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 (SWOT)تعیین استراتژي (راهبردي) شبکه رادیویی ورزش به روش تحلیل

 1شهرام زین العابدینی 

  zizo1096@yahoo.com)کارشناسی ارشد تربیت بدنی واحد کرج دانشگاه آزاد (

  چکیده

استراتژي تعیین با توجه به نقش مهم شبکه رادیویی ورزش در دو عرصه ورزش و رسانه کشور، هدف تحقیق حاضر، 
بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و مسیر اجرا از نوع  SWOTبه روش تحلیل  (راهبردي) شبکه رادیویی ورزش

نظران حوزه ورزش و نفر از صاحب 80مطالعات استراتژیک و از نظر هدف، کاربردي بود. نمونه آماري تحقیق شامل 
تأیید شده) استفاده گردید. از روش  877/0(پایایی  حقق ساختهها از پرسشنامه مرسانه بودند. براي گردآوري داده

 راهبردي جایگاه کهنتایج تحقیق نشان داد .آمارتوصیفی و در بخش آمار استنباطی روش اماري فریدمن استفاده گردید
- بخشباال بودن سرعت اطالع رسانی شبکه و وجود  .قرار دارد (ضعف و فرصت) WOرادیویی ورزش در منطقه  شبکه

-هاي شبکه بود. همضعف ها ازورزش ترین نقاط قوت و نبود امکان پخش برخی ازعنوان مهمه هاي متنوع در شبکه ب
ها و فشار مسئولین در کنترل دارترین فرصتمند به ورزش در کشور از الویتچنین وجود مخاطبان جوان و عالفه

بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات بدست آمده ترین تهدیدهاي شبکه بود. انتقادهاي شنوندگان از مهم
سازي فرهنگ ورزش هاي مختلف صدا و سیما جهت نهادینهراهبردهایی تدوین گردید که تعامل با گروه ورزش شبکه

  ها بود.ترین آندر جامعه از مهم
  شبکه رادیویی ورزش، عوامل داخلی، عوامل خارجیهاي کلیدي:  هواژ
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
 )zizo1096@yahoo.comکارشناسی ارشد تربیت بدنی واحد کرج دانشگاه آزاد ( - ١
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  مقدمه
اسـت،  آنـاناستفاده مخاطبان از محتواي وسایل ارتباط جمعی با هدف مشخصی که براي تأمین نیازهاي گوناگون 

شناختی خـود شناختی و روانهاي جامعهها، برمبناي نیازها، انتظارات، زمینهگیرد. مخاطب فعال امروز رسانهصورت می
ساز اي که زمینهگذارد به گونهند. بر همین مبنا، رسانه بر او اثر میکاز رسانه استفاده یا به عبارتی، رسانه را انتخاب می

با توجه به گسترش ورزش در جوامع انسانی و ضرورت توسعه آن در کشور ایران، به شود. ستفاده مجدد او از رسانه میا
ورزش و مسـائل خبـري  تواند نقش بسیار مؤثري در این زمینه ایفـا کنـد. از آنجـا کـهرسد که رادیو ورزش مینظر می

مربوط به آن همواره مورد توجه اقشار مختلف جامعه بویژه نوجوانان و جوانان بوده اسـت، بررسـی میـزان تأثیرگـذاري 
اي برخـوردار هاي گروهی این پدیده اجتماعی و فرهنگی در ابعـاد مختلـف ورزشـی، از اهمیـت ویـژهها و برنامهفعالیت

  ).1386است. (کردي،
اگر نتواند بـاز  ،هاي گرافیکی و سمعی نیز بهره مند هستندجذابیت به دلیل داشتن رقباي جدید که از ورزش ادیور

طالع رسانی و افـزایش دامنـه ا. رو خواهد شدروبه بحران مخاطب با قطعاً ،تعریفی درحـوزه مأموریت خود داشـته باشد
گیـري از فضـاهاي قصـه و مناسـب از موسـیقی، بهـره ، اسـتفادهورزش هاي رادیو، به روز شدن برنامهورزش خبر رادیو

طـوالنی و کشـدار،  مق،گفتگوهـايرپیـام و بیبـی هاي کم مخاطب ماننـد میزگردهـايهاي برنامهنمایش، حذف قالب
و موضـوع،  سـوژهنداشتن  عدم بهره گیري از کارشناسان زبده، گزارش غیرمرتبط، جذابیت نخ نما،  اطالعات تکراري و 

سـازي در براي همراهی مخاطـب، بـه هـم زدن مرزهـاي برنامـه پردازياي مستندگونه، عدم مجال تخیلهعدم گزارش
را در چنـد سـال اخیـر و در آینـده بـه  ورزش رادیـو هايهایی هستند که برنامهگیري از افکت، از آفترادیو، عدم بهره

موسیقی هاي محلی و ایرانـی، حفـظ سـهم کند. میل به سمت گرایش مخاطب، دادن سهم مناسب به شدت تهدید می
 ورزش رادیـو هـايتواند در وفاداري مخاطبین به برنامههاي کوتاه میهاي خبري و پیامتعبیه آیتم ها،مخاطب در برنامه

. اما انجام تحقیقی جامع در زمینه میزان شنونده رادیـو ورزش و بررسـی دالیـل ریـزش مخـاطبین کمک مؤثري نماید
  هاي آینده آنان باشد. گیرياندرکاران را راهنما و راهگشاي تصمیمتواند مسئولین و دسترادیو ورزش می

بررسی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی ) و فرصتها و تهدید ها ( عوامل خـارجی) در شـبکه رادیـویی ورزش ایـن 
کـه همانـا  -شیم مخاطبان خود را اي قادر باموقعیت را پدید خواهد آورد تا در فضاي کنونی رقابتی و جنگ نرم رسانه

حفـظ و در جهـت افـزایش شـمار  –باشـند زمین و یا مقیم خارج از کشور و سایر فارسی زبانان جهـان می مردم ایران
  ایشان همت نماییم.

راهبردهاي مناسب جهـت حفـظ و افـزایش  ادیو ورزش ورنقاط ضعف و قوت بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است 
  رادیویی ورزش چیست؟مخاطبان شبکه 

اي است که قادر خواهد بود تأثیرات قابل توجهی در جذب وافـزایش رادیو  یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار رسانه
هاي رادیـویی سـازمان  صـدا و سـیماي عنوان یکی از مهمتـرین شـبکهه مخاطبان داشته باشد. شبکه رادیویی ورزش ب

ها و امکانات بالقوه براي جذب بیشـتر مخاطبـان و پتانسیل وسعتی در سطح  کشورجمهوري اسالمی ایران با دارا بودن 
سـازد.از طرفـی هاي رادیـویی متمـایز میاست که این شبکه را نسبت به سایر شبکهبرخوردار ها و نقاط قوتی از ویژگی
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تحقیـق جهـت ارائـه هاي بررسی نقاط ضعف (عوامل داخلی) و فرصـتها و تهدیـدها (عوامـل خـارجی) از دیگرضـرورت
  باشد.اندرکاران این شبکه میپیشنهاد راهبردهاي افزایش مخاطبان براي دست

  .است SWOTتحلیل روشبهورزشرادیوییدي) شبکههبراستراتژي (راتعیین حاضرهدف تحقیق
  مبانی نظري

کردند. نتیجه این ها بر روي مخاطبان تالش میمحققان از همان آغاز عصر ارتباطات نوین، براي فهم تأثیرات رسانه
کند محور رویارویی طبقات معین مردم را با اشکال خـاص محتــــوا اي از قواعدي است که سعـی میها مجموعهتالش

  بینی کند.      آنچه را اتفاق خواهد افتاد، پیش هاي جمعی توصیف کند و شرح دهد و حتــیو پیام رسانه
  تأثیرات رسانه هاي همگانی

ها به شدت تحت تأثیر شرایط زمان و مکـان است. این اندیشهتاریخیايپیشینهها دارايرسانهدرباره اثراتاندیشیدن
هـاي گروهصـنایع، فعالیـتيهاديگـذاران، نیازمنـها و قانــونطی مانند منابع دولتشکل گرفته و بسیاري عوامل محی

ر بـعلوم اجتمـاعی، همگـیمورد عالقـهها و مسائلو شیوهسیاسی و تجاري، افکار عمومیلغاناجتماعی، مقاصد مبنفعذي
  ).    1380(مهـرداد ، اندها تأثیر نهادهاندیشهاین

  نظــریه تأثیر قدرتمند رسانه ها  
طـور قابـل ها بـه یابـد، رسـانهادامـه می 1930شود و تا آخـر سـال در این مرحله، که از اوایل قرن بیستم شروع می

ها مفهوم سازي شد. بر اسـاس هاي نظري درباره اثرات  رسانهاي توسعه یافته بودند. در این دوره نخستین مدلمالحظه
گیرد.                                                                                            ه بر افراد به طور مستقیم، قدرتمند و یکسان صورت میهاي جمعی بر افراد جامعها، اثر رسانهاین نظریه

  نظریه تزریقی
ي و اي سطحـی و ساده لوحانه بود. این نظریه مدعی بـود کـه قـادر اسـت تـأثیر قـونظریه» نظریــه تزریقـــی«  

گیرنـد، صــرف نظــراز نــوع هاي همگانی را روي تمام افرادي که در معرض چنین پیامی قرار میهمگانی، پیام رسانه
داد کـه جنبـه تشکیل مـی» عکس العمل«و » محرکه«اي را دو عامـل بینـی کنــد. اســـاس مـدل گلولـهپیـام، پیش

  ). 1380،(مهردادگرفته شد شناسی رشته روان اي بود که ازشرطی داشت و نظریه
  نظــریه قدرتمند بودن رسانه ها مورد آزمایش قرار می گیرد

صورت گرفت  1930در ایاالت متحده امریکا در اوایل دهه 1این مرحله با تحقیقاتی که توسط مؤسسه مطالعات پین
رت گرفتـه اسـت، مطالعـاتی شود. در این تحقیقات که به طور جداگانـه صـوادامه یافت ، مشخص می 1960و تا اوایل 

ها و مبارزات کامل ا نتخابانی انجام شد. توجه اساسـی ها و برنامهها، بعضی فیلمدرباره انواع مختلف تأثیر محتوا و رسانه
در این مطالعات بر استفاده از فیلم و سایر رسانه ها براي ترغیب برنامه ریزي شده اطالعات  یـا بـراي ارزیـابی تـأثیرات 

ها با توجه به بزهکاري، تعصب نژادي، تجاوز و یا تحرکات جنسـی متمرکـز بـود. در طـول ایـن مرحلـه از نهمخرب رسا
آوري دالیـل صـورت گرفـت، هایی که در متدلوژي و نحوه جمـعمطالعات، به تدریج طبیعت تحقیق به واسطه پیشرفت

ري مـورد توجـه قـرار گیرند،پیشـنهاد کردنـد ( ها، متغیرهاي جدیدي را که باید در تحلیل اثر گذاتغییر یافت و نظریه
                                                
١.Payne fun  studies 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

     

4 

  

 

هاي تحقیق در مورد آثار این دوره، در یک کالم، رهایی از شیفتگی به آثار قطعی رسانه، توسعه روش.) 1380مهرداد ، 
ریزي شده (یا نشده) اسـت. در مجمـوع، تري براي رسانه در ایجاد هر گونه آثار برنامهها و قائل شدن نقش معتدلرسانه

  .)1378 را براي رسانه در نظر گرفته بود (حسین پور،»حداقل اثر«ورة دومد
  ظهــور مجدد نظریه رسانه هاي قدرتمند

نظریات و تحقیق در مرحله سوم که معتقد به تأثیرات اجتماعی رسانه هاست و هنوز هم ادامـه دارد، هـر چنـد در 
گیـرد و در ی در این جهت از نظریات جدیدتري بهـره مـیجستجوي نشان دادن تأثیرات بالفعل و بالقوه رسانه است، ول

بسیاري از نظریات پیشین نیز معتقد به تجدید نظر است. تعداد محققان و نظریه پردازانـی کـه در طـرح بحـث مجـدد 
را به صـدا » بازگشت به نظریه قدرتمند رسانه ها « قدرت رسانه ها دخیل بودند، بسیارند، ولی نخستین کسی که زنگ 

» چپ جدیـد«بود که در ایجاد مرحله سوم نقشی اساسی بازي کرد. تجدید حیات اندیشه هاي  2نوئــل نیومن ،آورددر 
رسانه هاي همگانی را مهمترین ابزار  ،تأثیر نبود؛ زیرا چاپ جدیدوم بیدر پیشرفت جنبش مرحله س 1960نیز در سال 

  ).1378 نابع آن در نظر گرفت (حسین پور ،قدرت براي مشروعیت بخشیدن به نظام سرمایه داري و حفظ م
  سازيهاي برجستهنظریه

برجسته سازي فراگردي است که طی آن رسانه هاي جمعی اهمیت نسبی موضوعات مختلف را به مخاطب انتقـال  
ها اهمیت بیشتري به موضـوع یـا رویـداد بدهنـد، مخاطبـان اهمیـت بیشـتري بـراي آن قائـل دهند. هر چه رسانهمی
» گوینـد کـه دربـارة چـه بیندیشـندگویند که چه بیندیشید، ولی به آنهـا میرسانه ها به مردم نمی«ند. عبارت شومی

و همکـارانش، کـانون فکـر برجسـته سـازي را  3). برخی از پژوهشگران مانند ویور1383جوهرة این نظریه است (دفلور،
هـاي خاصـی از ها بعضـی نامزدهـا یـا ویژگیوشش رسـانهاند آنها خواستند بدانند آیا پفراتر از موضوعات گسترش داده

  ).1376هاي دیگر کرده است (ویندال،تر از نامزدهاينامزدها را برجسته
مشـهود با ابعـاد  هاسازي سه اولویت قایل هستند: اولویت رسانهفرایند برجستهبراي، مک کوایل و دییرینگ4مانهایم

(تناسـب محتـواي خبـري بـا نیازهـاي  6موضوع برجسته از نظـر مخاطـب ،(میزان بازنمایی پوشش یک موضوع) 5نبود
جه آگـاهی عمـوم از یـک در( 8آشنا بودنبا ابعاد ، اولویت عموم رزش (پوشش مثبت یا منفی یک موضوع)) و ا7مخاطب

اوت (قضـ  10عالقه یا تناسب متصور با خود شخص) و مطلـوب بـودن( 9، موضوع برجسته از نظر شخصموضوع  معین)
عمل کم وبیش مطلوب در جهت یک موضـوع معـین)، حمایت ( اولویت سیاسی با ابعاد وت یا منفی درباره موضوع) مثب

احتمال عمل (احتمال اینکه یک دستگاه دولتی درباره موضوع عمل نمایـد) و آزادي عمـل (گسـتره اقـدامات احتمـالی 

                                                
١. Neumann 
3. Weaver 
4. Manheim   
5. Visibility 
6. Audience Salience 
7. Valence 
8. similarity 
9. Personal Salience            
10. Favorability 
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  دولتی). 
  

  نظریه استفاده و رضامندي
کنند، سبب شده است مخاطب فعال تنوع شبکه ها، که به صورت رقابتی با یکدیگر عمل میها و امروزه تنوع رسانه

هایی، چه چه گروه«ها این سؤال مطرح شده است که، اندرکاران رسانهدست به گزینش بزند. در نتیجه، براي دست
افته است. در مرحله بعد، براي با چنین پرسشی، مطالعات درباره مخاطب شکلی نو ی» کنند؟هایی را انتخاب میبرنامه

انگیز مخاطب در انتخاب رسانه چیست و اوبه چه «تر به این سؤال، پرسش دیگري مطرح شد که پاسخگویی دقیق
در واقع براي پاسخگویی به » استفاده و رضامندي«رویکرد »کند؟اي خاص را انتخاب میاي خاص یا رسانهدلیل برنامه

انه حتماً براي رفع نیاز است افت. این نظریه بر این فرض استوار است که استفاده از رساین سؤال پا گرفت و تکامل ی
کنند ها با افراد چه کار میشود که: نپرسید رسانهال اساسی آغاز میؤرویکرد با این ساینهمچنین )2004(جردن لوید، 

ها، اي از سنت تحقیق در تاثیر رسانهزیر مجموعه کنند؟ این رویکرد به عنوانها چه کار میبلکه بپرسید افراد با رسانه
ها را بر آورنده نیازهاي استه از پارادایم کارکردگرایی در علوم اجتماعی است. جامعه شناسی کارکرد گرایانه، رسانهوبرخ

 »هاندياستفاده و رضام«در رویکرد کهمختلفیهايکلیدي مطالعهتوان گفت که ویژگیدانست. میگوناگون جامعه می
از میان مخاطب «). در نتیجه 1381،و تانکارد (سورین فعال استاست که: مخاطبمشتركضاین فرگرفتهانجام

  ).1387کوایل، (مک »دار میزندو انگیزهآگاهانهانتخابیبهشود، دستمیاو عرضهکه بهو محتواهاییارتباطیهنجارهاي
  روش پژوهش

 مطالعات نوع از اجرا مسیر کمی و کیفی به صورت توأم استفاده شده است.در مطالعه حاضر از روش تحقیق 
بودند. این  ورزش و هارسانه حوزه نظرانصاحب شامل تحقیق، آماري است. جامعه هدف، کاربردي نظر از و استراتژیک

و در حوزه رسانه دست اندرکاران، برنامه سازان و مدیران شبکه هاي رادیویی  صاحب نظران شامل اساتید دانشگاه و
جهت تکمیل پرسشنامه دار به صورت هدفنفر  80در پژوهش حاضر،باشند. میهاي ورزشی کارشناسان فدراسیون

 در این تحقیق براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از روشهاي زیر استفاده شده است: . اندانتخاب شده

 مصاحبه: 

ریزي در حوزه رسانه (علوم ارتباطات) و ورزش( تربیت بدنی و علوم ورزشی)، مصاحبه با خبرگان مدیریت و برنامه
اعضاء شوراي راهبردي شبکه رادیویی ورزش، کارشناسان و مدیران ورزش صداو سیما، کارشناسان و مدیران مطبوعات 

انداز، مأموریت، فرصت و تهدید و همچنین تدوین چشم ورزشی براي مشخص کردن مهمترین نقاط قوت، ضعف،
 اهداف و استراتژیها. 

 مطالعات کتابخانه اي: 

هاي راهبردي در ورزش اي، اینترنت و دیگر منابع در زمینه شبکه رادیویی ورزش و برنامهبا استفاده از منابع کتابخانه
 رادیویی ورزش شناسایی شود. و رسانه تحقیق شد تا عوامل مؤثر بر تدوین استراتژي شبکه 

 پرسشنامه: 
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 محقق ساخته براي جمع آوري داده هاي شخصی از آزمودنی ها پرسش نامه - الف

 54بسته محقق ساخته، با استفاده از نظرات صاحبنظران، کارشناسان و مسؤولین مربوطه شاملپرسش نامه  -ب
بندي نقاط قوت و ضعف و همچنین سی و رتبهسؤال در چهار بخش و به صورت طیف پنج ارزشی لیکرت براي برر

  .فرصت و تهدید طراحی شد
  متغیرهاي تحقیق

  یابد.  دست خود بلندمدت اهداف به آن وسیله به تواندمی ورزش رادیویی شبکه که : ابزارياستراتژي
 اجرا یا استفاده مورد مطلوب شکلی به میتواند را آنها که ورزش شبکه رادیویی کنترل قابل : فعالیتهايقوت نقاط

  دهد قرار
  .دهدمی انجام ضعیف ايشیوه به را آنها که ورزش رادیویی شبکه کنترل 5 : فعالیتهايضعف نقاط

- فن دولتی، قانونی، سیاسی، محیطی، شناختی،بوم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، روندهاي و رویدادها :اهفرصت

  .برساند منفعت ورزش شبکه رادیویی به تواندمی که است رقابتی و آوري
 آوريفن دولتی، قانونی، سیاسی، محیطی، شناختی،بوم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، روندهاي و تهدیدها: رویدادها

  . برساند زیان ورزش رادیویی شبکه به تواندمی که است رقابتی و
  مراحل تدوین و تعیین روایی و پایایی

  روایی پرسشنامه
نفر از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی  10روایی پرسشنامه صوري است، بدین منظور پرسشنامه براي 

ها،شکل و ، هم خوانی سواالت با گزینههاسوال نحوه انشاء  دربارهکه  گردید ارسال و درخواستو علوم ارتباطات 
پس از .ندنظرکناظهار محتواي پرسشنامه، هم خوانی سواالت با اهداف، کافی بودن سواالت یا حذف و اضافه کردن آنها 

آن بخش از نظرات و پیشنهادها که قابل  ،محترم راهنما و مشاور تادانمتخصصین فوق الذکر، با نظر اس دریافت نظرات
  بود، لحاظ  و نهایتا پرسشنامه نهایی تنظیم وبین نمونه هاتوزیع شد.  در پرسشنامه هالحاظ کردن 

  پایایی پرسشنامه
از اعضاي جامعه آماري توزیع شد. پس نفر از 20براي بدست آوردن پایایی پرسشنامه، در یک مطالعه مقدماتی بین 

پایایی (آلفاي کرونباخ) پرسشنامه اولیه بدست آمد. با توجه به  spssبندي، با استفاده از نرم افزار و جمعگردآوري
راهنما و مشاور، این پرسشنامه به  تادانضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي ابعاد مورد بررسی و بعد از تأیید اس

  آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت. گیري جهت جمععنوان ابزار اندازه
  هاروش گردآوري داده

 از خارج و داخل در شده انجام تحقیقات تحلیل و مطالعه اي،کتابخانه منابع از اطالعات آوريجمع جهت
 نقاط آنها توسط پرسشنامه تکمیل و ورزشی و ايرسانه نظرانصاحب با مصاحبه انجام با شد. همچنین کشوراستفاده

 مورد و تدوین کشور شبکه رادیویی ورزش ايتوسعه استراتژیهاي سپس و تعیین تهدیدها و فرصتها ضعف، قوت،
به  پست،و یا از طریق  حضوري(محقق یا نماینده محقق)،یا به صورت پرسش نامه نهائی شده  قرارگرفت. ارزیابی
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 برخی از نمونه ها که داري پست الکترونیک فعال بودند شد.و براي بازگشت آنها اقدام  یا ارسال آزمودنی ها تحویل و
هماهنگی از طریق تلفن با آن ها، پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی ارسال و با پی گیري محقق دریافت پس از 

موارد نیز با حضور محقق یا نماینده او پرسشنامه به نمونه ها تحویل و با پی گیري پس از تکمیل،  گردید. در سایر
  دریافت گردید.

  هاي آماريروش
روش .گردید استفاده توصیفی و استنباطیو تحلیل داده ها از روش هاي آماري در این تحقیق به منظور تجزیه 

- رتبه و بندياولویت براي، روش دیگري است که در این تحقیق از آن استفاده شده است. SWOTتحلیل راهبردي 

 طراحی براي و فریدمن آزمون از کشور ورزش رادیویی شبکه تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط مهمترین کردن بندي
هاي مهمی است این ماتریس یکی از ابزاراستفاده شده است. SWOTتحلیل ماتریس از آنها بندي اولویت و استراتژي

توانند با استفاده از آن کنند و میکه مدیران بدان وسیله اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی را مقایسه می
. مقایسه WTهاي،استراتژيSTهاي،استراتژيWOهاي،استراتژيSOهاينمایند:استراتژيژي ارائه چهار نوع استرات

ها، نقاط ضعف و نقاط هاي تهیه ماتریس تهدیدات، فرصتترین بخشکردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل
ابل مقایسه وجود ندارد. در این هاي خوبی نیاز دارد و نیز چیزي به نام بهترین مجموعه عوامل ققوت است و به قضاوت

ها را مشخص نمود، بلکه شوند و هدف این نیست که بهترین استراتژيماتریس در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می
ها، نقاط هایی که در ماتریس تهدیدات، فرصتباشد. بنابراین، همه استراتژيهاي قابل اجرا میهدف تعیین استراتژي

ها، نقاط قوت و نقاط ضعف ماتریس تهدیدات، فرصت گردند، انتخاب و اجرا نخواهد شد.عف ارائه میقوت و نقاط ض
دهد، چهار خانه داراي عامل اصلی هستند، چهار خانه گونه که شکل زیرنشان می خانه است. همان 9داراي 

هاي هستند، که نشان دهنده استراتژياي دهند و یک خانه سفید یا خالی است. چهار خانههاي را نشان میاستراتژي
اي مربوط به عوامل باشند که پس از تکمیل شدن چهار خانه حاشیهمی SO،WO ،ST ،WTهاي در واقع استراتژي

  ) به وجود می آیند. Tو S،W،Oاصلی (
  را طی کرد: مرحله 8ها، نقاط ضعف، نقاط قوت باید براي ساختن یک ماتریس تهدیدات، فرصت

 اي که در محیط خارجی سازمان وجود دارد، تهیه می کنیم.ههاي عمداز فرصت فهرستی

 موجود در محیط خارج سازمان تهیه می کنیم. فهرستی از تهدیدات عمده

 فهرستی از نقاط قوت عمده داخلی سازمان تهیه می کنیم.

 فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان تهیه می کنیم.

هاي خارجی را با هم مقایسه کنیم و استراتژي هاي قابل اجراي متناسب با آنها را در خانه رصتنقاط قوت داخلی و ف
  می نویسیم.»  SOهاي استراتژي«مربوطه در گروه 

هاي موجود در خارج سازمان مقایسه می کنیم و استراتژي هاي قابل اجراي متناسب نقاط ضعف داخلی را با فرصت
 می نویسیم. »  WOهاي استراتژي«با آنها را در گروه 

نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه می کنیم و استراتژي هاي قابل اجراي متناسب با آنها را در گروه 
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 می نویسیم. »  STهاي تراتژياس«

نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه می کنیم و استراتژي هاي قابل اجراي متناسب با آنها را در گروه 
 می نویسیم. »  WTهاي استراتژي«

هم  )، عوامل داخلی و خارجی شرکت باSWOTو  IEها (ماتریس هاي بررسی استراتژياز طریق بکارگیري ابزار
شوند. مساله مهم و در واقع هاي ممکن جهت برخورد مناسب با این عوامل شناسایی میتطبیق داده شده و استراتژي

 العادههایی است که باید در شرکت اجرا شوند. این مرحله از اهمیت فوقنتیجه این فرایند، انتخاب درست استراتژي
 محاسبات کلیه.ها خواهد نمودر اجراي استراتژينابع شرکت را درگیزیادي بر خوردار است چرا که قسمت اعظمی از م

  گرفت.  انجامExcel2010و  SPSS15افزارهاي نرم وسیله به نمودار رسم و آماري
  تجزیه و تحلیل یافته ها

 روش در بخش اول ازداده هاي جمع آوري شده از نمونه آماري در دو بخش مورد تجزیه آماري قرار گرفته است.
سطح ، جنسیت، سن که شامل: انیمربوط به مشخصات فردي پاسخگو رهايیمتغ فیجهت توص یفیهاي آمار توص

 هايتکنیک و یو در بخش دوم از روشهاي آمار استنباط است کار در رادیو ورزشو سابقه  ، رشته تحصیلیالتیتحص
 به پاسخ براي )QSPMکمی ( راهبردي ریزيبرنامه ماتریس وSWOTتحلیل ماتریس همچون راهبرد تحلیل و تولید

   شد. استفاده سؤاالت
  هاي آماريآزمون

  اي و ورزشی چیست؟ نظران رسانهنقاط قوت شبکه رادیویی ورزش از نظر صاحب -1
166/ 913و ( )=000/0p ≥05/0دهد که (نشان میزیر آزمون فریدمن به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول 

χ2= داري ورزش تفاوت معنی رادیوییاي و ورزشی، بین نقاط قوت شبکه نظران رسانهدیدگاه صاحب). بنابراین از
  وجود دارد. 

  اي و ورزش       نظران رسانهورزش از دیدگاه صاحب رادیوییتفاوت بین نقاط قوت شبکه  - 1جدول 
  (نتایج حاصل از آزمون فریدمن)

  تعداد  آماره
ر ( ئمقدارکاي اسکو

χ2(  
  آزاديدرجه 

)df(  
سطح معناداري 

)sig(  
  000/0  12  913/166  80  نتیجه

  
  .شد آن ها پرداخته بنديتیورزش، به اولو رادیویینقاط قوت شبکه  نیدار بودن تفاوت ب یمعن یپس از بررس

  اي و ورزش       نظران رسانهورزش از دیدگاه صاحب رادیوییبندي نقاط قوت شبکه رتبه -2جدول
  از آزمون فریدمن)(نتایج حاصل 

انحراف   میانگین  تعداد  هاقوت  ردیف
  استاندارد

میانگین 
  رتبه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

     

9 

  

 

  61/9  91/0  08/4  80  باال بودن سرعت اطالع رسانی شبکه  1
  01/8  05/1  73/3 80  وجود بخش هاي متنوع در شبکه  2
  99/7  09/1  64/3 80  سطح کیفی مناسب گزارش هاي ورزشی  3
  96/7  09/1  63/3 80  در شبکه تعداد مناسب کارشناسان ورزشی  4
  88/7  16/1  61/3 80  سطح کیفی مناسب تحلیل هاي ورزشی  5
  81/7  83/0  69/3 80  امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی شبکه شامل استودیو و...  6
  96/6  92/0  44/3 80  وجود ساختاري معین و منسجم در شبکه  7

  90/6  963/0  40/3 80  تعامل مناسب با وزارت ورزش و جوانان  8

  باال بودن سطح تخصصی، فنی و دانش دست اندرکاران شبکه  9
80 

23/3  03/1  18/6  

  15/6  1/1  24/3 80  وجود محیط مناسب براي برخورد عقاید گوناگون  10
  96/5  96/0  19/3 80  میزان تعامل مناسب با سایر شبکه هاي داراي گروه ورزش  11
  71/5  05/1  09/3 80  کدام از گروه ها وجود تیم هاي قوي برنامه ساز در هر  12

  تعداد مناسب برنامه سازان تحصیلکرده علوم ورزشی در شبکه  13
80 

63/3  9/0  89/3  

باال بودن سرعت اطالع ، نظران رسانه و ورزش صاحبمشاهده می شود، از دیدگاه باال همان گونه که در جدول 
د نظر برخوردار است و از اهمیت بیشتري در میان گویه هاي مور وجود بخش هاي متنوع در شبکهو  رسانی شبکه

 وجود تیم هاي قوي برنامه ساز در هر کدام از گروه هاو   تعداد مناسب برنامه سازان تحصیلکرده علوم ورزشی در شبکه
  نسبت به سایر عوامل اهمیت کمتري را دارا است. 

  اي و ورزشی چیست؟ ن رسانهنظرانقاط ضعف شبکه رادیویی ورزش از نظر صاحب -2
83/ 326و ( )=000/0p ≥05/0(دهد که نشان می 3ه و نتایج ارائه شده در جدولآزمون فریدمن به عمل آمد

χ2=.( داري اي و ورزشی، بین نقاط ضعف شبکه رادیویی ورزش تفاوت معنینظران رسانهبنابراین از دیدگاه صاحب
  وجود دارد. 

  اي و ورزش       نظران رسانهضعف شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحبتفاوت بین نقاط  -3جدول
  (نتایج حاصل از آزمون فریدمن)

  تعداد  آماره
ر ( وئمقدارکاي اسک

χ2(  

  درجه آزادي

)df(  

سطح معناداري 

)sig(  

  000/0  19  326/83  80  نتیجه
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  .شد آن ها پرداخته بنديتیورزش، به اولو رادیوییشبکه  ضعفنقاط  نیدار بودن تفاوت ب یمعن یپس از بررس

  اي و ورزشینظران رسانهرتبه بندي نقاط ضعف شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب  - 4جدول 
  تایج حاصل از آزمون فریدمن)ن(

انحراف   میانگین  تعداد  ضعف  ردیف
  استاندارد

میانگین 
  رتبه

  35/12  945/0  64/3  80  نبود امکان پخش برخی از ورزش ها  1
  09/12  051/1  6/3 80  اعمال مدیریت سنتی در شبکه  2
  93/11  839/0  58/3 80  نبود درآمدزایی مستقل جهت توسعه شبکه  3

نبود برنامه هاي استراتژیک بازاریابی از رشته هاي   4
  91/11  016/1  58/3 80  ورزشی

  35/11  016/1  43/3 80  تخصص گرایی ناچیز و محدود در شبکه  5

سرمایه الزم در شبکه جهت توسعه برنامه هاي نبود   6
  18/11  928/0  5/3 80  تولیدي ورزشی

  11/11  967/0  45/3 80  نبود اجراي برنامه اي راهبردي در شبکه  7
  10/11  855/0  44/3 80  وجود محدودیت هاي مالی براي شبکه  8

نبود تفکر استراتژیک و بلندمدت کارآمد و عملی در   9
  97/10  027/1  41/3 80  مدیریت شبکه

گیري مناسب از درآمدهاي قابل حصول در نبودبهره  10
  90/10  896/0  41/3 80  شبکه (حامیان مالی، تولید کنندگان و ...)

  84/10  064/1  41/3 80  نبود شایسته ساالري در بین کارکنان شبکه  11
  79/10  953/0  44/3 80  کیفیت نامناسب کادر اداري و نیروي انسانی در شبکه  12

ارتباط غیرمؤثر مدیران شبکه با اداره کل تربیت بدنی   13
  32/10  051/1  31/3 80  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جهت توسعه شبکه

  39/9  952/0  18/3 80  وجود امکانات و تجهیزات ناکافی اداري در شبکه  14

نبود برنامه ریزي جهت بهره گیري مناسب از امکانات   15
  34/9  82/0  21/3 80  موجود در شبکه

  19/9  195/1  13/3 80  پوشش ناعادالنه خبري انواع ورزش ها از این شبکه  16

نبود انسجام الزم در برنامه ریزي و سیاست گذاري   17
  11/9  924/0  14/3 80  هاي شبکه

  98/8  96/0  13/3 80  بی توجهی به تجربیات گذشته در مدیریت شبکه  18
  84/8  866/0  10/3 80  درون سازمانی در شبکه وجود تعارضات و اختالفات  19

استاندارد نبودن تعداد زیادي از تجهیزات و امکانات   20
  31/8  864/0  01/3 80  موجود در شبکه
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نبود امکان پخش برخی از نظران رسانه و ورزش ، مشاهده می شود، از دیدگاه صاحب 4همان گونه که در جدول

استاندارد نبودن تعداد زیادي از د نظر برخوردار است و از اهمیت بیشتري در میان گویه هاي مور ها در شبکهورزش
ها داراي اهمیت درون سازمانی در شبکه نسبت به سایر گویه موجود در شبکه و  وجود تعارضات تجهیزات و امکانات

  کمتري است. 
 اي و ورزشی چیست؟نظران رسانهفرصتهاي موجود براي شبکه رادیویی ورزش از نظر صاحب -3

46/ 354و ( )=000/0p ≥05/0(دهد که نشان می 5به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول آزمون فریدمن 
χ2= .(داري اي و ورزشی، بین نقاط فرصت شبکه رادیویی ورزش تفاوت معنینظران رسانهبنابراین از دیدگاه صاحب

  وجود دارد. 
  اي و ورزشنظران رسانهنقاط فرصت شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحبتفاوت بین  - 5جدول 

  (نتایج حاصل از آزمون فریدمن)

  تعداد  آماره
ر ( ئمقدارکاي اسکو

χ2(  

  درجه آزادي

)df(  

سطح معناداري 

)sig(  

  000/0  10  354/46  80  نتیجه
  .شد آن ها پرداخته بنديتیورزش، به اولو رادیوییشبکه  فرصتنقاط  نیدار بودن تفاوت ب یمعن یپس از بررس

  اي و ورزشینظران رسانهرتبه بندي نقاط فرصت شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب -6جدول 
  (نتایج حاصل از آزمون فریدمن)

  میانگین  تعداد  هافرصت  ردیف
انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  رتبه

  98/6  713/0  35/4  80  وجود مخاطبان جوان و عالقه مند به ورزش  1

  64/6  823/0  26/4  80  وجود افراد داراي تحصیالت عالی و متخصصین علوم ورزشی در کشور  2

  38/6  969/0  15/4  80  گستردگی شبکه رادیویی ورزش در تمام کشور  3

  34/6  839/0  18/4  80  آمادگی فدراسیون هاي ورزشی براي پخش رویدادهاي ورزشی  4

  32/6  883/0  18/4  80  قهرمانی، تفریحی، بانوان و.. تعداد رویدادهاي ورزشی،  5

  30/6  978/0  14/4  80  پخش زنده برنامه هاي شبکه در بسیاري از ساعات شبانه روز  6
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  80/5  024/1  04/4  80  توجه مسئولین بلند پایه رادیو به ورزش  7

8  
وجود مراکز آموزش عالی و پژوهشی ورزشی در کشور براي کمک به توسعه 

  56/5  787/0  01/4  80  این شبکهعلمی 

9  
توسعه فناوري هاي نوین و امکان استفاده بهینه از آن ها در برنامه ها (اطالع 

  49/5  849/0  96/3  80 رسانی، ارتباطی، محاسباتی و ...)

10  
) Sponsorshipوجود پتانسیل و امکان بهره گیري از حمایت شرکت هـا (

  20/5  99/0  86/3  80 به عنوان یک منبع درآمدي

  98/4  858/0  85/3  80  وجود چشم انداز براي رسانه ملی  11
وجود مخاطبان جوان و نظران رسانه و ورزش ، مشاهده می شود، از دیدگاه صاحب 6همان گونه که در جدول

از اهمیت بیشتري در  وجود افراد داراي تحصیالت عالی و متخصصین علوم ورزشی در کشورو  عالقه مند به ورزش
ها ترین اهمیت را نسبت به سایر گویهوجود چشم انداز براي رسانه ملی کمد نظر برخوردار است و میان گویه هاي مور

  دارد. 
  و ورزشی چیست؟ايرسانهنظرانورزش از نظر صاحبرادیوییشبکهموجود برايتهدیدهاي -4

28χ/ 497و ( )=000/0p ≥05/0(دهد که نشان می 7آمده و نتایج ارائه شده در جدول آزمون فریدمن به عمل

داري اي و ورزشی، بین تهدید ضعف شبکه رادیویی ورزش تفاوت معنینظران رسانهبنابراین از دیدگاه صاحب). =2
  وجود دارد. 

  اي و ورزش       رسانهنظران تفاوت بین تهدیدضعف شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب - 7جدول 
  (نتایج حاصل از آزمون فریدمن)

  تعداد  آماره
ر ( ئمقدارکاي اسکو

χ2(  

  درجه آزادي

)df(  

سطح معناداري 

)sig(  

  001/0  9  497/28  80  نتیجه
  .شد آن ها پرداخته بنديتیورزش، به اولو رادیوییشبکه  تهدیدنقاط  نیدار بودن تفاوت ب یمعن یپس از بررس

  اي و ورزشینظران رسانهرتبه بندي نقاط تهدید شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب- 8جدول 
  (نتایج حاصل از آزمون فریدمن)

انحراف   میانگین  تعداد  تهدیدات  ردیف
  استاندارد

میانگین 
  رتبه

  16/6  803/0  96/3  80  فشار مسئولین در کنترل انتقادهاي شنوندگان  1
  12/6  932/0  94/3  80  شبکه با مراکز علمی و تحقیقاتی ورزش کشورنبود ارتباط سیستماتیک بین   2
  79/5  897/0  83/3  80ارتباط غیرمؤثر مدیران شبکه با معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و   3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

     

13 

  

 

  پرورش جهت توسعه شبکه

برقراري ارتباط بین المللی محدود با نهادها و سازمان هاي خارجی مرتبط با رشته   4
  77/5  887/0  85/3  80  ورزشیهاي 

  53/5  011/1  7/3  80  افزایش گرایش به اینترنت و فضاهاي سایبري توسط شنوندگان  5
  52/5  983/0  71/3  80  مشکالت اقتصادي جامعه و متعاقب آن کاهش سرمایه گذاري و تقاضا براي ورزش  6
  43/5  947/0  7/3  80  میزان پخش محدود فرستنده هاي پخش  7

  33/5  889/0  64/3  80  مبلغ حق پخش رویدادهاي بین المللی مثل المپیک باال رفتن  8

  91/4  953/0  55/3  80  هزینه هاي نسبتاً زیاد ملزومات و تجهیزات فنی مورد نیاز شبکه  9
  46/4  188/1  26/3  80  تعداد قابل توجه رسانه هاي جمعی در حوزه ورزش  10

  
فشار مسئولین در کنترل نظران رسانه و ورزش ، مشاهده می شود، از دیدگاه صاحب 8همان گونه که در جدول 

از اهمیت بیشتري نبود ارتباط سیستماتیک بین شبکه با مراکز علمی و تحقیقاتی ورزش کشور و  انتقادهاي شنوندگان
ها کم ورزش از سایر گویه تعداد قابل توجه رسانه هاي جمعی در حوزهد نظر برخوردار است و در میان گویه هاي مور

  تر است. اهمیت
براي شبکه رادیویی ورزش در جهت حفظ و ، اي و ورزشبهترین راهبردهاي پیشنهادي صاحبنظران رسانه

 جذب مخاطبان کدام است؟

  در راستاي تدوین راهبردها  SWOTتجزیه و تحلیل  
عوامل  آنگاه شدند، یی(قوتها و ضعفها) شناسا ی) و عوامل دروندهای(فرصتها و تهد یطیکه عوامل مح نیپس از ا

و  یبراي بررس محقق روش ابتدا نیراهبرد است. در ا شنهادیزمان انتخاب و پ نکیداده شده و ا زیو مهم تم ديیکل
 اتیروي ادب قیتحق ،هاي مختلف  شبکه اسناد و مدارك گروههاي ورزش یاشراف کاملتر موضوع مورد بحث، به بررس

  شد. نیدر مرحله بعدي راهبردها تدو و اي ورزش پرداختهراهبردهاي توسعه رسانه یموضوع و بررس
  راهبردهاي تدوین شده براي شبکه رادیویی ورزشبرخی  

  : SOراهبردهاي  -
  )S9,O1( فرهنگ ورزش در جامعه سازينهینهاد ماجهتیهاي مختلف صدا و ستعامل با گروه ورزش شبکه .1
و  ورزش نظارت وزارت و حمایت طریق از پخش رویدادهایشان براي ورزشی هايفدراسیون آمادگی بردن باال .2

  )S7,O3.O4,O5جوانان (
حداکثري مخاطبان ورزش  جذب براي فنی شبکه امکانات و اندرکاراندست تخصص از استفاده .3

)S4,S5,S8,S10,O1(  
 سازبرنامه هايگروه و شبکه در ساختار رسانه و بدنی تربیت آموختگاندانش از استفاده .4

)S5,S8,S10,O2,O8(  
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  )S1,O3تالش جهت منبع اول و مرجع شدن خبرهاي ورزشی( .5

  : WOراهبردهاي  -
 )w1,o5,o7ها (گیري از حمایت مسولین جهت پخش تمام ورزشبهره .1

هاي پیشرفته و به روز مدیریتی گیري از دانش و تخصص متخصصین رسانه و ورزش جهت اعمال شیوهبهره .2
  )w2,w4,w7,o2,o8در شبکه (

هاي توسعه برنامه و فنی به روز امکانات افزایش هاي داوطلب جهتشرکت مالی مشارکت از گیريبهره .3
 )w3,w5,o9,o10تولیدي(

ها ، مسئولین و مراکز آموزش عالی براي توسعه با فدراسیون شبکه مدیران ارتباطات تعریف و پیش بینی .4
  )w8,o4,o7,o8(شبکه در اهداف شبکه

ها با توجه به گستردگی شبکه و پخش هاي ورزشی و  ورزش تمامی استاناختصاص زمان به تمام گروه .5
  )w9,o3,o5,o6برنامه در ساعات شبانه روز (

  : STراهبردهاي  -
  )S8, S 9,T10ی (رادیویهاي هاي سایر شبکهافزایش توانمندي با در نظر گرفتن قابلیت .1
هاي مرتبط از شبکه جهت پخش مسابقات داخلی و خارجی سازمانحمایت مسئولین صدا و سیما و سایر  .2

)S7,T6,T8( 

 )S 5, S 8,T5به روز رسانی برنامه ها با استفاده از اطالعات فضاي اینترنتی و سایبري ( .3

هاي جدي با مسولین و کارشناسان ورزشی جهت توسعه کیفی پخش برنامه تعامل .4
 )S3,S4,S8,T2,T3,T4شبکه(

ها جهت دریافت حمایت مالی بمنظور توسعه فنی و محتوایی شبکه ورزش و سایر سازمانتعامل با وزارت  .5
)S7,T7,T9( 

  : WTراهبردهاي  -
 ,W3, W5حمایت مالی سازمان و اختصاص بودجه کافی براي شبکه بمنظور توسعه فنی و کیفی شبکه ( .1

T3,T8,T9( 

 ,W1, W9جهت افزایش مخاطب (هاي ورزشی تالش براي پوشش دادن اخبار و گزارشات تمام رشته .2

T10( 

هاي خارجی ورزشی جهت توسعه و به روز نمودن اطالعات افزایش ارتباطات بین المللی با نهادها و سازمان .3
  )W4,T4ورزشی شبکه (

 ,W2, W4, W6, W7( اردانکجلب اعتماد مسولین در استفاده از کارشناسان متخصص و مدیران زبده و  .4
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 W10, T1( 

  شبکه رادیویی ورزش) QSPM( ریزي راهبرد کمی مهگیري با استفاده از ماتریس برناممرحله تصمی 
  راهبردهاي قابل استفاده با توجه به موقعیت به دست آمده عبارتند از: برخی 

  )S9,O1( فرهنگ ورزش در جامعه سازينهینهاد جهت مایهاي مختلف صدا و ستعامل با گروه ورزش شبکه .1
و  ورزش نظارت وزارت و حمایت طریق از پخش رویدادهایشان براي ورزشی هايفدراسیون آمادگی باالبردن .2

  )S7,O3.O4,O5جوانان (
حداکثري مخاطبان ورزش  جذب براي فنی شبکه امکانات و اندرکاران دست تخصص از استفاده .3

)S4,S5,S8,S10,O1(  
 سازبرنامه هايگروه و شبکه در ساختار رسانه و بدنی تربیت آموختگاندانش از استفاده .4

)S5,S8,S10,O2,O8(  
 )w1,o5,o7ها (گیري از حمایت مسولین جهت پخش تمام ورزشبهره .5

در شبکه به روز مدیریتیهايشیوهاعمالجهترسانه و ورزشمتخصصیناز دانشگیريبهره .6
)w2,w4,w7,o2,o8(  

هاي توسعه برنامه و فنی روز به امکانات افزایش هاي داوطلب جهتشرکت مالی ازمشارکت گیريبهره .7
 )w3,w5,o9,o10تولیدي(

ها ، مسئولین و مراکز آموزش عالی براي توسعه با فدراسیون شبکه مدیران ارتباطات تعریف و پیش بینی .8
 )w8,o4,o7,o8( شبکه در اهداف شبکه

و پخش  ها با توجه به گستردگی شبکههاي ورزشی و  ورزش تمامی استاناختصاص زمان به تمام گروه .9
  )w9,o3,o5,o6برنامه در ساعات شبانه روز (

و خارجی داخلیمسابقاتپخشجهتاز شبکه مرتبطهايسازمانصدا و سیما و سایرمسئولینحمایت .10
)S7,T6,T8( 

 )S 5, S 8,T5به روز رسانی برنامه ها با استفاده از اطالعات فضاي اینترنتی و سایبري ( .11

 )S2,S5,S8,T1هاي ساالنه (نظرسنجی، نقد و بررسی ها باباال بردن کیفیت برنامه .12

هاي شبکه تعامل جدي با مسولین و کارشناسان ورزشی جهت توسعه کیفی پخش برنامه .13
)S3,S4,S8,T2,T3,T4(  

ها جهت دریافت حمایت مالی بمنظور توسعه فنی و محتوایی شبکه تعامل با وزارت ورزش و سایر سازمان .14
)S7,T7,T9( 

 ,W3, W5مان و اختصاص بودجه کافی براي شبکه بمنظور توسعه فنی و کیفی شبکه (حمایت مالی ساز .15

T3,T8,T9( 

هاي خارجی ورزشی جهت توسعه و به روز نمودن اطالعات افزایش ارتباطات بین المللی با نهادها و سازمان  .16

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

     

16 

  

 

 )W4,T4ورزشی شبکه (

  )W2,W4, W6، W7, W10, T1( و مدیراناز متخصصاندر استفادهئوالنمس اعتمادجلب  .17

  گیريبحث و نتیجه
 سهیرا مقااطالعات لهیبدان وس رانیکه مداست یمهماز ابزارهاي یکی دینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدسیماتر

-، استراتژيWOهاي ، استراتژيSOهاياستراتژي ند،ینماارائهاستراتژيچهار نوعاستفاده از آن با توانندیو م کنندیم

نقاط سیماتر هیبخشهاي ته نیتراز مشکلخارجی  و داخلی اصلی عوامل کردن . مقایسهWTهاي و استراتژي STهاي 
 نیبهتربه نامزيیچکهذکر استبهدارد.الزم ازینیخوبهاياست و به قضاوت دیقوت، ضعف، فرصت و تهد

  وجود ندارد. سهیمقاقابلعواملمجموعه
 مسؤوالن، ،استکه منطقه محافظه کارانه  WOمنطقه  در ورزش رادیویی شبکه راهبردي جایگاه به توجه با

و در قدم بعد  بگذارنداز بین بردن نقاط ضعف تمرکز خود را بر  دیبا ،ورزش  رادیوییدست اندرکاران شبکه و  مدیران
از نقاط قوت خود در درون سازمان  دیورزش با رادیویی شبکه .بپردازندبرنامه راهبردي به رشد و توسعه خود  نیبا تدو

بهره برده و  هاي متنوع خود در شبکهبخشهاي موجود و  رساختیز و زاتیو متخصص، تجه یفن روهايیهمانند ن
 موجود در داخل و خارج کشور، یهاي ورزشخارج را همانند سازمان طیروي سازمان در مح شیپ و هاي موجودفرصت

ورزش  شبکه یها در جهت رشد و تعالو از آن فرصت یبررس رانیو جامعه جوان ا یمعتبر و مختلف ورزش دادهايیرو
داخل سازمان مانند  ضعف نقاط دیاقدام مؤثر، با نیورزش عالوه بر ا رادیوییاستفاده کند. الزم به ذکر است که شبکه 

ریزي شبکه و ارتباط غیرموثر مدیران شبکه با اداره کل تربیت نبود اجراي برنامه راهبردي، نبود انسجام الزم در برنامه
تعداد در خارج سازمان همانند  موجود دهايیتهد ییو برطرف کند و با شناسا یبررس ،ییبه فراخور توانا زینبدنی را 

نبود ارتباط سیستماتیک  ک،یمانند المپ یالمللنیب دادهايیرو ، باال رفتن مبلغ حق پخشهاي ورزشیقابل توجه رسانه
  .دینما لیبه فرصت تبد طیشرا نیدر بهتر ای و داده لیآن ها را تقل ، مراکز علمی و تحقیقاتی ورزش کشوربین شبکه و 

طور که در راهبردها اشاره شد استفاده از تخصص دست اندرکاران و امکانات فنی شبکه براي جذب حداکثري همان
ست و این راهبرد با توجه به هدف پژوهش که به دنبال استراتژي جهت دارترین راهبردهاطبان ورزش از اولویتمخا

بنابراین مسئوالن باید به این مهم توجه بیشتري مبذول ب شبکه است  اهمیت زیادي دارد. جذب حداکثري مخاط
  نمایند. 

هاي شبکه با در نظر گرفتن نمنديهاي ورزشی ، راهبرد افزایش توابا توجه به وجود تهدید تعدد قابل توجه رسانه
نماید. راهبردهاي ت و به توسعه شبکه کمک میها براي از بین بردن این تهدید کارآمد اسهاي سایر شبکهقابلیت

ها شبکه می تواند کمک قابل توجهی نماید تعامل با وزارت ورزش و سایر سازمانکمی و کیفیدیگري که به توسعه
چنین حمایت مالی سازمان و اختصاص بودجه ، هممنظور توسعه فنی و محتوایی شبکه بهجهت دریافت حمایت مالی 

هاي مالی متعدد و هاي داوطلب است. با توجه به وجود ضعفگیري از مشارکت مالی شرکتکافی براي شبکه و بهره
تواند به توسعه شبکه میشبکه را با خطر مواجه نموده است، این راهبردها  ،طور تهدیداتی که از جنبه مالیهمین

  کمک نماید.
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هاي مختلف با آن درگیر است در خصوص ارتباطات ضعیف و غیر ها و تهدیداتی که شبکه در جنبهاز دیگر ضعف 
موثر مدیران شبکه با سایر مدیران، مسئوالن، مراکز آموزشی است که این نقصان با راهبرد پیش بینی و تعریف 

المللی با طور افزایش ارتباطات بینها، مسئولین و مراکز آموزش عالی و همینراسیونارتباطات مدیران شبکه با فد
  هاي خارجی قابل حل است. نهادها و سازمان

هاي استراتژیک و راهبردي آن و انسجام نداشتن از نقاط ضعف و عمده شبکه در خصوص مدیریت شبکه و برنامه
هاي مدیریتی با ن این نقاط ضعف راهبردهایی مانند به روز نمودن شیوههاي شبکه است که براي از بین برددر برنامه

گذاري منسجم با استفاده از دانش اي راهبردي و سیاستاستفاده از دانش متخصصان رسانه و ورزش، طراحی برنامه
جلب اعتماد آموختگان دو حوزه رسانه و ورزش و استفاده از کارشناسان متخصص و مدیران زبده و کاردان از طریق 

  مسئولین پیشنهاد شده است تا این ضعف اساسی مرتفع شود. 
پوشش ناعادالنه خبري  ،تواند به شبکه اسیب برساند و از تعداد مخاطبان آن کم نمایدکه میدیگريهاياز ضعف
دادن اخبار تالش براي پوشش  . براي از بین بردن این ضعفستهانبود امکان پخش برخی از ورزشها و انواع ورزش
هاي ها، اختصاص زمان به تمام گروهگیري از حمایت مسولین جهت پخش تمام ورزشهاي ورزشی، بهرهتمام رشته

و حمایت مسولین جهت پخش مسابقات داخلی و خارجی راهبردهاي موثري است. ها ورزشی و ورزش تمامی استان
تواند شبکه را با میجدي هستند کهيهااز ضعفدر شبکه به روزهايشیوهکار نبردنهدر شبکه، بتخصصبودنپایین

ساالنه، هايها با نظرسنجی، نقد و بررسیبرنامهکیفیت. با باال بردندهدکاهشرا  خودو سازد و مخاطبانرمشکل روبه
  شود.میپذیر ها و تهدیداتش امکانشبکه بر ضعفغلبه

  برخی منابع مهم 
  منابع فارسی

  ومددانشگاه تهران، چاپ ، علیرضا دهقان، تهران، انتشاراتارتباطاتهاينظریه، )1381( و سورین ورنانکارد جمز  -
ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژي و برنامه )، 1392جوادي پور، محمد و سمیع نیا، مونا ( -

  21، ص 4در مدیریت ورزشی، شماره ، پژوهش هاي کاربردي هاي آینده
بررسی میزان و علل بهره مندي دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان هاي )، 1378حسین پور، حجت ( -

، دانشگاه عالمه طباطبایی،پایان نامه کارشناسی شهرستان شادگان از تلویزیون هاي درون مرزي و برون مرزي
  ارشد 

  انتشارات سروش ،تهران ،مراديسیروس، جمعیارتباطشناخت)،1383دنیس (و اورتدفلور، ملوین -
، تهران، یو مهدي رشکیاناصغر کیا علی، مبانی برجسته سازي رسانه ها)، 1972( اورت راجرزو  دیرینگ، جیمز -

  شرکت تعاونی سازمان معین ادارات
 مدیریت دکتري ، رسالهالگو ارائه و کشور ورزش توسعه در گروهی هايرسانه نقش)، 1386قاسمی،حمید ( -

  تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی
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، طـرح پژوهشـی، بررسی نقش مطبوعات و رسانه هـاي گروهـی در ورزش ایـران)، 1386کردي، محمدرضا ( -
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  جلد یکم، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، وسائل ارتباط جمعی)، 1371معتمدنژاد، کاظم ( -
ژوهش ،گودرز میرانی ، به سـفارش دفتـر پـمدل هاي ارتباطات جمعی)،  1387( دنیس و سون ویندال ،مک کوایل -

  هاي رادیو، طرح آینده، تهران
  نشر فاران، مقدمه اي بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی)، 1380(هرمز  ،مهرداد -
مرکز مطالعات و تحقیقـات ، تهران، دهقان، علیرضا هاي ارتباطاتکاربرد نظریه)، 1376(همکاران سورن و ،ویندال -

 رسانه ها
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