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 چكيده

از نظر هدف كاربردي و از نظر  تحقيقاجراي روش . بود هاي ورزشي سازمان صداوسيما برنامههبردي را هدف از اين پژوهش تدوين برنامة
هاي ورزشي صداوسيما و نيز كلية  متخصصان، سردبيران و مديران ارشد برنامه ةكليجامعة آماري تحقيق شامل . استراتژي تركيبي بود

هاي ورزشي صداوسيما،  يق، نمونة تحقيق در بخش كيفي شامل مديران برنامهسازان ورزشي سيما بود كه با توجه به روش تحق برنامه
آوري منظور جمع به. برفي انتخاب شدند طور هدفمند و با تكنيك گلوله بود كه به) =20N(سردبيران و متخصصان حوزة رسانة ورزشي 

با استفاده از آزمون . حاصل از بخش كيفي استفاده شدها از مصاحبة عميق با خبرگان در بخش كيفي، و در بخش كمي، از پرسشنامة  داده
K-S  شده از آزمون  ييشناساها و تهديدهاي بندي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت رتبه منظور بهسپس . بررسي شد ها دادهتوزيع طبيعي
يژه و بههاي استراتژيك  ز تحليلريزي استراتژيك، برحسب موضوع ابراي ساير موارد مندرج در برنامه. بندي فريدمن استفاده شد رتبه

قرار دارد كه براي ) ST(هاي ورزشي سازمان صداوسيما در منطقة رقابتي  نتايج نشان داد موقعيت برنامه .استفاده شد SWOTتحليل 
 .آن پنج استراتژي تدوين شد
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 مقدمه

 و هاانديشه رواج و طرح براي ابزار ترين قوي ها رسانه

 قلب به هاو نگرش هافرهنگ نفوذ وسايل براي كارامدترين

گيري به منبع غالب شكلو ) 6(شوند مي محسوب جوامع

در  .)17( اندهاي اجتماعي در جوامع تبديل شده واقعيت

هاي  در پيام اي از نگرش ما به دنيا ريشه واقع بخش عمده

آنها به لحاظ دارا . اندشده ساخته  يشاي دارد كه از پ رسانه

ها و  نفوذ وسيع، اثر مستقيمي بر ارزش ةبودن دامن

عامل بسيار  ها رسانهامروزه . )19( هنجارهاي جامعه دارند

روند  شمار مي هاي اجتماعي به گيري ارزشمؤثري در شكل

شده  و مطالب درج هاكه در بخش ورزشي، محتواي برنامه

تواند تأثير بسزايي در پيشرفت و بهبود وضعيت در آن مي

هاي جمعي مانند  رسانه بنابراين). 9( كشور داشته باشد

رساني، ها نقش مهمي در اطالع راديو، تلويزيون و روزنامه

توسعة نظرها در خصوص ورزش و پيشرفت در آينده دارند 

قعي كشورها پيشرفت وا توسعه وكه  يطور به ).8(

 است آنها ورزش ينتر مختلفي دارد كه از مهم يها شاخص

 امروزه ورزش از عوامل تأمين سالمت جسماني و .)4(

 الگوهاي معرفي .شود رواني افراد جامعه محسوب مي

 شده موجب ها رسانه از طريق جهان تمامي در ورزشي

 كه مقبولي را الگوهاي جهان سراسر در است تا جوانان

 آنها با و دهد قرار خود كنند، الگوي مي معرفي اه رسانه

 جمعي هاي رسانه سازي كنند؛ همچنين قدرت شبيه

 اي دامنه در رسانه تأثير زمينة در وسيعي مطالعات موجب

 ها دولت بيشتر سبب توجه نگرش اين. گسترده شده است

). 8(شود  يم جمعي هاي رسانه از نظرهاي اقتصادي روي

در  ورزش توسعة كه اند دريافته شورهاك امروزه،رو  ازاين

 و غيرمستقيم مستقيم مزاياي از گيري بهره و ابعاد مختلف

 نيست ميسر مناسب سياستگذاري و ريزي برنامه بدون آن

استراتژيك در اين  يزير بنابراين مديريت و برنامه). 11(

). 14(رود  يشمار م مقوله يكي از كاركردهاي مهم به

اي براي پايان دادن و نهايي  ژيك وسيلهريزي استرات برنامه

با فرايندي است كه در آن سازمان اهداف خود، و  كردن

مدت و  اهداف مياناستفاده از برنامة راهبردي خود به 

 ها در از سوي ديگر، سازمان ).18(يابد  دست مي بلندمدت

 ميدان در ها و كسب موفقيت غلبه بر چالش راستاي

 و نگر آينده كه ريزي بهره گيرند امهبرن نوعي از بايد رقابت،

 و شناسايي عوامل ضمن كه يطور بهباشد،  گرا محيط

 بر تأثير آنها بلندمدت زماني افق تحوالت محيطي، در

). 18(را مشخص كند  آنها با سازمان تعامل نحوة و سازمان

ها و توسعة آنها نيازمند درك  همچنين بقا و دوام سازمان

حيطي، تغييرات در بازار و هاي م هنگام فرصت  به

ريزي استراتژيك و انتخاب استراتژي مناسب و  برنامه

گيري در  پيچيدگي و ظرافت تصميم). 14(اثربخش است 

و ) 13( سازد كار، مديريت استراتژيك را ضروري مي

ها و  اي است كه اهداف، سياست استراتژي مدل يا برنامه

هدف از فرايند  ).2(سازد  اقدامات سازمان را يكپارچه مي

. هاي رقابتي است تدوين راهبرد ريزي استراتژيك، برنامه

انتخاب صحيح  ين قسمت در تدوين راهبردها،تر مهم

چراكه اوالً هيچ سازماني داراي منابع  راهبردهاست؛

نامحدود نيست و ثانياً با اجراي يك راهبرد اشتباه شركت 

اه ممكن است در چنان گردابي گرفتار آيد كه ديگر ر

كاري  انتخاب راهبرد مناسب،). 13(بازگشتي نداشته باشد 

آميز است، زيرا هر راهبرد سازمان  پيچيده و حتي مخاطره

مديران ). 15(كند  را به محيط رقابتي خاصي هدايت مي

و در  نيستندجدا  نيز از اين مقوله صداوسيماي كشور

هاي ورزشي و افزايش گرايش افراد و  جهت توسعة برنامه

 بنابراين. وم مردم به امر ورزش نقش بسيار مهمي دارندعم

 منظور بههاي مناسب  ها و استراتژي براي تدوين برنامه

بهينه از منابع، بررسي وضعيت  ةمديريت موفق و استفاد

ها و تهديدها  موجود و شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت

هاي رايج بررسي وضعيت  از شيوه). 5(امري ضروري است 
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يك  SWOTوتحليل  تجزيه. است SWOTل موجود مد

دروني  عواملاما مؤثر براي شناخت  ،ساده يزير ابزار برنامه

كه ممكن است بر موفقيت يا عدم موفقيت  استو بيروني 

ابزار مهم  SWOTتحليل ). 16( باشند يرگذارسازمان تأث

منزلة  طور معمول، به گيري است و به پشتيبان تصميم

هاي بيروني و دروني سيستم  محيطاي براي تحليل  وسيله

به اين منظور ابتدا عوامل دروني و  ).12(رود  يم كار به

يرگذار بر مديريت راهبردي شناسايي و در تأثبيروني 

وتحليل و تدوين راهبرد پرداخته  مرحلة بعد به تجزيه

  .شود مي

گيري واقعيت  منبع غالب شكل هاي جمعي رسانه

 ،شده ي يك عمل نهاديويژگ ينتر اند و مهم اجتماعي

هاي ورزشي  و برنامهواقعيت اجتماعي و ارتباطات ورزشي 

اهميت و جايگاه با توجه به مباحث مذكور و . است

هاي جمعي  كه رسانهتوان گفت  يهاي جمعي م رسانه

ارتباطي بزرگ مانند راديو و  يها از طريق كانال توانند يم

توسعة در  ،يافته تبليغات سازمان ةواسط به و تلويزيون

تأثير بسزايي در  بوده وسودمند  ورزشي هاي برنامه

البته با ذكر اينكه . داشته باشندورزش  يساز فرهنگ

هاي  مسئلة اساسي و مهم، نبود برنامة مدون و برنامه

هاي موجود، نبود مطالعات و عدم  عملياتي مرتبط با برنامه

شناخت از نقاط قوت و ضعف از يك سو و تهديد و 

يماي كشور از سوي ديگر است صداوسهاي سازمان  فرصت

و همين مسئله موجب چالش در انتخاب راهبرد مناسب و 

هاي ورزشي سازمان  مشخص در توسعة برنامه

ششم و  انداز چشم، در راستاي سند ستصداوسيما

ي كه در اينجا با آن ا مسئلهة پژوهش كشور، نظامنام

صداوسيما  مواجهيم، اين است كه آيا مديران سازمان

نگر به موضوعات مختلف بيروني و دروني  يندهآنگاهي 

 سازمان صداوسيماي كشور دارند و الگوي راهبردي

هاي ورزشي چگونه  سازمان صداوسيما در ارتباط با برنامه

  است؟

  

  روش تحقيق
از نظر هدف كاربردي و از نظر  روش اين تحقيق

حبه با راهبرد تركيبي است و مسير اجراي آن انجام مصا

ي كانوني و همچنين پيمايش ها گروهاستفاده از تكنيك 

جامعة آماري پژوهش شامل . با استفاده از پرسشنامه بود

هاي ورزشي  متخصصان، سردبيران و مديران ارشد برنامه

و از آنجا كه در اين  است) جلسة خبرگان(صداوسيما 

ي كانوني استفاده ها گروهتحقيق براي مصاحبه از تكنيك 

نفر  10تا  8شود، تعداد اعضاي هر گروه كانوني بين  مي

از آنجا كه افزايش تعداد اعضاي گروه موجب . خواهد بود

شود تا برخي اعضا سكوت كنند و تعامل اندكي داشته  مي

باشند، امكان عدم ارائة اطالعات از طرف همة افراد فراهم 

نخواهد بود، به همين دليل الزم است تعداد اعضاي 

نفر باشند و در صورت نياز  10ي كانوني حداكثر اه گروه

ي كانوني ها گروهتوان از تعدد  يمبه مصاحبه با افراد ديگر، 

طور  به ها نمونهبراي دستيابي به اهداف تحقيق،  .بهره برد

: شوند كه شامل دو بخش خواهد بود يمهدفمند انتخاب 

هاي ورزشي صداوسيما،  بخش اول شامل مديران برنامه

و ) =20N(يران، متخصصان حوزة رسانة ورزشي سردب

سازان ورزشي رسانه  بخش دوم شامل كلية برنامه

)200N=.(  

در مرحلة اول تحقيق، در انتخاب نمونة آماري براي 

مصاحبه با نخبگان سعي شد تا هم از افراد داراي 

و هم از افراد ) اعضاي هيأت علمي(تحصيالت دانشگاهي 

هاي  زي راهبردي در زمينة برنامهير برنامهداراي تجربيات 

هاي ورزشي  ورزشي سازمان صداوسيما و نيز مديران برنامه

هاي  سازمان مذكور استفاده شود كه شامل مديران برنامه

ورزشي صداوسيما، سردبيران، متخصصان حوزة رسانة 
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گيري براي منظور نمونه به. نفر بودند 20ورزشي به تعداد 

و  1گيري هدفمند ز روش نمونههاي عميق اانجام مصاحبه

در اين . استفاده شد 2برفي گيري گلولهتكنيك نمونه

منظور مصاحبه انتخاب و سپس  تكنيك يك گروه اوليه به

هاي بعدي براي مصاحبه توسط همين گروه معرفي گروه

گيري تا جايي تداوم يافت كه پژوهش به شدند و نمونه

نفر از  20 در مجموع با. اشباع و كفايت نظري رسيد

در مرحلة كيفي از مصاحبة عميق  .خبرگان مصاحبه شد

عنوان ابزار تحقيق و در مرحلة كمي نيز از  با خبرگان به

عنوان ابزار تحقيق  پرسشنامة برخاسته از مرحلة اول به

  .استفاده شد

شده، در بخش  يآور جمعهاي  وتحليل داده براي تجزيه

ميانگين و درصد هاي آماري توصيفي مانند كمي از روش

همچنين، در بخش آمار استنباطي . فراواني استفاده شد

ها ها، فرصتها، ضعفبندي قوت شناسايي و رتبه منظور به

هاي محوري و اهداف بلندمدت و و تهديدها، ارزش

اي فريدمن، ي كليدي عملكرد از آزمون رتبهها حوزه

 ها از آلفاي كرونباخ و برايتعيين پايايي پرسشنامه

از آزمون كولموگروف اسميرنوف،  ها دادهسنجش توزيع 

فزار اگيري از نرماستفاده شد و اطالعات مزبور با بهره

SPSS V.22 براي ساير موارد مندرج . وتحليل شد تجزيه

هاي  ريزي استراتژيك، برحسب موضوع از تحليلدر برنامه

  .شود بهره گرفته مي SWOTيژه تحليل و بهاستراتژيك 

  

  هاي تحقيق ج و يافتهنتاي
هاي تحقيق از  براي بررسي طبيعي بودن توزيع متغير

نتايج . استفاده شد )K-S( اسميرنوف آزمون كولموگروف

ها از لحاظ آماري نرمال هستند  نشان داد كه تمام توزيع

)05/0≥P .(هاي  برنامهي نقاط قوت بند رتبهمنظور  به

                                                           
1. Purposive 
2. Snow ball 

ر سطح از آزمون فريدمن دورزشي سازمان صداوسيما 

هاي حاصل از نتايج و يافته براساس. استفاده شد 05/0

هاي ورزشي سازمان  برنامهآزمون فريدمن بين نقاط قوت 

ي تحقيق تفاوت معناداري ها نمونهاز ديدگاه صداوسيما 

  ).Sig ،62/67=2χ=01/0(وجود دارد 

و  يداخل يمسابقات ورزش ةپخش زند«نتايج  براساس 

 يها وجود شبكه«، »يرزشو يداتو تنوع تول يخارج

 ةمختص ورزش و پوشش گسترد يزيونيو تلو يوييراد

و  يعملكرد خوب در بعد سرگرم«و » يهاي ورزش برنامه

 يهمراه يتظرف«ترين نقاط قوت و  مهم» يرسان اطالع

 يهاي ورزش در تعامل و مشاركت با برنامه نمسئوال

ورزش جهت  ةارتباط مناسب با كل خانواد«و » صداوسيما

در اولويت آخر » يابيو بازار يغاتاستفاده در رابطه با تبل

  .قرار داشتند

هاي  ي نقاط ضعف توسعة برنامهبند رتبهمنظور  به

ورزشي سازمان صداوسيما از آزمون فريدمن در سطح 

هاي حاصل از نتايج و يافته براساس. استفاده شد 05/0

ن هاي ورزشي سازما آزمون فريدمن بين نقاط ضعف برنامه

ي تحقيق تفاوت معناداري ها نمونهصداوسيما از ديدگاه 

  ).Sig ،35/99=2χ=001/0(وجود دارد 

هاي  كمبود نظارت و كنترل در برنامه«نتايج  براساس

در انتخاب عوامل  ساالري يستهشا عدم«، »يورزش

در  يشخص ياراتو استفاده از روابط و اخت يساز برنامه

 يانسان يرويو ن رانيوجود مد«و » دعوت از كارشناسان

ترين نقاط مهم» صداوسيما يها در شبكه يرتخصصيغ

و نپرداختن  يگومحور بودن، روزمرگو گفت«ضعف بود و 

 يينپا يفيسطح ك«و » يورزش يبه مشكالت اصل

در اولويت آخر قرار » صداوسيما يهاي ورزش برنامه

  .داشتند

هاي ورزشي  برنامهماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

حاصل بررسي استراتژيك ) 1جدول (صداوسيما  سازمان
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 . سازمان صداوسيماستهاي ورزشي  برنامه) نقاط قوت و ضعف(عوامل داخلي 

 
  )IFE(ماتريس ارزيابي عوامل داخلي . Error! No text of specified style in document.1جدول 

  رتبه* وزن   رتبه  وزن  نقاط قوت
 248/0 4 062/0  پخش زندة مسابقات ورزشي داخلي و خارجي و تنوع توليدات ورزشي

 126/0 3 042/0  هاي ورزشي هاي مجازي در توليد برنامه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و رسانه

 132/0 3 044/0  هاي ورزشي  توجه مناسب مسئوالن صداوسيما به كميت برنامه

 165/0 3 055/0  يرسان اطالععملكرد خوب در بعد سرگرمي و 

 224/0 4 056/0  هاي ورزشي ي مختص ورزش و پوشش گستردة برنامهي تلويزيونها شبكهوجود 

 208/0 4 052/0  ظرفيت بالقوه در جذب تبليغات و حمايت مالي

 108/0 3 036/0  منظور استفاده در رابطه با تبليغات و بازاريابي ارتباط مناسب با كل خانوادة ورزش به

 105/0 3 035/0  هاي ورزشي صداوسيما مهظرفيت همراهي مسئوالن در تعامل و مشاركت با برنا

 164/0  4 041/0  هاي ورزشي صداوسيما و اعتماد عمومي به آن داشتن قدمت طوالني برنامه

 16/0  4 040/0  استفاده از بهترين كارشناسان ورزشي در كشور

 114/0  3 038/0  هاي ورزشي وجود منابع مالي مطلوب جهت ساخت برنامه

  رتبه* ن وز  رتبه  وزن  نقاط ضعف
 108/0  2 054/0  ي صداوسيماها شبكهيرتخصصي در غوجود مديران و نيروي انساني 

 094/0 2 047/0  نداشتن انسجام، استراتژي و استانداردهاي الزم جهت ساخت تبليغات ورزشي

 122/0  2 061/0  هاي ورزشي كمبود نظارت و كنترل در برنامه

 11/0  2 055/0  ي و استفاده از اختيارات شخصيساز امهبرنساالري در انتخاب عوامل  يستهشاعدم 

 094/0 2 047/0  هاي ورزشي فقدان قوانين جامع و مدون در صداوسيما در ارتباط با برنامه

 035/0 1 035/0  گفتگو محور بودن، روزمرگي و نپرداختن به مشكالت اصلي ورزشي

 08/0 2 040/0  هاي ورزشي نامهي به اهداف فرهنگي و آموزشي در تهيه و توليد برتوجه كم

 094/0  2 047/0  ي ورزشي در صداوسيماها بخشكمبود تعامل مناسب بين 

 08/0 2 040/0 ي به ورزش همگاني، پايه و آموزشيتوجه كم

 037/0 1 037/0  يطة مرتبط به آنحي نسبت به ورزش بانوان و توجه كم

 037/0 1 037/0  هاي ورزشي صداوسيما سطح كيفي پايين برنامه

  64/2    00/1  مجموع ضرايب اهميت عوامل دروني
 

 4تا  1با توجه به مطالب پيشين نمرة نهايي بين 

؛ بنابراين، است 5/2برابر  آنهارو ميانگين  خواهد بود، ازاين

ها اثري بر جمع نهايي ندارد، زيرا جمع آنها تعداد عامل

چنانچه جمع كل امتياز . هميشه برابر يك خواهد بود

شود،  5/2هايي ماتريس عوامل داخلي بيش از ن

هاي ورزشي سازمان  برنامهمعناست كه نقاط قوت  بدين

كه اين  يدرصورتبر نقاط ضعف آن غلبه دارد و صداوسيما 

ة غلبة نقاط قوت بر دهند نشانباشد،  5/2امتياز كمتر از 

هاي ورزشي سازمان صداوسيما  نقاط ضعف توسعة برنامه

شود، با توجه به كه مشاهده ميطور همان. خواهد بود

است، در  5/2كه كمتر از  آمده دست به 64/2مقدار 

نقاط قوت بر نقاط هاي ورزشي سازمان صداوسيما  برنامه

ها و ي فرصتبند رتبهبراي  .اندضعف آن غلبه داشته

 05/0از  تر كوچكتهديدها از آزمون فريدمن در سطح 

هاي حاصل از آزمون نتايج و يافته براساس. استفاده شد

هاي ورزشي سازمان  هاي برنامهفريدمن بين فرصت

ي تحقيق تفاوت معناداري ها نمونهصداوسيما از ديدگاه 

  ).Sig ،18/135=2χ=01/0(وجود دارد 
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ها  جوانان و خانواده ياقبال عموم«نتايج  براساس 

و  يوجود مراكز علم«، »يهاي ورزش نسبت به برنامه

وجود «و » رزش و رسانه در كشورو ةدر حوز يدانشگاه

جهت پوشش  يو خارج يداخل يمختلف ورزش يدادهايرو

هاي ورزشي  هاي توسعة برنامهترين فرصتمهم» اي رسانه

 يا امكان پخش ماهواره«سازمان صداوسيما بود و 

 يشرفتپ«و » كشورها يرسا يبرا يمل ةهاي رسان برنامه

در » يعصر جاراي در  رسانه يدجد هاي يو فناور يزاتتجه

شناسايي و  منظور بههمچنين  .اولويت آخر قرار داشتند

بندي شده از آزمون رتبه ييشناسابندي تهديدهاي اولويت

. استفاده شد 05/0فريدمن در سطح معناداري كمتر از 

هاي حاصل از آزمون فريدمن بين نتايج و يافته براساس

ز هاي ورزشي سازمان صداوسيما ا هاي برنامهفرصت

ي تحقيق تفاوت معناداري وجود دارد ها نمونهديدگاه 

)01/0=Sig ،78/32=2χ.(  

جامع جهت اخذ  يننبود قوان«نتايج  براساس

 يتحق پخش و حقوق مالك يرنظ يوحقوق ورزش حق

 مانندمختلف  يها گسترش رسانه«، »....و  يمعنو

 رقيب يب«و » يمجاز يها و رسانه يا ماهواره يها شبكه

ترين تهديدهاي توسعة  مهم» بودن يصاربودن و انح

وجود «هاي ورزشي سازمان صداوسيما بودند و  برنامه

نداشتن ورزش در  و قرار ياسيو س ياقتصاد هاي يمتحر

و » ها مختلف و خانواده يها دولت و سازمان هاي يتاولو

قابل  يامپ ةتوان ارائ يتبا ظرف يكمبود كارشناسان ورزش«

در اولويت » يورزش يها رسانه ةمخاطبان عام يفهم برا

  .آخر قرار داشتند

ماتريس ارزيابي عوامل خارجي، حاصل بررسي 

هاي ورزشي سازمان  برنامهاستراتژيك عوامل خارجي 

و  ها فرصتاين ماتريس ). 2جدول ( صداوسيماست

را  هاي ورزشي سازمان صداوسيما برنامهتهديدهاي اصلي 

س ارزيابي عوامل مشابه ماتري. كند يمتدوين و ارزيابي 

، پس از درج عوامل، ضريب اهميت، رتبة (IFE)داخلي 

هاي ورزشي سازمان  برنامهعامل و نمرة نهايي جايگاه 

در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي مشخص  صداوسيما

 .خواهد شد

شده در مورد ماتريس ارزيابي  با توجه به مطالب بيان

خواهد بود،  4تا  1عوامل دروني بيان شد، نمرة نهايي بين 

ها اثري و تعداد عامل است 5/2برابر  آنهارو ميانگين  ازاين

بر جمع نهايي ندارد، زيرا جمع آنها هميشه برابر يك 

چنانچه جمع كل امتياز نهايي ماتريس عوامل . خواهد بود

معناست كه تهديدهاي  شود، بدين 5/2خارجي بيش از 

هاي آن  بر فرصتهاي ورزشي سازمان صداوسيما  برنامه

باشد،  5/2كه اين امتياز كمتر از  يدرصورتغلبه دارد و 

. ها خواهد بودة غلبة تهديدها بر فرصتدهند نشان

 11/2شود، با توجه به مقدار كه مشاهده ميطور همان

هاي ورزشي  برنامهاست، در  5/2كه بيشتر از  آمده دست به

 هاي تهديدهاي پيش روي توسعة برنامهسازمان صداوسيما 

هاي پيش روي آن ورزشي سازمان صداوسيما بر فرصت

  .اندغلبه داشته

هاي  برنامهتعيين جايگاه استراتژيك  منظور بهدر ابتدا 

با استفاده از مقادير ورزشي سازمان صداوسيما 

از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي  آمده دست به

هاي ورزشي  برنامهاقدام به تعيين جايگاه استراتژيك 

 .شده استسازمان صداوسيما 
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 (EFE) ماتريس ارزيابي عوامل خارجي. 2جدول 

  رتبه* وزن   رتبه  وزن  هافرصت
 168/0 3 056/0  اي در عصر جاري هاي جديد رسانه يفناورپيشرفت تجهيزات و 

 204/0 3 068/0  وجود مراكز علمي و دانشگاهي در حوزة ورزش و رسانه در كشور

 18/0 3 060/0  هاي ورزشي ورزشي براي حضور و مشاركت در توليد برنامهي ها سازماناقبال 

 162/0 3 054/0  هاي رسانة ملي براي ساير كشورها ي برنامها ماهوارهامكان پخش 

 228/0 4 076/0 هاي ورزشي نسبت به برنامه ها خانوادهاقبال عمومي جوانان و 

 189/0 3 063/0  اي پوشش رسانهوجود رويدادهاي مختلف ورزشي داخلي و خارجي جهت 

 189/0 3 063/0  رقيب بودن و در دسترس بودن و ضريب نفوذ و اثرگذاري باال در سطح جامعه يب

 183/0 3 061/0  ي ديني و مسئوالن كشور بر حمايت از اركان مختلف ورزشها آموزهتأكيد 

  رتبه* وزن   رتبه  وزن  تهديدها
 106/0 2 053/0  ....نبود قوانين جامع جهت اخذ حق و حقوق ورزشي مانند حق پخش و حقوق مالكيت معنوي و

 102/0 2 051/0  هاي مجازي ي و رسانها ماهوارهي ها شبكههاي مختلف مانند  گسترش رسانه

 046/0  1 046/0  هاي ورزش بانوان هاي فرهنگي و اجتماعي براي پخش برنامه يتمحدود

 039/0  1 039/0  هاي ورزشي سياسيون و استفاده ابزاري از ورزش و برنامه ورود

 037/0  1 037/0  كمبود كارشناسان ورزشي با ظرفيت توان ارائة پيام قابل فهم براي مخاطبان عامه 

 05/0 1 050/0  رقيب بودن و انحصاري بودن يب

 05/0 1 050/0  هاي جايگزين جهت گذراندن اوقات فراغت يسرگرمنفوذ ساير 

 049/0 1 049/0  پاسخگو نبودن مديران و مسئوالن در شرايط بحراني

 048/0 1 048/0  فشارهاي بيروني سازمان براي جلوگيري از نقد و انتقاد در حوزة ورزش

 047/0 1 047/0  هاي ورزشي اعتمادي نخبگان علمي و ورزشي به محتواي برنامه كم

ي مختلف ها سازمانهاي دولت و  يتاولونداشتن ورزش در  قرار هاي اقتصادي و سياسي و يمتحروجود 
 ها خانوادهو 

030/0 1 03/0 

  11/2    00/1  مجموع ضرايب اهميت عوامل بيروني
  

 
 هاي ورزشي سازمان صداوسيما ماتريس داخلي و خارجي برنامه. 1شكل 

 
وتحليل عوامل داخلي و خارجي از  يهتجزمنظور  به

. شودس داخلي و خارجي استفاده ميابزاري به نام ماتري

هاي ورزشي  برنامهاين ماتريس براي تعيين موقعيت 

براي تشكيل اين . رودكار مي به سازمان صداوسيما
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هاي ارزيابي هاي حاصل از ماتريس ماتريس، بايد نمره

داخلي و خارجي را در ابعاد افقي و عمودي اين ماتريس 

در  شي سازمان صداوسيماهاي ورز برنامهقرار داد تا جايگاه 

به آن بتوان  با توجههاي اين ماتريس مشخص شود و خانه

 1كه در شكل طور همان. هاي مناسبي اتخاذ كرداستراتژي

به اينكه نمرة ماتريس  با توجهنشان داده شده است، 

و نمرة ماتريس ارزيابي عوامل  64/2ارزيابي عوامل داخلي 

هاي ورزشي  رنامهبآمد، موقعيت  دست به 11/2خارجي 

. آمد دست بهكارانه در منطقه محافظه سازمان صداوسيما

بر مبناي اين يافته نمرة نهايي ماتريس ارزيابي عوامل 

هاي ورزشي سازمان  برنامهداخلي و خارجي جايگاه 

با توجه به اين . قرار دارد WOدر منطقة  صداوسيما

، كاستن ها در اين جايگاههدف از تعيين استراتژي جايگاه،

پذير هاي آسيبو به حداقل رسانيدن نقاط ضعف و جنبه

ها و ها، موقعيتسازمان و به حداكثر رسانيدن فرصت

بنابراين، سازمان بايد بتواند نقاط ضعف و ؛ تقاضاهاست

پذير خود را در داخل سازمان رفع كند و موارد آسيب

 مزاياي محيط بيرون مانند فناوري جديد، امكانات بهبود و

هاي باال ترميم فناوري موجود يا نيروي تخصصي با مهارت

  .را براي حل مشكالت خود به خدمت بگيرد

هاي ورزشي سازمان  برنامهبه جايگاه  با توجه

توان در ماتريس عوامل داخلي و خارجي ميصداوسيما 

در اين مرحله ماتريس . ها را تدوين كرداستراتژي

SWOT و تهديدهاي ها كه نقاط قوت، ضعف، فرصت

هاي ورزشي سازمان صداوسيما را تشكيل  توسعة برنامه

تعامل نقاط قوت، ). 3جدول (شود  يمدهد، تكميل  يم

يك تحليل كيفي،  صورت بهو تهديدها  ها فرصتضعف، 

با مشخص شدن . كند يمهاي مناسب را پيشنهاد  ياستراتژ

و تهديدها الزم است  ها فرصتجداول نقاط قوت، ضعف، 

استفاده از ماتريس سوات ارتباط اين عوامل را تا با 

  .شناسايي كرد

با توجه به قرارگيري ورزش همگاني استان در 

، راهبردهاي مربوط به اين جايگاه كارانه محافظهموقعيت 

 :شود تدوين مي

ها كاستن و به حداقل رسانيدن هدف از اين استراتژي

كثر پذير سازمان و به حداهاي آسيبنقاط ضعف و جنبه

بنابراين، ؛ ها و تقاضاهاستها، موقعيترسانيدن فرصت

پذير خود را در ها و موارد آسيب سازمان بايد بتواند ضعف

داخل سازمان رفع كند و مزاياي محيط بيرون مانند 

فناوري جديد، امكانات بهبود و ترميم فناوري موجود يا 

هاي باال را براي حل مشكالت نيروي تخصصي با مهارت

 .به خدمت بگيرد خود
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  )WOهاي  استراتژي( SWOT ماتريس .3جدول 
  داخلي عوامل       

  
  
  
  
  
  
  
  عوامل خارجي 

  هاي ورزشي سازمان صداوسيما برنامهنقاط قوت 

1W- يداتو تنوع تول يو خارج يداخل يمسابقات ورزش ةپخش زند 
 يورزش

2W- يمجاز يها اطالعات و ارتباطات و رسانه ياز فناور استفاده 
 يهاي ورزش برنامه يدولدر ت

3W- نتوسط مسئوال يهاي ورزش برنامه يتمناسب به كم توجه 
 صداوسيما

4W- يرسان و اطالع يخوب در بعد سرگرم عملكرد 
5W- مختص ورزش و پوشش  يزيونيو تلو يوييراد يها شبكه وجود

 يهاي ورزش برنامه ةگسترد
6W- يمال يتو حما يغاتبالقوه در جذب تبل ظرفيت 
7W- ورزش جهت استفاده در رابطه با  ةنوادمناسب با كل خا ارتباط

 يابيو بازار يغاتتبل
8W- هاي  در تعامل و مشاركت با برنامه نمسئوال يهمراه ظرفيت

 صداوسيما يورزش
9W- صداوسيما و اعتماد  يهاي ورزش برنامه يقدمت طوالن داشتن

 به آن يعموم
10W- در كشور يكارشناسان ورزش يناز بهتر استفاده 
11W- يهاي ورزش ساخت برنامهمطلوب جهت  يمنابع مال وجود  

  ↓ STهاي  ياستراتژ  ↓هاي ورزشي سازمان صداوسيما  برنامهتهديدهاي 
1O- يجامع جهت اخذ حق و حقوق ورزش يننبود قوان 

 ....و يمعنو يتحق پخش و حقوق مالك مانند
2O- يها شبكه يرمختلف نظ يها رسانه گسترش 

 يمجاز يها و رسانه يا ماهواره
3O- پخش  يبرا ياعو اجتم يفرهنگ هاي يتمحدود

 هاي ورزش بانوان برنامه
4O- از ورزش و  يابزار ةو استفاد ياسيونس ورود

 يهاي ورزش برنامه
5O- ةتوان ارائ يتبا ظرف يكارشناسان ورزش كمبود 

 يها رسانه ةمخاطبان عام يقابل فهم برا يامپ
 يورزش

6O- بودن يبودن و انحصار رقيب يب 
7O- جهت گذراندن  يگزينجا هاي يسرگرم يرسا نفوذ

 ت فراغتاوقا
8O- يطدر شرا نو مسئوال يراننبودن مد پاسخگو 

 يبحران
9O- از نقد و  يريجلوگ يسازمان برا يرونيب فشارهاي

 ورزش ةانتقاد در حوز
10O- يبه محتوا يو ورزش ينخبگان علم ياعتماد كم 

 يهاي ورزش برنامه
11O- و قرار ياسيو س ياقتصاد هاي يمتحر وجود 

 يها دولت و سازمان هاي يتنداشتن ورزش در اولو
  ها مختلف و خانواده

هاي جامع، مانع و  نامه يينآها و  تدوين قوانين، دستورالعمل .1
 يحق و حقوق ورزش يساز شفافدوسويه در جهت 

 يانسان يروين ييافزا و دانش يتالش در جذب، پرورش، نگهدار .2
  يورزش يها برنامه

 هاي مجازي  استفادة بيشتر از رسانه .3
پسند در  اب و مخاطبهاي ورزشي جذ افزايش توليد برنامه .4

 هاي ملي ي رسانهها شبكه
گذاران در حوزة  يهسرماتالش در جهت جذب حاميان مالي و  .5

  هاي ورزشي برنامه

 
 يكم يكاستراتژ ريزي برنامه يسماتردر نهايت از 

)QSPM(  و  بندي راهبردها استفاده شد يتاولوبراي

سازمان صداوسيما  يهاي ورزش برنامههاي  يتاولو

  :از ندا عبارت
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هاي ورزشي جذاب و  افزايش توليد برنامه .1

  هاي ملي؛ ي رسانهها شبكهپسند در  مخاطب

هاي  يزي براي استفاده بيشتر از رسانهر برنامه .2

 مجازي؛

هاي  نامه يينآها و  تدوين قوانين، دستورالعمل .3

حق و حقوق  يساز شفافجامع، مانع و دوسويه در جهت 

 ي؛ورزش

لي و تالش در جهت جذب حاميان ما .4

  هاي ورزشي؛ گذاران در حوزة برنامه يهسرما

 ييافزا و دانش، نگهداري پرورشجذب، تالش در  .5

 .يورزش يها برنامه يانسان يروين

  

  گيري يجهنتبحث و 

و  ها سازمانوتحليل وضعيت در مديريت  يهتجز

يل ماهيت دل به. ي گوناگون امري متداول استها حوزه

و اقتصادي زندگي  اجتماعي روزافزونمتغير و تحوالت 

نيازمند مطالعة محيط پيراموني  ها سازمانمدرن، مديران 

و توجه به تغييرات آينده براي انطباق سريع با شرايط 

هاي  مديران صداوسيما و توليدكنندگان برنامه. ندا محيطي

ي نتايج بررس. مقوله مستثنا نيستند ورزشي نيز از اين

يي هادهد، سازمان يمنشان  ها سازماناز ي اريعملكرد بس

به اهداف خود از ي ابيت و دستيانجام مأموري كه برا

-ك استفاده كردهياستراتژي زيربر برنامهي مبتني تيريمد

ي ها تيمختلف به موفقي هاتياند در فعالاند، توانسته

ها در  از طرف ديگر، نقش رسانه .ابندي دستي ريچشمگ

پوشيده  هاي بدني نيز بر كسي يتفعالتوسعة ورزش و 

يزي ر برنامهتوان از طريق  يمرسد  يمنظر  رو به نيست، ازاين

هاي ورزشي سازمان صداوسيما به  راهبردي در برنامه

يزي استراتژيك ر برنامه. دستاوردهاي مهمي دست يافت

از آن براي پاسخ  ها سازمانروش بسيار متداولي است كه 

 كنند يممناسب به شرايط متغير داخلي و خارجي استفاده 

شود، عامل  مي استفادهيزي استراتژيك ر برنامهو ميزاني كه 

كنندة مهم اعتبار و موفقيت يك سازمان  يشگوييپ

يزي استراتژيك عامل كليدي و ر برنامه. شود يممحسوب 

براي تدوين . بسيار مهم در عملكرد و برتري سازماني است

ق و منظور مديريت موف هاي مناسب به ياستراتژو  ها برنامه

استفادة بهينه از منابع، بررسي وضعيت موجود و شناخت 

ها و تهديدها امري ضروري نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

يزي و ر برنامهيكي از الگوهاي معروف  SWOTمدل . است

  . استمديريت استراتژيك 

با توجه به نتايج ماتريس داخلي و خارجي، موقعيت 

منطقة رقابتي  هاي ورزشي سازمان صداوسيما در برنامه

بر مبناي نمرة نهايي ماتريس ارزيابي عوامل . آمد دست به

، جايگاه استراتژيك )11/2(و خارجي ) 64/2(داخلي 

قرار  STهاي ورزشي سازمان صداوسيما در منطقة  برنامه

هاي منطقة رقابتي تدوين  دارد كه بر اين مبنا، استراتژي

اقع راه و ي بايد گفت كه استراتژي در وكل طور به. شد

ي كه ا گونه بهشود،  يت سازمان تلقي ميمأمورروش تحقق 

از اين راه، سازمان عوامل خارجي و عوامل داخلي را 

ي داخلي و ها قوتبررسي و شناسايي كرده و از 

كند تا  يمي بردار بهرهي درست بههاي خارجي  فرصت

ي داخلي را از بين ببرد و از تهديدهاي خارجي ها ضعف

توجه همزمان به اطالعات داخلي و خارجي . دنيز بپرهيز

دهد  يمدست  ، مبنايي به)SWOTوتحليل  تجزيه(سازمان 

هاي قابل اجرا را  توان بر آن اساس استراتژي يمكه 

  . شناسايي و ارزيابي كرد

وتحليل موارد مذكور، نتيجة تحقيق بيانگر  با تجزيه

. بودهاي ورزشي سازمان صداوسيما  موقعيت رقابتي برنامه

هاي ورزشي  در واقع، سازمان صداوسيما و متوليان برنامه

هاي رقابتي را براي موفقيت آيندة خود در  بايد استراتژي

هدف از اين . خود، در پيش بگيرد انداز چشمدستيابي به 

استراتژي، استفاده از نقاط قوت داخلي سازمان براي 
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 كاهش يا از بين بردن تهديدات موجود در محيط خارجي

البته هيچ سازماني وجود ندارد كه فاقد . سازمان است

ها و اهداف خود باشد؛ مهم  يتفعالتهديد پيش روي 

براي پوشش تهديدات  آنهااستفاده از نقاط قوت 

هاي ورزشي  در اينجاست كه متوليان برنامه. روست پيش

غلبه بر تهديدات و استفاده از  منظور بهسازمان صداوسيما 

اي را اتخاذ  يژهوهاي  ، بايد استراتژينقاط قوت موجود

هاي يادشده در منطقة  در اين تحقيق، استراتژي. كنند

  :دست آمد رقابتي به شرح ذيل به

هاي  نامه يينآها و  تدوين قوانين دستورالعمل ◄

حق و حقوق  يساز شفافجامع، مانع و دوسويه در جهت 

 ي؛ورزش

 ييافزا و دانش يتالش در جذب، پرورش، نگهدار ◄

 ي؛ورزش يها برنامه يانسان يروين

 هاي مجازي؛ استفاده بيشتر از رسانه ◄

هاي ورزشي جذاب و  افزايش توليد برنامه ◄

 هاي ملي؛ ي رسانهها شبكهمخاطب پسند در 

تالش در جهت جذب حاميان مالي و  ◄

 . هاي ورزشي گذاران در حوزة برنامه يهسرما

در تحقيق خود مبني بر تدوين برنامة ) 1393(زارع 

يد بر تأكي ملي با  رسانهاستراتژيك بازاريابي ورزشي در 

تلويزيون با توجه به نمرة نهايي ماتريس ارزيابي عوامل 

) 602/2(و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي) 364/2(داخلي

مشخص كرد كه جايگاه راهبرد بازاريابي ورزشي در 

قرار  WOيد بر تلويزيون در منطقة تأكي ملي با  رسانه

، دو استراتژي swotمچنين با استفاده از ماتريس ه. دارد

so سه استراتژي ،st دو استراتژي ،wo  و سه استراتژي

wt  تدوين و راهبردهايwo  با استفاده از روش ماتريس

بندي شد كه  يتاولو) QSPM(يزي راهبردي ر برنامهكمي 

بر اين اساس آموزش مديران در مورد مفاهيم 

عنوان اولويت اول و استراتژي  ههاي بازاريابي ب استراتژي

عنوان اولويت دوم انتخاب  افزايش تنوع توليدات به

همچنين، سيف پناهي ). 3(شناسايي شد  woراهبردهاي 

طراحي و تدوين راهبرد «در تحقيقي با عنوان ) 1390(

به اين نتيجه » توسعة ورزش قهرماني استان كردستان

ني استان دست يافت كه جايگاه راهبردي ورزش قهرما

قرار دارد و با توجه به اين  WTكردستان در منطقة 

با خبرگان و مسئوالن استان،  نظر تبادلجايگاه و بحث و 

و بلندمدت توسعة  مدت كوتاهيزي ر برنامهطراحي و تدوين 

عنوان راهبرد الزم براي توسعة ورزش  ورزش قهرماني را به

  ).5(قهرماني استان معرفي كردند 

هاي ورزشي  توان گفت كه برنامه يمطور كلي  به

هاي  سازمان صداوسيما كه بخش مهمي از برنامه

ناپذيري از  يكتفك جزء دهند، يمصداوسيما را تشكيل 

و از آنجا كه مردم كشور به  است هاي جامعه يسرگرم

هاي ورزشي عالقة زيادي دارند كه نمود آن را  برنامه

صداوسيما و ي ويژة ورزش در ها شبكهيس تأستوان در  يم

نيز پوشش بسياري از رويدادهاي ورزشي دانست، ضروري 

 ها برنامهرسد كه براي توسعة كمي و كيفي اين  يمنظر  به

 چراكهيزي استراتژيك و بلندمدتي صورت پذيرد، ر برنامه

از اهميت وافري نزد مخاطبان رسانة ملي  اوالً ها برنامهاين 

مشاركت فعال جامعه توانند زمينة  يمبرخوردارند و ثانياً 

در اين زمينه . در ورزش و فعاليت بدني را نيز فراهم سازند

اشاره كرد ) 1393(توان به تحقيق كهندل و همكاران  يم

هاي  هاي تلويزيون، برنامه برنامه كه به اين نتيجه رسيد كه

هاي نوين، مجالت و  راديو، اينترنت و ساير رسانه

ي تفريحي شهروندان ها، بر توسعة ورزش همگان روزنامه

طلوعي اشقلي و ). 10(داري دارند  امعنشهر مشهد تأثير 

نيز در ) 1382(و احساني و همكاران ) 1389(همكاران 

احساني ). 1، 6(تحقيقات خود به نتيجة مشابهي رسيدند 

در تحقيق خود مبني بر كاركردهاي ) 1382( و همكاران

به اين گان تفريحي از نظر خبر يها ورزش ةرسانه در توسع
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هاي اقناعي  از شيوه توانند يها م رسانه نتيجه رسيدند كه

صورت  ند و بهكندر كاركرد آموزش همگاني استفاده 

بپردازند  يرسان بهنگام، به اطالع و و دقيق شده يزير برنامه

نفع،  ذي يها امكان تشكيل گروه سازي ينهو از طريق زم

كاركرد  در... در اقشار مختلف جامعه و  يساز سبك

 يها بازاريابي اجتماعي به افزايش مشاركت مردم در ورزش

معرفي تفريحات  باهمچنين  .)1( دنتفريحي منجر شو

نوگرايي  ةجسماني جديد، ايجاد تفكر خالقانه و نو در حوز

 ةنهايت از طريق پايش و رصد تيزبينانه و هوشمنداندر و 

ها و رفع نيازموجب ... محيط و بررسي تحوالت محيطي و 

 يها مردم و افزايش مشاركت مردم در ورزش يها خواسته

هاي  با اين تفاسير، توجه بيشتر به برنامه .دشونتفريحي 

ورزشي در سازمان صداوسيما امري ضروري و منطقي 

رسد كه مديران اين سازمان، نبايد از آن غافل  يمنظر  به

 .شوند
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