؤم عنوانبه
هاي کنترل، پاسخگویی و واکنش مناسب به تغییرات محیطی، تفکر سیستم توانندیم سازوکار نیگام ابهگام يسازادهیپ

 .ندنک کنترل اتیمرحلۀ عملدر را  يراهبرد يهابرنامهملکرد سازمان را بهبود بخشند و سیستمی و ع
 

 يدیکل يهاواژه
هاي ورزشی، کنترل استراتژیک.بنیاد، سازمانداده
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 مقدمه
هاي اقتصادي جهان ناپیوستگی وجود دارد؛ در چنین ها و بخشهاي اخیر در بسیاري از سازماندر سال

انداز روشنی از رسالت، عوامل خارجی تأثیرگذار و پیشرفتی که در راه رسیدن به شرایطی داشتن چشم

 توجه باید با هاسازمان کنونی يایدن در دیگر يریتعب بهشود، بسیار حائز اهمیت است. اهداف حاصل می

 فراوان، رقابتی تهدیدات و هافرصت و ناپذیربینیهاي متالطم و پیشتحوالت، محیط سرعت بودن باال به

 هازمینه هاي اثربخش،پیرامونی، استراتژي محیط وتحلیلتجزیه با و کنند پایش را محیطی عوامل همواره

هاي ورزشی از ها و فدراسیونسازمان ).1کنترل کنند ( را شناسایی و موفقیت بحرانی و يدیکل عوامل و

 کنند.می تیفعالها در این محیط پویا، پرابهام و متحول این قاعده مستثنا نیستند و همانند سایر سازمان

ها و هاي پیوند درونی و بیرونی برنامهبسیاري از اندیشمندان علم مدیریت معتقدند که یکی از راه

امروزي، الگوي جامع مدیریت استراتژیک است. مدیریت  پرتالطمدر این محیط  هاي سازمانیسیستم

نحو صحیح با محیط استراتژیک روندي مداوم و چرخشی است که هدف آن حفظ تناسب کل سازمان به

وسیلۀ آن مدیران ). برخی دیگر اعتقاد دارند که مدیریت استراتژیک فرایندي است که به2( استاطرافش 

هاي نیل اي را مشخص، استراتژيهاي سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژهرازمدت فعالیتگیري دسمت

ها را هاي عملی براي اجراي استراتژيبه این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه

) مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و کنترل 2011( 1). از دیدگاه دیوید3کنند (انتخاب می

کند ها را در دستیابی به اهداف بلندمدت خود کمک میاي است که سازماناي چندگانهتصمیمات وظیفه

دهندة فرایند مدیریت استراتژیک هستند که با یکدیگر صورت کلی تدوین، اجرا و کنترل شکلبه ).4(

 به که است استراتژیک مدیریت فرایند از جزئی استراتژیک کنترلل دارند. بنابراین ارتباط و تعامل متقاب

 انحرافات از و داشته باشند نظارت استراتژیک مدیریت فرایند مراحل تمام بر همواره تا دهدمی اجازه مدیران

هاي ها را مجبور به واکنشهاي اخیر، سازمانتالطم محیطی در سال ).5کنند ( يریجلوگ آن احتمالی

هاي بنیادي و استراتژیک بسته به متعدد و سریع کرده است که در این زمینه تدوین و طراحی کنترل

پذیري با تغییرات پذیري و انطباقمنظور انعطافهاي داخلی بهها و ضعفاقتضائات محیطی، شناخت قوت

رسد نظر میزنی در برابر آنها امري ضروري بهگویی مناسب به رقبا و افزایش قدرت چانهمحیطی و پاسخ

 استراتژیک مدیران مهم يهاتیمسئول از استراتژیک هايسازي برنامهو پیاده تدوین گرچه). ا6(

                                                           
1.  David 
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 يراستا در هاسازمان کههنگامی واقع نیست. در کافی آنها استراتژیک موفقیت يبرا، ستهاسازمان

 کنند،می تبیین را خود استراتژیک يهابرنامه استراتژیک، اهداف به عنایت با و خود مأموریت و اندازچشم

 يریگاندازه را هابرنامه این يراستا در خود پیشرفت و اهداف این تحقق میزان تا هستند روشی نیازمند

 مدیریت فرایند ارزیابی و نظارت شامل و استراتژیک مدیریت فرایند در گام آخرین استراتژیک کنترل کنند.

 ). کنترل5فرایند است ( این مناسب عملکرد تضمین نقش دارعهده است و کل یک عنوانبه استراتژیک

 معین عملیات انجام ياستانداردها قالب در موردنظر نتایج آن ضمن که است منظم فعالیتی استراتژیک

 و شوند؛ اختالفمی مقایسه و شده بینیپیش عملیات شود؛می طراحی اطالعات دریافت سیستم شود؛می

 يبرا الزم اصالحی اقدامات سرانجام و شودمی مشخص آنها اهمیت میزان و ارزیابی شدهمشاهده انحرافات

 کنترل طریق از توانندمی هاسازمان سانگیرد. بدینمی انجام سازمان يهاتیمأمور و اهداف تحقق

 این در خللی هرگونه بروز صورت در و بپردازند استراتژیک مدیریت مختلف مراحل ارزیابی به استراتژیک

) و 1396الهی و زرگران (). آیت5کنند ( پشتیبانی دارند،  نیاز يشتریب توجه به که هایی راحوزه فرایند،

ریزي استراتژیک وابسته و در تعامل با ) معتقدند که اثربخشی و کارایی برنامه2018و همکاران ( 1هویکو

دانند هاي ویژه و مجزا را براي این دو بخش الزم میکنترل استراتژیک است؛ هرچند آنها تشکیل دپارتمان

ترل استراتژیک در ) نیز بر ضرورت گسترش کن2013( 4) و ویک2011( 3)، روارا2017( 2). گریو7، 8(

 -11هاي فرهنگی و تالطم محیطی تأکید دارند (ها، پیچیدگیها با توجه به دامنۀ فعالیت سازمانسازمان

هاي هاي ورزشی باید توانایی) بر این مسئله تأکید داشت که هیأت2010( 5). نتایج تحقیق فرکینز9

هاي هاي استراتژیک در هیأتزیرا تواناییجمله کنترل استراتژیک را توسعه دهند، استراتژیک خود از 

 ). 12سازمانی دارد (ورزشی نقش مهمی در ارتباطات بین

گرفته در فدراسیون آماتور بوکس در مصر نشان داد که در این فدراسیون ) انجام2012نتایج پژوهش (

ظارت بر امور اداري و هاي استراتژیک وجود ندارد و تنها در زمینۀ کنترل و نانداز روشنی از برنامهچشم

ها و مهارت« ) در تحقیقی با عنوان 1390. نادریان و سلطان حسینی (6مالی اقداماتی انجام گرفته است

هاي کنترلی و نظارتی مدیران ورزشی کشور ، بر داشتن مهارت»هاي فنی براي مدیران ورزشیتوانایی

                                                           
1.  Huikku 
2. Greve 
3.  Rwara 
4. Vik 
5. Ferkins 
6. Egyptian Amateur Boxing Federational 
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) هدف کنترل استراتژیک را 2008( 3ورنژ) و ل2016( 2)، میسنر2018( 1). کراسیون13تأکید داشتند (

). 14 -16کند (ها عنوان میها، بهبود عملکرد و بهبود اجراي استراتژيتسهیل امر یادگیري در سازمان

هاي بازار و محصول هاي کنترل استراتژیک در توسعۀ استراتژي) بر نقش سیستم2015( 4کاالوي و جاگانی

هاي مالی، ) عنوان کردند که کنترل استراتژیک بر سنجش1396ان (الهی و زرگرآیت ).17تأکید کردند (

هاي کلیدي عملکرد و هاي کیفی و شاخصهاي کیفی، سهم بازار، تکیه بر دادهرضایت مشتري، سنجش

 مدیریت روند که دارد اشاره موضوع این بر استراتژیک کنترل مفهومصورت کلی ). به7موفقیت تأکید دارد (

 است: مواجه زیر سؤاالت از مجموعه دو طرح با تناوببه آن نتایج و استراتژیک

 و وندهار در خصوص ما يهاینیبشیپ و مفروضات آیا کنیم؟می درستی حرکت جهت ما الف) آیا

 فعلی يراهبردها تعدیل به نیاز آیا است؟ انجام حال در يدیکل يکارها است؟ آیا صحیح مهم تغییرات

 دارد؟ وجود اقتضایی يراهبردها اتخاذ به يازین اینکه یا داریم

 نیاز عملیات در رتغیی به آیا ایم؟رسیده خود يهابرنامه و اهداف به آیا است؟ چگونه ما ب) عملکرد

  دارند؟ قرار وضعیتی چه در ما يدرآمدها و هاهزینه داریم؟

 با و گیردمی صورت هاياستراتژ ياجرا و تدوین ارزیابی، منظوربه استراتژیک کنترل ترتیببدین       

 در تغییر فرایند شدن نهادینه و پویایی ي،ریادگی این ارمغان که شودمی يریادگی موجب هامقایسه ایجاد

 از يدیمف شناخت که دارد همراهبه را تغییر مدیریت خود، مرکزیت در استراتژیک کنترل .است سازمان

 حقیقت دهد. درمی دستبه بیرونی محیط تغییرات خصوص در الزم يهایآگاه و سازمان داخل موضوعات

 حیاتی وجودش ناپیوستگی يهادوره در و بوده سازمان مدیریت در يضرور عنصر استراتژیک کنترل

 خواهد ما با و ماست زندگی از بخشی آشفتگی، و تالطم که است این بر فرض استراتژیک کنترل در .شودمی

 نیز و آگاهند تغییرات این دیفوا از که کسانی به بلکه نیستند؛ آورزیان هایی،ناپیوستگی چنین لزوماً و بود

توان رو می). ازاین2دارد (می عرضه یتوجه شایان يهافرصت دارند، نامطمئن ياندهیآ در را آن ادارة توان

 شرایط از آگاهی يبرا که وجودش شودمی ناشی سازمانی اساسی يهاتیواقع از استراتژیک کنترل که گفت

هاي ورزشی رسد. همچنین نقش کنترل در سازماننظر میآن ضروري به به پاسخگویی و بیرونی محیط

اي براي محور باشد، از اهمیت ویژهویژه اگر با رویکرد استراتژیک، وسیع و عمیق و برنامهامروزي، به

                                                           
1. Cracion 
2.  Meissner 
3.  Lorange 
4. Callaway & Jagani 
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هاي ) در کتاب مبانی سازمان1396رضایی و همکاران (هاي ورزشی برخوردار است. ها و فدراسیونسازمان

هاي ورزشی شامل تعیین معیارها، ضوابط و فرایند کنترل استراتژیک در سازمانورزشی عنوان کردند که 

؛ تشخیص میزان انحرافات و بررسی علل آنها شدهنییتعاستانداردها؛ مقایسۀ نتایج عملکردها با معیارهاي 

) اشاره دارد که کنترل استراتژیک موفقیت 2018( 1). براون1( استهاي اصالحی مهو تنظیم و اجراي برنا

 کراسیون). نتایج تحقیق 18دهد (هاي کارآموزي مدیران ورزشی را تضمین و اثربخشی آن را ارتقا میدوره

ها ازمانهاي کنترل استراتژیک و عملکرد مالی س) نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداري بین برنامه2018(

) بر نقش پویایی سازمانی از طریق مکانیسم باال به پایین در 2016( 2جی و تانگان .)14(وجود دارد 

) نشان داد که 2009( 3). نتایج تحقیق لی و کانگ19کند (تأثیرگذاري بر اجراي کنترل ریسک تأکید می

) 1396اخالق (). ملک20شود (می هاها در افشاگري اطالعات سبب بهبود عملکرد سازمانشفافیت سازمان

هاي سازي و اجراي راهبردها در سازمانترین نقش را در پیادهکند که کنترل استراتژیک، مهمعنوان می

ترین راه کاهش فساد ) کنترل استراتژیک را مهم1395). زارع و همکاران (21ورزشی دولتی ایران دارد (

طور کلی کنترل با توجه به ابعاد زمانی به). 22کند (رفی میاداري و مالی در وزارت ورزش و جوانان مع

نگر)، سطوح سازمانی (کنترل استراتژیک، اجرایی و عملیاتی)، میزان نگر، همزمان و گذشته(کنترل آینده

و غیرسایبرنتیک)، محتوایی (کنترل بوروکراتیک، کنترل بازار و کنترل  4خودکار بودن (کنترل سایبرنتیک

سازي کار، گسترش افقی هاي شغلی و تولید (کنترل براساس سادههاي مشترك)، خواستهزشاز طریق ار

هاي مختلفی دارد که بنديکننده) طبقهگیرنده و اصالحکار و تقویت شغلی) و عملکردي (کنترل پیش

یگر از انواعی د 1گیرند. در جدول هاي موجود از آنها بهره میها با توجه به شرایط و موقعیتسازمان

  ).5ها با توجه به جایگاه فلسفی در قیاس با کنترل استراتژیک آمده است (کنترل

 . انواع کنترل با توجه به جایگاه فلسفی آن1جدول 
 عینی

 عملیاتی
 جایگاه فلسفی

 کنترل
 ذهنی

 استراتژیک
 گراییواقعیت
 گراییمثبت

 گراییجبرگرایی یا علت
 یابیکلی

 شناسیهستی
 شناسیمعرفت
 شناسیانسان
 شناسیروش

 انگاري یا اصالت اسمنام
 گراییضد مثبت

 گراییاراده
 گراییاندیشه
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3. Lee & Kang 
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هاي ها و دستگاهشود که مدیران ارشد سازمانضرورت و اهمیت کنترل استراتژیک از آنجا ناشی می

آمیز اهداف، اجرایی بخواهند براي کسب اطمینان از کارایی راهبردهاي مدیریتی و اجراي موفقیت

ي تحت امر ها و اطالعات الزم را حاصل کنند و در حوزة کارها و وظایف سازمانی خود آگاهیمأموریت

گونه تکالیف جز با تکیه بر هاي سازمانی باشند و انجام اینخود شاهد دستیابی مطلوب و اثربخش فعالیت

استانداردها و معیارهاي مصوب و سنجیده میسر نیست. باید دانست که نبود کنترل استراتژیک در گردش 

 ). 3دهد (ودي قرار میکاري سازمان، تشکیالت را در معرض انحراف، افول و در نهایت ناب

هاي توسعۀ اقتصادي، اجتماعی، سیاسی هاي ورزشی از عوامل مؤثر در تحقق سیاستسازمان امروزه

، زیرا سنگ بناي توسعۀ این ابعاد در گرو نشاط جامعه، سالمت جسمانی شوندیمو فرهنگی کشور محسوب 

جانبۀ اقشار مختلف جامعه در توسعۀ همه. با در نظر گرفتن اهمیت سالمت استو روانی منابع انسانی 

هاي ورزشی الزامی است. در این میان توجه محور بودن، شفافیت امور و پاسخگو بودن سازمانکشور، برنامه

انکارناپذیري در راستاي تحقق و  کنندهنییتعهاي ورزشی نقش هاي سازمانبه کنترل استراتژیک برنامه

 گریو د یورزش يهااندر سازم استراتژیک کنترل نیبنابراورزشی دارد. هاي هاي سازماناهداف و رسالت

و  انتیعامل حفظ ص نیمؤثرتر استراتژیکگفت کنترل  توانیو م کندیم فایا ییایها نقش پوسازمان

هاي ورزشی کشور، الزم است به دالیل زیر کنترل با عنایت به نقش سازمان هاست.سازمانهمۀ  تیهدا

 د: استراتژیک شون

هاي ورزشی کشور را براي مدیران آنها شناسایی . کنترل استراتژیک عوامل کلیدي موفقیت سازمان1

 کند؛ بندي میو اولویت

هاي ورزشی در راستاي دهد که سازمان. کنترل استراتژیک به مدیران ارشد کشور این اطمینان را می2

 کنند؛اهداف خود حرکت می

هاي ورزشی از مسیر مطلوب، جلوگیري ش انحراف روزافزون سازمان. کنترل استراتژیک سبب کاه3

ها ها و سایر منابع موجود و همچنین موجب به تأخیر انداختن نزول و نابودي سازماناز اتالف سرمایه

 شود؛می

ناپذیر است و با افتد، اجتناب. کنترل استراتژیک به لحاظ تغییراتی که در محیط بیرونی اتفاق می4

 تواند اصالحات الزم را ایجاد کند؛به روند ناآرامی و ناپیوستگی موجود میتوجه 

هاي عظیم را . کنترل استراتژیک با ایجاد تعادل و هشدارهاي الزم در مقاطع مختلف، جلوي زیان5

 خواهد گرفت.
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و حرکت به سمت  يریگدر روند شکل یرورزشیو غ یورزش يهاهمۀ سازمانصورت کلی بنابراین به

راخور توان در به فبه  کیموانع هر نیکه ا شوندیرو مهروب ی، همواره با موانع گوناگونشدهنییاهداف تع

ال عن آن فساخت متوقف ینشده و گاه ینیبشیپ يرهایها به سمت مسسازمان نیانحراف کشاندن ا

خاص  يدهابر استاندار یمبتن ژیکاسترات کنترل زمِیمکان کیضرورت وجود  ت،یواقع نیا رشیهستند. پذ

بنابراین هدف از این پژوهش  .سازدیها را آشکار ماهداف سازمان يو حافظ بقا کنندهنیو مشخص، تضم

 .استهاي ورزشی طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک در سازمان

 

 شناسی روش

جامعۀ آماري پژوهش  انجام گرفته است. 1رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش گراندد تئوري

 استادانادارات ورزش و جوانان،  رانیمدشامل کلیۀ افراد متخصص در زمینۀ کنترل استراتژیک (شامل 

اند. انتخاب شده 2ي)ارهیزنج(ارجاع برفی مدیریت ورزشی و استادان مدیریت) هستند که به روش گلوله

، برنامۀ چهارم و ااجاي، مطالعۀ اسناد باالدستی (قانون اساسی آوري اطالعات مطالعات کتابخانهروش جمع

هاي ورزشی و سند هاي مصوب سازماننامهها و آیینپنجم توسعه، سند راهبردي ورزش کشور، اساسنامه

نفر مصاحبه انجام گرفت  28 ۀ کشور) و مصاحبۀ عمیق و باز است. در این مطالعه باسالستیبانداز چشم

وچهارم به بعد که از مصاحبۀ نوزدهم به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد و از مصاحبۀ بیست

. وهشتم ادامه یافتتکراري و به اشباع نظري رسیده بود؛ اما براي اطمینان تا مصاحبۀ بیست ها کامالًداده

 براساس هاپرسش باقی و آغاز »کیاستراتژکنترل   و الزامات هارتضرو«مورد  در سؤاالتی طرح ها بامصاحبه

، 3ي بازکدگذار گامسهي در گراندد تئوري شامل کدگذارمراحل شد. می طرح شوندهمصاحبههاي پاسخ

     است. 5یانتخابي کدگذارو  4يمحوري کدگذار

 تحقیق)  6(قابلیت اعتماد هادادهروایی و پایایی 

ی آن است، همان بررسي که پژوهشگر در حال مشاهده و زیچ ایآپرسش است که  نیایی پاسخ به روا

ي هاافتهپژوهش براي بررسی روایی، ی نیاي آن است؟ در ریگاندازهو  دنیسنجي است که او در حال زیچ

                                                           
1. Grounded Theory 
2.  Snow Ball 
3.  Open Coding   
4.  Axial Coding 
5.  Selective Coding 
6.  Trustworthiness 
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توسط آنها مطالعه و نظرهاي آنها اعمال شده است. در  هینظرارائه و متن  کنندگانمشارکتي براپژوهش 

 انیبنهایی  ۀینظر رییتغ اي جهت اصالح یمواردی شده و نیبازبمطالعه و  استادان پژوهش توسط نیاپایان، 

 توافق روش این تحقیق از دري پژوهش اشاره دارد. هاافتهي یریتکرارپذیی به گسترة ایپاشده است. 

 ییایپا محاسبۀ يبرا .است شده استفاده گرفتهانجام يهامصاحبه ییایپا محاسبۀ يبرا یموضوعدرون

 درخواست دکتري آمار مقطع يدانشجو کی )، ازابیارز( کدگذار دو یموضوعدرون توافق روش با مصاحبه

 منظوربه الزم يهاکیتکن وها آموزش ؛مشارکت کند پژوهش در )کدگذارپژوهش ( همکار عنوانبه تا شد

 نظر دو نفر هم درکه  ییکدها ها،مصاحبه ازکدام  هر در. شد داده انتقال شانیا به هامصاحبه يکدگذار

 سپس .شوندیم مشخص »توافق عدم« عنوان با غیرمشابه يکدها و »توافق« عنوان با هستند، مشابه

 یموضوعدرون توافقدرصد  و ندکرد يکدگذار را مصاحبه سه تعداد پژوهش،همکار  نیا همراهبه محقق

 محاسبه شد: ریز فرمول از استفاده با ،رودیکار مبه لیتحل ییایپا شاخص عنوانبهکه 

 
 .آمده است 2در جدول  هايکدگذار نیحاصل از ا جینتا

 دو کدگذار نیب ییایپا یبررس  جینتا .2جدول  

 تعداد کل داده ها عنوام مصاحبه ردیف
تعداد 
 توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

پایایی بازآزمون 
 (درصد)

 %94 9 41 87 چهارم 1

 %82 8 27 66 سیزدهم 2

 %85 11 23 54 بیستم 3

 %87 28 91 207 کل

 
        

(محقق و فرد  شده توسط هر دو نفرثبت يتعداد کل کدها دهد،ینشان م 2طورکه جدول همان

کدها  نیا نی، و تعداد کل عدم توافقات ب91کدها  نیا نی، تعداد کل توافقات ب207کننده) برابر يهمکار

 نیبنابرا است،باالتر  %60است که از  %87دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکرشده  نیب ییایاست. پا 28

 .است دأییت مورد هاياعتماد کدگذار تیقابل
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 هایافته

 وندگانشمصاحبه يفرد عوامل

 وندگانشتخصص مصاحبه تیوضع یفراوان عیتوز .3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی تخصص

 42/21 6 مدیران ادارات ورزش و جوانان
 14/32 9 استادان مدیریت

 28/39 11 استادان مدیریت ورزشی
 14/07 2 سایر
 100 28 جمع

 
 

بوده است؛ عمیق و باز  ۀو مصاحب ها مطالعۀ اسناد باالدستیداده یپژوهش، منبع اصل نیدر ا

پس از انجام هر مصاحبه،  جیتدراند و بهبوده یفیو توص یصورت اکتشافبه ي ابتداییهامصاحبه کهيطوربه

ي کدهاها داده یدائم ۀسیروش مقا ۀلیوسو به گرفتها انجام میاز مصاحبه ي حاصلهاداده يکدگذار

 مصاحبه و اسناد باالدستی 28ي هايمنوال کدگذار نیو به هم دشیم داریباز پد يکدگذار قي از طرینظر

، هاباز آن يکدگذار ةنحو، مصاحبه کیمتن قسمتی از فقط  انتشار تیمحدود لیدل. در ادامه بهفتانجام گر

  .گذاشته شده است شیمعرض نما به بیترتو مدل را به يطبقات محور

 باز يگام اول: کدگذار
 :هانمونه از مصاحبه کی هیاول ي) کدگذارالف

 هامصاحبهاي از کدگذاري اولیۀ نمونه .4جدول 
 چیان؛ استاد تمام مدیریت ورزشی گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس: هاشم کوزه3Mقسمتی از مصاحبۀ 

 استخراج کدهاي اولیه (خام) متن مصاحبه

سازي، کنترل استراتژیک باعث شفافکارگیري فرایند به«
محوري و نتیجتاً اجراي عدالت سازمانی در مداري، نخبهقانون

 »شود.ی میرورزشیغهاي ورزشی و همۀ سازمان
شود گیري فضاي رقابتی میکنترل استراتژیک باعث شکل«

که این موضوع باعث تقویت انگیزه، تسهیم تجارب و ارتقاي 
 »شود.میسطح فرهنگ عمومی افراد 

افزایی و هماهنگی در باالترین کنترل استراتژیک باعث هم«
سطوح ورزش کشور جهت حرکت در راستاي اهداف 

هاي ورزشی شود که این خود بر چابکی سازمانسازمانی می
مدت موجب تحول در تأثیر مثبتی دارد و در طوالنی

 »شود.ها میسازمان
هاي محیطی و تالطمکنترل استراتژیک با گوشزد کردن «

مدیران ورزشی، آنها را مجبور هاي تکنولوژیکی به پیشرفت
 »کند.میبه پیروي از نگرش سیستمی 

 محوريمداري و نخبهسازي، قانونشفاف -
 اجراي عدالت سازمانی -
 
 گیري فضاي رقابتیشکل -
 تقویت انگیزه و ارتقاي فرهنگ عمومی -
 
 هاي ورزشی افزایی و هماهنگی سازمانباعث هم -
 هاي ورزشیچابکی سازمان -
 
 ساز تحول سازمانیزمینه -
 ترویج نگاه سیستمی -
 
 هاي تکنولوژیکیتالطم محیطی و پیشرفت - 
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 )M3مصاحبه ( یۀاول ياز کدگذار یقسمت
 کاريبراي جلوگیري از فساد و پنهان مداريسازي و قانونشفاف. 1

 پذیري سازمانیگیري فضاي رقابتی و رقابتشکل. 2

 ها در خصوص کنترل استراتژیک و ارتقاي سطح فرهنگ عمومیتسهیم تجارب سازمان. 3

 ایجاد وحدت رویه، شجاعت و خطرپذیري . 4

 نگاه سیستمی و واکنش مناسب به تغییرات محیطی. 5

 هاي مختلف ورزشیتشکیل ساختارهاي جدید در سازمان. 6

 افزایی و هماهنگی در باالترین سطوح ورزش کشورهم .7

 هاي ورزشیافزایش چابکی و چاالکی سازمان. 8

 گراییی و جمعجمع خرداصالت دادن به . 9

 هاي رهبري و سازوکارهاي انگیزشی پاسخگواتخاذ سبک. 10

 هاي مؤثر کنترل استراتژیکضرورت وجود مدل و طراحی مکانیزم. 11

 هاي ورزشیمدیریت سازمانوجود مراکز قدرت مختلف در . 12

 هاه ارزیابب حیصح دهیعدم گزارش. 13

 پژوهی با استفاده از ابزارهاي کنترل استراتژیکنگري و آیندهآینده. 14

 توجه بیشتر به تحقیقات کاربردي و انجام تحقیقات تطبیقی . 15
16. …  

 
علت تعداد فراوان آنها) (به هیاول يبعد، کدها ۀدر مرحل مقوالت: یدهو شکل هیثانو يب) کدگذار

قسمت  ادامه . درشودیملیتبد یکد مفهوم کیبه   هی. چند کد ثانوشوندیم لیتبد هیثانو يبه کدها

 .و مقوالت ارائه شده است یمفهوم ي، کدهاهیباز براساس کد ثانو يکدگذار جیاز نتا یکوچک
 

 مقوالت یدهو شکل هیثانو يکدگذار .5جدول 

کدهاي  مقوالت
 فراوانی کدهاي ثانویه مفهومی

سازي شفاف
و عدالت 
 سازمانی

جلوگیري از 
فساد و 

 کاريپنهان

 هاها و خروجیسازي وروديشفاف -
 ي قانونیخألهاهاي مربوطه و حذف نامهپایبندي به قوانین و آیین -
  )Synergy(افزاییهماهنگی و هم -
 خالقیت، روحیۀ جهادي و پویایی سازمانیافزایش  -

9 

اجراي عدالت 
 سازمانی

 مداري و مقررات مکتوب و یکسان قانون -
 هاي نظارت و ارزیابی دقیقاستفاده از سیستم -
 هاي راهبرديهاي مناسب برنامهوتحلیلتجزیه -
 آگاهی از تغییرات و رضایت شغلی -
 هاي عادالنهطراحی مکانیزم پرداخت -

11 
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 مقوالت یدهو شکل هیثانو يکدگذار .5جدول ادامۀ 

کدهاي  مقوالت
 فراوانی کدهاي ثانویه مفهومی

مند نظام
ساختن 
مدیریت 

 ورزش کشور
 
 

 ساالريشایسته
و توزیع 
عادالنۀ 
 مناصب

 باتجربه، متخصص و بادانشتوجه به مدیران  -
 هاي ورزشیهاي انتخاب مدیران سازمانبازنگري مالك -
 یورزشعدم اجماع مدیران سیاسی و  -
 مندي کارکناننگري و بینشآینده -
 پروريهاي انتخاب مدیران، ارتقا و جانشینتعیین شاخص -
 وجود مراکز قدرت بسیار در بخش ورزش کشور -
 هاي مدیرانعملیاتی کردن شایستگی -

24 

مدیریت 
سیاسی 

 ورزش کشور

ها و ونیفدراسداخلی  هايبه اساسنامه یاسیس رانیمد توجهییب -
 هاسازمان

 دلیل عدم تخصص مدیریت ورزشیتفاوت در معنا و ادبیات مدیران به -
 نگاه امنیتی و سیاسی به بخش ورزش -
ها براي هاي مدیران کالن، ظاهرسازي و کتمان واقعیتبستانبده -

 مثبت جلوه دادن وضعیت موجود
 مدیران سیاسیدانش مدیریتی پایین  -
 هاي سیاسی در انتخاب مدیران و در نتیجه تزلزل اطمینان عمومیرانت -

16 

الزامات منابع 
 انسانی

توسعۀ منابع 
 انسانی

 تخصصی کردن مدیریت منابع انسانی  -
 اصالح ساختار بوروکراسی معیوب حاکم -
 پژوهشی با استفاده از ابزارهاي کنترل آینده - 
 هاوپاگیر و توجه به پاداشحذف قوانین دست - 
 ي کارکناناندوزتجربهي و کنشگر -

10 

ارتقاي نظام 
ارزشیابی و 

 کنترل

  یاسیاز مالحظات س زیپره -
 هاي ارزیاب قوي و متخصصخودکنترلی و تشکیل کمیته -
 و غیرمالی بخش ورزش کشور یامور مال يسازشفاف -
 هابخشها در تمامی محور بودن همۀ فعالیتبرنامه -
 هاي راهبرديتطابق ساختارها با برنامه -
 ) کارامدMISهاي اطالعاتی(ایجاد سیستم -

11 

فرهنگ کار 
 تیمی

 از سوي نیروهاي عملیاتی و مدیران ارشد win-winداشتن نگاه  -
 گرایی و فرهنگ پاسخگویی و مشارکت اصالت دادن به خرد جمعی و جمع -
 ي کار فرديجابههاي گروهی و تیمی گیريتصمیم -
 هاي اخالقی مشتركتأکید بر ارزش -

 
7 
 

 
 ی طبقات اصلیدهشکلج) 

 .ارائه شده است 6است که در جدول  هینظرمقوالت، مرحلۀ ساخت طبقات کلی  نییتعپس از 

 هینظر یطبقات اصل یدهشکل .6جدول 
 مقوالت طبقات اصلی

 تدوین مشارکتی

 سازي و اجراي عدالت سازمانیشفاف -
 ایجاد انگیزه براي مشارکت  -
 مشارکت نیروي انسانی در تدوین  -
 هاي راهبري تشکیل کمیته -
 گیري فضاي رقابتیشکل -
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 هینظر یطبقات اصل یدهشکل .6جدول ادامۀ 
 مقوالت طبقات اصلی

 عوامل محیط بیرونی
 تغییرات جمعیتی و عدم اطمینان محیطی -
 عوامل اقتصادي، تکنولوژیکی، فرهنگی، سیاسی (حاکمیت، دولت و مجلس) و ... -
 المللینیمسابقات ب يبرگزارتجربۀ  -

 فضاي(جو) سازمانی

 ثبات مدیریت -
 هاي اطالعاتی ناقص سیستمطراحی سازوکارهاي ارزیابی سیستماتیک و طراحی  -
 قانون و مقررات -
 پاسخگویی مناسبالزامات منابع انسانی و  -

تعهد اجرایی براي 
 کنترل استراتژیک

 
 

 تعهدمحوري نیروي انسانی -
 ساالري در انتخاب مدیرانشایسته -
 هاتسهیم و انتقال تجارب مدیران سازمان -
 هاي مدیریتی کنترل استراتژیک مدیران ورزش کشورکمبود شاخص -
 نگاه امنیتی به ورزش کشور ی و در نتیجه حذفدولتشبهی و نظامشبهحذف مدیران  -
 هاي کنترل و نظارتمنظور برنامهافزایش بودجه به -

هاي آموزش و مکانیزم
 یادگیري

 

 آموزش نیروهاي عملیاتی قبل از اجراي راهبردها -
 دهیدآموزشکنندگان و نیروهاي عملیاتی ماهر و استفاده از تدوین -
 سطوح آن هاي مختلف آموزش و ارتقاءاستمرار در دوره -
 عدالت آموزشی و پایش الگوهاي نوظهور -
 هاي کاربردي در زمینۀ کنترل استراتژیکتوجه بیشتر به پژوهش -

 اصالح فرهنگ

 مداري هاي دینی و تأکید بر اخالقحاکمیت ارزش -
 محوري و ایجاد حس تعلق به سازمانتشویق فرهنگ برنامه -
هاي فردگرایانه گیريي تصمیمجابه) Team Workingتأکید بر فرهنگ کار تیمی ( -

 و تفویض اختیار
گر ارتباطات انسانی و تأثیرپذیر از مراتب امر به فرهنگ سازمانی اعتالبخش، تسهیل -

 معروف و نهی از منکر
 هاي ایرانی اسالمیمحوري و توجه به ارزشخالق -

 مدیریت تغییر

 هاي ورزشی طراحی مجدد فرایندهاي امور داخلی سازمان -
 هاي ویژهها و تشکیالتی نوین براي بخشایجاد کمیته -
 منسوخ کردن قوانین سنتی و دست و پاگیر  -
 هاي جدیدتغییرات ساختاري بر مبناي استراتژي -
 تغییرات فرایندي(ارزیابی و کنترل، پاداش و انگیزش، تخصیص منابع) -
 یفن)، سیستمی، علمی و MBOمدیریت مشارکتی( -

طراحی و استقرار مدل 
 کنترل استراتژیک

 ایجاد محیط و تفکر رقابتی  -
وري وري سازمان (بهرهدرك ضرورت توجه بیشتر به کنترل استراتژیک و ارتقاي بهره -

 نیروي انسانی، مالی و...)
 هاي سازمان، تغییرات محیطی، آشوب و ...هاي ردهپاسخگویی و واکنش مناسب به درخواست -
 الزامات قانونی براي کنترل راهبردها -
 تدوین برنامۀ کنترل استراتژیک -

 
 )1نمودار ي (محور يگام دوم: کدگذار

کار  نیباز) است. ا يکدگذار ۀ(در مرحل دشدهیتول يهاطبقه نیب طۀراب يمرحله برقرار نیهدف از ا

سهولت انجام دهد. را به هیتا فرایند نظر کندیکمک م پردازهیو به نظر دگیریانجام م میبراساس مدل پارادا
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عوامل  آنها، يبندو مقوله قیعم يهاو مصاحبه یاسناد باالدست ۀآمده از مطالعدستبه يهابراساس داده

تدوین مشارکتی، عوامل محیط بیرونی، عوامل فضاي سازمانی، عوامل تعهد اجرایی براي کنترل 

و استقرار مدل کنترل  مل اصالح فرهنگ، عوامل مدیریت تغییراستراتژیک، عوامل آموزش و یادگیري، عوا

هاي ورزشی ایران شناسایی در کنترل استراتژیک راهبردي سازمان لفۀ مؤثرؤم هشت عنواناستراتژیک به

 ).1نمودار و استخراج شد (

 )یانتخابي کدگذاري (پردازهینظر ۀمرحل حیگام سوم: تشر

 ي. برادهیصرف پد فیاست نه توص هینظر دی، توليادیبن يپردازهیکه گفته شد، هدف نظرگونههمان 

(براساس ی انتخاب يمربوط شوند. کدگذار گریکدیطور منظم به به دیها با، طبقههیبه نظر هالیتحل لیتبد

را به  يمحور ۀکه طبق بیترت نیاست. به ا يپردازهینظر یاصل ۀ) مرحليکدگذار یقبل ۀدو مرحل جینتا

 ییهاارائه کرده و طبقه تیروا کیو آن روابط را در چارچوب  دهدمیها ربط طبقه گریمند به دشکل نظام

هاي دوم و سوم در ادامه ارتباط گام ).25( کندیاصالح م ،دارند ازین يشتریب ۀرا که به بهبود و توسع

 کدگذاري آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )=P: Propositionمفروضه(*  
 
 

 (مدل پارادایمی کنترل استراتژیک) میبر اساس مدل پارادا يمحور يکدگذار .1نمودار 

 )P4( اصالح فرهنگ

گر:شرایط مداخله  

 )P5(و یادگیري  آموزش

 )P6فضاي سازمانی(

 عوامل بیرونی
 

 بستر حاکم:

 

  :)P1(شرایط علی 

 تدوین مشارکتی
 ):P2(اصلی  پدیدة 

تعهد اجراي کنترل 

 

 :)P3(کنشها و تعامالت

 مدیریت تغییر
 

 ):P8پیامد(

استقرار مدل 
کنترل 

 استراتژیک
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 گیريبحث و نتیجه

راساس ي ورزشی ایران بود. بهاکنترل استراتژیک در سازمانمؤثر  دلهدف این پژوهش طراحی م

عوامل تدوین بندي آنها، هاي عمیق و مقولهۀ اسناد باالدستی و مصاحبهآمده از مطالعدستنتایج به

عوامل اصالح  ،)3P(، عوامل مدیریت تغییر )2P(، عوامل تعهد اجرایی براي کنترل استراتژیک )1P(مشارکتی 

و  )7P(، عوامل محیط بیرونی )6P(عوامل فضاي سازمانی  ،)5P(، عوامل آموزش و یادگیري )4P(فرهنگ 

کنترل استراتژیک  در طراحی مدل لفۀ مؤثرؤم هشت عنوانبه )8P(تدوین و استقرار مدل کنترل استراتژیک 

  .هاي ورزشی ایران شناسایی شدسازمان

ین پژوهش شود. در اطور کلی شرایط علّی سبب ایجاد و توسعۀ طبقۀ اصلی (محوري) میبه      

امینی . )1P(عنوان شرایط علّی انتخاب شد که متشکل از چندین مقوله است، به» تدوین مشارکتی«طبقۀ 

) بر نقش تدوین مشارکتی در اجرایی کردن راهبردها تأکید 1391) و مظلومی و متولی (1396آالشتی (

دانند. مدیریت اثربخش میگیري را عاملی ضروري براي ) مشارکت در تصمیم1393غیاثی ( کردند.

) بر نقش منابع انسانی کارامد و 1396) و رضایی (1393زاد ()، بیک2018( 2)، الرا2017(1ساپتارشی

) کنترل استراتژیک 1392هاي راهبردي تأکید کردند. معمارزاده (سازي برنامهکارکنان دانشی در پیاده

) 2016( 3ساله در اولویت قرار داد. به نظر وولفیستانداز بگرا را براي اهداف استراتژیک سند چشمانسان

 شود.گیري میکار گروهی موجب بهبود تصمیم

 توجه به مطالعات اسنادي و تأکید طبقۀ محوري یا اصلی اساس و محور فرایند پژوهش است. با      

در » راتژیکتعهد اجرایی براي کنترل است«ها، مبحث مصاحبه کدهاي در آن تکرار و شوندگانمصاحبه

. طبقۀ شرایط علّی سبب اهمیت، )2P(عنوان پدیدة اصلی این پژوهش انتخاب شد هاي ورزشی بهسازمان

شود؛ در واقع تدوین مشارکتی موجب ایجاد تعهد براي اجراي کنترل ایجاد و توسعۀ طبقۀ اصلی می

دیشیدن، تفکر و تالش براي حل چگونگی حفظ تعهد اجرایی را ان) راه1394رضائیان ( شود.استراتژیک می

ترین مانع ها را مهم) نبود مدیران متخصص در باشگاه1395کند. دوستی (انجام کارهاي درست عنوان می

) 2018( 4) و سوزان1396)، نظري (1392. الهی (کندیمهاي فوتبال استان مازندران معرفی توسعۀ باشگاه
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2. Lara 
3. Wulf 
4. Susan 
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) 2013( 2) و کیویه2016( 1تأکید کردند. کتچن و شورتساالري در انتخاب مدیران ورزشی بر شایسته

 شود.کنند که کنترل استراتژیک باعث تشویق مدیران به تعهد اجرایی میعنوان می

تعهد (محوري  طبقۀ به پاسخ در که است هدفداري تعامالت و هاتیفعال بیانگر طبقۀ راهبردها     

 و )اصالح فرهنگ و آموزش و یادگیري( گرمداخله شرایط تأثیر تحت و اجرایی براي کنترل استراتژیک)

 مقوله این کنترل استراتژیک، نظریۀ در .شودمی ایجاد سازمانی و عوامل محیط بیرونی) (فضاي حاکم بستر

ها و سازماندر  »مدیریت تغییر«با شود. منجر می اجراي راهبردهاست، همان که نتیجه یا و پیامد به

) کنترل 2017( 3گاترو. )3P( کرد جادیاها در این سازمان یتحوالت اساس توانیم هاي ورزشی،فدراسیون

)، 2017(4کند. باروتواستراتژیک را پاسخ سریع به تغییر در زمینۀ حفظ مزیت رقابتی عنوان می

ترین ) ساختارهاي سنتی موجود را مهم1396منصوري () و شاه1396)، نظري (1393شورینی (خلیلی

هاي نوین را براي ارتقاي ) فناوري1396) و امینی آالشتی (1397کنند. رضایی (تغییر عنوان میمانع 

) کنترل استراتژیک 1390داند. دادفر (فرایندهاي داخلی، تغییرات ساختاري و تغییرات فرایندي الزم می

 ها مهم تلقی کرد.سازي دولترا در فرایند کوچک

تعامالت  و هابر کنش که هستند واسط و میانجی متغیرهاي از ايوعهمجم از متشکل گرمداخله شرایط  

هاي طبقه شامل راهبردي هايسازي برنامهمکانیزم پیاده در شرایط این .گذارندمی تأثیر (مدیریت تغییرات)

) 1391)، مظلومی (2005(6)، شاه2018(5گتز .)5Pو  4P(است » آموزش و یادگیري« و» اصالح فرهنگ«

) اصالح فرهنگ را از 2008(8جاي تدوین تأکید دارند. کوالتر) بر آموزش بیشتر  به2006( 7ربینیاكو 

شود که دروس ) متذکر می2005ربینیاك ( .کندهاي ورزشی ذکر میباشگاه تیموفقعوامل مهم و موثّر در 

) و الهی 1396آموزش مدیریت بر تدوین راهبردها تأکید دارند که باید اصالح شوند. امینی آالشتی (

نیا کند. رحیمهاي راهبردي ذکر میمحوري را مانع اجرایی شدن برنامه) ضعف فرهنگ برنامه1392(

) بر 1395خواه () و رضایی1396الهی (داند. آیتامد میهاي آموزش موجود را ناکار) نیز نظام2009(
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) بر این باور است که تمدن نقطۀ 2010( 1اسوالد اشپنگر آموزش مراحل کنترل استراتژیک تأکید کردند.

 کند.ترین بخش آموزش ذکر میترین و مهم) کارآموزي را رایج2018( 2پایان تکامل فرهنگ است. براون

 را این شرایط .شودمی گفته گذارند، بسترمی تأثیر تعامالت و هاکنش بر که خاصی شرایط به   

 مرتبط بسیار اوقات متغیرهاي دهند. گاهیمی تشکیل ايزمینه متغیرهاي و هامقوله مفاهیم، از ايمجموعه

 فضاي«پژوهش  این در .کنندمی تعریف ذیل بستر را کمتر ارتباط با متغیرهاي و علّی شرایط ذیل را

 تأثیر تعامالت و هاکنش عنوانبه مدیریت تغییر بر حاکم) (بستر» عوامل محیط بیرونی«و » سازمانی

نفعان و ایجاد ) توجه بیشتر به مشارکت ذي2018) و الرا (1396امینی آالشتی ( .)7Pو  6P(گذارند می

) بر ارزیابی عواملی محیط داخلی و 1393زاد (دانند. بیکسازي ضروري میفضاي رقابتی را براي پیاده

وان ) عن2008( 3چو و کسلرریزي راهبردي و اجرا تأکید دارد. سازي وظایف قبل از برنامهبیرونی و شفاف

کردند که بین ابعاد عدالت سازمانی و نحوة عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. امینی 

هاي ) بر توجه به همسوسازي عناصر سازمانی، تناسب با عوامل محیطی و استراتژي1396آالشتی (

 فرادستی تأکید دارد.

 آیند،می وجودبه تعامالت و هاکنش اتخاذ ثرا در که هستند پیامدهایی بیانگر که هایی رامقوله      

. )8P(قوله است مشامل چندین  «کنترل استراتژیکاستقرار مدل « پیامد این نظریه، در .نامندمی پیامد

وري ) بهره1392نیا (امام علی(ع) در دوران زعامت خود بر پاسخگویی و نظارت تأکید داشتند. احدي

هاي کنترل به ) در زمینۀ توسعۀ سیستم1389نیکوکار ( استراتژیک خواند.سازمانی را از نتایج کنترل 

) عقیده دارد که نظارت و 2018براون ( ها اشاره داشته است.هاي پاسخگویی در سطح سازمانمسئولیت

کند که کنترل ) عنوان می2018شود. کراسیون (وري میکنترل باعث تقویت تفکر رقابتی و افزایش بهره

 .شودیمسازمانی  ها و افزایش عملکردک موجب بهبود اجراي استراتژياستراتژی

گونه پژوهشی ها و نهادهاي ورزشی ایران هیچطور کلی در زمینۀ کنترل استراتژیک در سازمانبه      

ها و نهادها نیز بسیار محدود گرفته دربارة این موضوع در سایر سازمانهاي انجامیافت نشد؛ هرچند پژوهش

هاي ورزشی با رویکرد گراندد تئوري اینکه بررسی کنترل استراتژیک در نهادها و سازمان ترمهمبود. 

بر کمک به پیدا کردن مسئلۀ محوري، شناختی عمیق از شرایط موجود را فراهم کند؛ تواند عالوهمی
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هاي کنش و گر، استراتژياي و مداخلهکه با ایجاد یک چیدمان از شرایط علّی، شرایط زمینه معنابدین

جانبه از مسئلۀ موجود، به حل آن کمک خواهد پیامدها حول مقولۀ محوري، در ایجاد شناخت کامل و همه

از طریق مصاحبه اي موجود، شناسانه و اکتشافی و براساس شرایط زمینهکرد. این پژوهش با رویکرد آسیب

هاي هاي، نهادها و فدراسیوناالدستی به بررسی کنترل استراتژیک در سازمانوتحلیل اسناد بو تجزیه

ورزشی پرداخته است. پس از شناسایی مسئله و مقولۀ محوري (تعهد اجراي کنترل)، شرایط علّی (تدوین 

بستر حاکم ( فضاي سازمانی و عوامل  گر (اصالح فرهنگ، آموزش و یادگیري)،مشارکتی)، شرایط مداخله

استراتژیک)، آنها را در یک  کنترلها و تعامالت (مدیریت تغییر) و پیامدها (تدوین مدل بیرونی)، کنش

شک ارائۀ راهکارهاي مبتنی بر این مدل عملیاتی و مدل پارادایمی تصویر کرده و بررسی کرده است. بی

 کاربردي خواهد بود.
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Abstract 
The purpose of this research is to design an effective strategic control model 
for Iranian sports organizations and sport federations. This study has a 
qualitative approach and we used the grounded theory as a research method. 
For gathering data we studied high level documents and we interviewed with 
28 experts who were aware of this subject.  The validity of this research was 
examined and approved by the interviewers and then expert professors. The 
reliability of it is %87 which was obtained by using the methodology of the 
interstitial agreement. For data analysis we used the continuous comparison 
method in three stages: open, axial and selective coding. The results of this 
study showed that collaborative compilation factors, external environment 
factors, organizational environment factors, executive commitment factors for 
strategic control ,teaching and learning factors, cultural reform factors, change 
management factors and the establishment of strategic control model as eight 
effective factors in strategic control of sport organizations  of Iran were 
identified and extracted. The sport organizations with the step by step 
implementation of this mechanism can improve control systems, 
responsiveness and appropriate reaction to environmental changes, systematic 
thinking and organizational performance and they can control strategic plans 
at the operational stage. 
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