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مقدمه
استفاده مخاطبان از محتواي وسایل ارتباط جمعی 
نیازهاي  تأمین  براي  که  مشخصي  هدف  با 
مخاطب  مي گیرد.  صورت  است،  آنان  گوناگون 
فعال امروز رسانه ها، بر مبنای نیازها، انتظارات، 
زمینه هاي جامعه شناختي و روان شناختي خود 
از رسانه استفاده یا به عبارتي، رسانه را انتخاب 
مي کند. بر همین مبنا، رسانه بر او اثر مي گذارد 
به گونه اي که زمینه ساز استفاده مجدد او از رسانه 
مي شود. با توجه به گسترش ورزش در جوامع 
انساني و ضرورت توسعه آن در کشور ایران، به 
نظر مي رسد که رادیو ورزش مي تواند نقش بسیار 
مؤثري در این زمینه ایفا کند. از آنجا که ورزش 

و مسائل خبري مربوط به آن همواره مورد توجه 
اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان 
بوده است، بررسي میزان تأثیرگذاري فعالیت ها و 
برنامه هاي گروهي این پدیده اجتماعي و فرهنگي 
ویژه اي  اهمیت  از  ورزشــي،  مختلف  ابعاد  در 

برخوردار است. )کردي، 1386(
که  جدید  رقبای  داشتن  دلیل  به  ورزش  رادیو 
از جذابیت های گرافیکی و سمعی نیز بهره مند 
هستند، اگر نتواند بازتعریفی در حوزه مأموریت 
مخاطب  بحران  با  قطعاً  باشد،  داشـته  خود 
روبه رو خواهد شد. اطالع رسانی و افزایش دامنه 
برنامه های رادیو  خبر رادیو ورزش، به روز شدن 
ورزش، استفاده مناسب از موسیقی، بهره گیری 
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 تعیین استراتژي
  شبکه رادیویي ورزش 

"SWOT" به روش تحلیل

چکیده
با توجه به نقش مهم شبکه رادیویی ورزش در دو عرصه ورزش و رسانه کشور، هدف تحقیق 
حاضر، تعیین استراتژي شبکه رادیویي ورزش به روش تحلیل SWOT بود. روش تحقیق از 
نوع توصیفی بوده و مسیر اجرا از نوع مطالعات استراتژیک و از نظر هدف، کاربردی بود. نمونه 
آماری تحقیق شامل 80 نفر از صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. برای گردآوری داده ها 
از پرسشنامه محقق ساخته )پایایی 0/877 تأیید شده( استفاده گردید. از روش آمار توصیفی 
و در بخش آمار استنباطی روش آماری فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 
جایگاه راهبردي شبکه رادیویی ورزش در منطقه WO )ضعف و فرصت( قرار دارد. باال بودن 
سرعت اطالع رسانی شبکه و وجود بخش های متنوع در شبکه به عنوان مهم ترین نقاط قوت و 
نبود امکان پخش برخی از ورزش ها از ضعف های شبکه بود. همچنین وجود مخاطبان جوان و 
عالقه مند به ورزش در کشور از الویت دارترین فرصت ها و فشار مسئولین در کنترل انتقادهای 
شنوندگان از مهم ترین تهدیدهای شبکه بود. بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات 
به دست آمده راهبردهایی تدوین گردید که تعامل با گروه ورزش شبکه های مختلف صدا و سیما 

جهت نهادینه سازی فرهنگ ورزش در جامعه از مهم ترین آن ها بود.
کلمات�کلیدی: 

شبکه رادیویی ورزش، عوامل داخلی، عوامل خارجی

شهرام�زین�العابدینی���
کارشناسی ارشد تربیت بدنی واحد کرج دانشگاه آزاد
 zizo1096@yahoo.com
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قالب های  حذف  نمایش،  و  قصه  فضاهای  از 
برنامه های کم مخاطب مانند میزگردهای بی پیام و 
بی رمق، گفت وگوهای طوالنی و کش دار، اطالعات 
تکراری و نخ نما، عدم بهره گیری از کارشناسان 
زبده، گزارش غیرمرتبط، جذابیت نداشتن سوژه و 
موضوع، عدم گزارش های مستندگونه، عدم مجال 
تخیل پردازی برای همراهی مخاطب، به هم زدن 
مرزهای برنامه سازی در رادیو، عدم بهره گیری از 
افکت، از آفت هایی هستند که برنامه های رادیو 
ورزش را در چند سال اخیر و در آینده به شدت 
تهدید می کند. میل به سمت گرایش مخاطب، 
و  محلی  موسیقی های  به  مناسب  سهم  دادن 
برنامه ها، تعبیه  ایرانی، حفظ سهم مخاطب در 
در  می تواند  کوتاه  پیام های  و  خبری  آیتم های 
ورزش  رادیو  برنامه های  به  مخاطبین  وفاداری 
جامع  تحقیقي  انجام  اما  نماید؛  مؤثری  کمک 
در زمینه میزان شنونده رادیو ورزش و بررسي 
مي تواند  ورزش  رادیو  مخاطبین  ریزش  دالیل 
مسئولین و دست اندرکاران را راهنما و راه گشاي 

تصمیم گیري هاي آینده آنان باشد. 
و  داخلی(  )عوامل  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی 
فرصت ها و تهدیدها )عوامل خارجی( در شبکه 
رادیویي ورزش این موقعیت را پدید خواهد آورد 
تا در فضای کنونی رقابتی و جنگ نرم رسانه ای 
مردم  همانا  -که  را  خود  مخاطبان  باشیم  قادر 
سایر  و  کشور  از  خارج  مقیم  یا  و  ایران زمین 
فارسی زبانان جهان هستند– حفظ و در جهت 

افزایش شمار ایشان همت نماییم.
بنابراین سؤال اصلي تحقیق این است نقاط ضعف 
و قوت رادیو ورزش و راهبردهاي مناسب جهت 
حفظ و افزایش مخاطبان شبکه رادیویي ورزش 

چیست؟
رادیو یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزار رسانه ای 
قابل توجهی  تأثیرات  بود  خواهد  قادر  که  است 
باشد.  داشته  مخاطبان  افزایش  و  جذب  در 
شبکه رادیویي ورزش به عنوان یکی از مهم ترین 
سیمای  و  صدا  سازمان  رادیویي  شبکه های 
جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن وسعتي در 
سطح کشور و پتانسیل ها و امکانات بالقوه برای 
جذب بیشتر مخاطبان از ویژگی ها و نقاط قوتی 
برخوردار است که این شبکه را نسبت به سایر 

طرفی  از  می سازد.  متمایز  رادیویي  شبکه های 
بررسی نقاط ضعف )عوامل داخلی( و فرصت ها 
و تهدیدها )عوامل خارجی( از دیگر ضرورت های 
تحقیق جهت ارائه پیشنهاد راهبردهای افزایش 

مخاطبان برای دست اندرکاران این شبکه است.
هدف تحقیق  حاضر تعیین  استراتژي )راهبردي( 
 SWOT شبکه  رادیویي  ورزش  به  روش  تحلیل

است.

مباني نظري
محققان از همان آغاز عصر ارتباطات نوین، براي 
تالش  مخاطبان  روي  بر  رسانه ها  تأثیرات  فهم 
از  مجموعه اي  تالش ها  این  نتیجه  مي کردند. 
قواعدي است که سعـي مي کند محور رویارویي 
طبقات معین مردم را با اشکال خاص محتـــوا و 
پیام رسانه هاي جمعي توصیف کند و شرح دهد و 
حتــي آنچه را اتفاق خواهد افتاد، پیش بیني کند.

تأثیرات رسانه های همگانی
اندیشیدن  درباره اثرات رسانه ها دارای پیشینه ای 
تاریخی است. این اندیشه ها به شدت تحت تأثیر 
شرایط زمان و مکان شکل گرفته و بسیاري عوامل 
قانـون گذاران،  و  دولت ها  منابع  مانند  محیطي 
ذی نفع  فعالیت گروه هاي  صنایع،  نیازمندی های 
اجتماعی، مقاصد مبلغان سیاسی و تجاري، افکار 
عالقه  علوم  مورد  مسائل   و  شیوه ها  و  عمومی 
اجتماعي، همگی بر این اندیشه ها تأثیر نهاده اند. 

)مهـرداد،1380(
نظــریه تأثیر قدرتمند رسانه ها

شروع  بیستم  قرن  اوایل  از  که  مرحله،  این  در 
مي یابد،  ادامه   1930 سال  آخر  تا  و  مي شود 
یافته  توسعه  قابل مالحظه ای  به  طور  رسانه ها 

رادیو یکی از مهم ترین  �
و مؤثرترین ابزار 

رسانه ای است که قادر 
خواهد بود تأثیرات 

قابل توجهی در جذب 
و افزایش مخاطبان 

داشته باشد. 
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نظري  مدل هاي  نخستین  دوره  این  در  بودند. 
درباره اثرات رسانه ها مفهوم سازی شد. بر اساس 
این نظریه ها، اثر رسانه هاي جمعي بر افراد جامعه 
بر افراد به طور مستقیم، قدرتمند و یکسان صورت 

مي گیرد.
نظریه تزریقي

و  سطحـي  نظریه ای  تزریقـــي«  »نظریــه 
ساده لوحانه بود. این نظریه مدعي بود که قادر 
رسانه هاي  پیام  همگاني،  و  قوي  تأثیر  است 
معرض  در  که  افــرادي  تمام  روي  را  همگاني 
نـوع  از  قرار مي گیرند، صرف نظر  پیامي  چنین 
پیـام، پیش بینـي کند. اساس مـدل گلوله اي را 
تشکیل  »عکس العمل«  و  »محرکه«  عامـل  دو 
مي داد که جنبه شرطي داشت و نظریه اي بود که 
از رشته روان شناسي گرفته شد. )مهرداد،1380(

نظریه قدرتمند بودن رسانه ها مورد آزمایش قرار 
می گیرد.

مؤسسه  توسط  که  تحقیقاتي  با  مرحله  این 
مطالعات پین1 در ایاالت متحده آمریکا در اوایل 
دهه 1930 صورت گرفت و تا اوایل 1960 ادامه 
که  تحقیقات  این  در  مي شود.  مشخص  یافت، 
مطالعاتي  است،  گرفته  صورت  جداگانه  به طور 
درباره انواع مختلف تأثیر محتوا و رسانه ها، بعضي 
فیلم ها و برنامه ها و مبارزات کامل ا انتخابانی انجام 
شد. توجه اساسي در این مطالعات بر استفاده از 
فیلم و سایر رسانه ها براي ترغیب برنامه ریزی شده 
اطالعات یا براي ارزیابي تأثیرات مخرب رسانه ها 
یا  و  تجاوز  نژادي،  بزهکاري، تعصب  به  توجه  با 
تحرکات جنسي متمرکز بود. در طول این مرحله 
به واسطه  تحقیق  طبیعت  به تدریج  مطالعات،  از 
پیشرفت هایي که در متدلوژي و نحوه جمع آوري 
نظریه ها،  و  یافت  تغییر  گرفت،  صورت  دالیل 
متغیرهاي جدیدي را که باید در تحلیل اثرگذاری 
مورد توجه قرار گیرند، پیشنهاد کردند. )مهرداد، 
1380( این دوره، در یک کالم، رهایي از شیفتگي 
به آثار قطعي رسانه، توسعه روش هاي تحقیق در 
مورد آثار رسانه ها و قائل شدن نقش معتدل تري 
براي رسانه در ایجاد هرگونه آثار برنامه ریزی شده )یا 
نشده( است. در مجموع، دوره دوم »حداقل اثر« را 
براي رسانه در نظر گرفته بود. )حسین پور، 1378(

1. Payne fun studies

ظهــور مجدد نظریه رسانه های قدرتمند
معتقد  که  سوم  مرحله  در  تحقیق  و  نظریات 
هنوز  و  است  رسانه ها  اجتماعي  تأثیرات  به 
ادامه دارد، هر چند در جست وجوي نشان  هم 
بالقوه رسانه است، ولي  بالفعل و  دادن تأثیرات 
در این جهت از نظریات جدیدتري بهره مي گیرد 
به  نیز معتقد  پیشین  نظریات  از  بسیاري  و در 
تجدیدنظر است. تعداد محققان و نظریه پردازانی 
که در طرح بحث مجدد قدرت رسانه ها دخیل 
زنگ  که  کسي  نخستین  ولي  بسیارند،  بودند، 
»بازگشت به نظریه قدرتمند رسانه ها« را به صدا 
در آورد، نوئــل نیومن2 بود که در ایجاد مرحله 
حیات  تجدید  کرد.  بازي  اساسي  نقشي  سوم 
سال 1960  در  نیز  جدید«  »چپ  اندیشه های 
در پیشرفت جنبش مرحله سوم بي تأثیر نبود؛ 
زیرا چاپ جدید، رسانه های همگاني را مهم ترین 
نظام  به  بخشیدن  مشروعیت  براي  قدرت  ابزار 
گرفت.  نظر  در  آن  منابع  حفظ  و  سرمایه داری 

)حسین پور، 1378(

نظریه هاي برجسته سازي
آن  طی  که  است  فراگردی  برجسته سازی 
موضوعات  نسبی  اهمیت  جمعی  رسانه های 
هرچه  می دهند.  انتقال  مخاطب  به  را  مختلف 
رویداد  یا  موضوع  به  بیشتری  اهمیت  رسانه ها 
بدهند، مخاطبان اهمیت بیشتری برای آن قائل 
نمی گویند  به مردم  عبارت »رسانه ها  می شوند. 
که  می گویند  آن ها  به  ولی  بیندیشید،  چه  که 
درباره چه بیندیشند« جوهره این نظریه است. 

2 . Neumann

»رسانه ها به مردم  �
نمی گویند که چه 

بیندیشید، ولی به آ 
نها می گویند که درباره 

چه بیندیشند « جوهره 
نظریه برجسته سازی 

است.
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)دفلور، 1383( برخی از پژوهشگران مانند ویور1 
و همکارانش، کانون فکر برجسته سازی را فراتر از 
موضوعات گسترش داده اند، آن ها خواستند بدانند 
آیا پوشش رسانه ها بعضي نامزدها یا ویژگي هاي 
خاصي از نامزدها را برجسته تر از نامزد های دیگر 

کرده است. )ویندال، 1376(

فرایند  برای   دییرینگ   و  کوایل  مک  مانهایم2، 
برجسته سازي سه اولویت قائل هستند: اولویت 
بازنمایي  بودن3 )میزان  ابعاد مشهود  با  رسانه ها 
نظر  از  برجسته  موضوع  موضوع(،  یک  پوشش 
نیازهاي  با  خبري  محتواي  )تناسب  مخاطب4 
مخاطب5( و ارزش )پوشش مثبت یا منفي یک 
موضوع(، اولویت عموم با ابعاد آشنا بودن6 )درجه 
موضوع  معین(،  موضوع  یک  از  عموم  آگاهي 
برجسته از نظر شخص7 )عالقه یا تناسب متصور 
با خود شخص( و مطلوب بودن8 )قضاوت مثبت 
یا منفي درباره موضوع( و اولویت سیاسي با ابعاد 
حمایت )عمل کم وبیش مطلوب در جهت یک 
اینکه  )احتمال  عمل  احتمال  معین(،  موضوع 
یک دستگاه دولتي درباره موضوع عمل نماید( 

و آزادي عمل )گستره اقدامات احتمالي دولتي(.
نظریه استفاده و رضامندی

امروزه تنوع رسانه ها و تنوع شبکه ها که به صورت 

1 . Weaver
2 . Manheim  
3 . Visibility
4 . Audience Salience
5 . Valence
6 . similarity
7 . Personal Salience           
8 . Favorability

رقابتي با یکدیگر عمل مي کنند، سبب شده است 
مخاطب فعال دست به گزینش بزند. در نتیجه 
مطرح  سؤال  این  رسانه ها  براي دست اندرکاران 
شده است که »چه گروه هایي، چه برنامه هایي را 
انتخاب مي کنند؟« با چنین پرسشي، مطالعات 
درباره مخاطب شکلي نو یافته است. در مرحله 
سؤال،  این  به  دقیق تر  پاسخگویي  براي  بعد، 
پرسش دیگري مطرح شد که »انگیز مخاطب در 
انتخاب رسانه چیست و او به چه دلیل برنامه اي 
مي کند؟«  انتخاب  را  خاص  رسانه اي  یا  خاص 
براي  واقع  در  رضامندي«  و  »استفاده  رویکرد 
پاسخگویي به این سؤال پا گرفت و تکامل یافت. 
این نظریه بر این فرض استوار است که استفاده 
از رسانه حتماً براي رفع نیاز است. )جردن لوید، 
2004( همچنین  این  رویکرد با این سؤال اساسی 
آغاز می شود که: نپرسید رسانه ها با افراد چه کار 
با رسانه ها چه کار  افراد  بپرسید  بلکه  می کنند 
زیرمجموعه ای  به عنوان  رویکرد  این  می کنند؟ 
از  برخاسته  تأثیر رسانه ها،  در  تحقیق  از سنت 
است.  اجتماعی  علوم  در  کارکردگرایی  پارادایم 
جامعه شناسی کارکردگرایانه، رسانه ها را برآورنده 
می توان  می دانست.  جامعه  گوناگون  نیازهای 
گفت که ویژگی  کلیدی مطالعه های مختلفی که 
در رویکرد »استفاده و رضامندی ها« انجام  گرفته 
این فرض  مشترک  است که: مخاطب  فعال است. 
)سورین و تانکارد، 1381( در نتیجه »مخاطب  
از میان هنجارهای  ارتباطی  و محتواهایی که به 
آگاهانه  و  به  انتخابی   دست   عرضه  می شود،   او 

انگیزه دار می زند«. )مک کوایل، 1387(
روش پژوهش

در مطالعه حاضر از روش تحقیق کّمي و کیفی 
به صورت توأم استفاده شده است. مسیر اجرا از 
نوع مطالعات استراتژیک و از نظر هدف، کاربردي 
است. جامعه آماري تحقیق، شامل صاحب نظران 
حوزه رسانه ها و ورزش بودند. این صاحب نظران 
دست اندرکاران،  و  دانشگاه  اساتید  شامل 
در  رادیویی  شبکه های  مدیران  و  برنامه سازان 
حوزه رسانه و کارشناسان فدراسیون های ورزشی 
به صورت  نفر  حاضر،80  پژوهش  در  هستند. 
هدف دار جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. 
در این تحقیق براي گردآوري اطالعات مورد نیاز 

امروزه تنوع رسانه ها  �
و تنوع شبکه ها که 
به صورت رقابتي با 

یکدیگر عمل می کنند، 
سبب شده است 

مخاطب فعال دست به 
گزینش بزند. 
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از روش های زیر استفاده شده است: 
مصاحبه 

در  برنامه ریزي  و  مدیریت  خبرگان  با  مصاحبه 
حوزه رسانه )علوم ارتباطات( و ورزش )تربیت بدنی 
و علوم ورزشی(، اعضای شوراي راهبردي شبکه 
رادیویی ورزش، کارشناسان و مدیران ورزش صدا 
و سیما، کارشناسان و مدیران مطبوعات ورزشی 
براي مشخص کردن مهم ترین نقاط قوت، ضعف، 
تدوین چشم انداز،  و همچنین  تهدید  و  فرصت 

مأموریت، اهداف و استراتژی ها.
مطالعات کتابخانه ای

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

شناسایی شود. 
پرسشنامه: 

الف( پرسش نامه محقق ساخته براي جمع آوری 
داده های شخصي از آزمودنی ها.

ب( پرسش نامه بسته محقق ساخته، با استفاده 
از نظرات صاحب نظران، کارشناسان و مسئولین 
و  بخش  چهار  در  سؤال   54 شامل  مربوطه 
به صورت طیف پنج ارزشی لیکرت براي بررسی و 
رتبه بندي نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت 

و تهدید طراحی شد.
متغیرهای تحقیق

ورزش  رادیویی  شبکه  که  ابــزاري  استراتژي: 
خود  بلندمدت  اهداف  به  آن  به وسیله  می تواند 

دست یابد. 
نقاط قوت: فعالیت های قابل کنترل شبکه رادیویی 
ورزش که آن ها را می تواند به شکلی مطلوب مورد 

استفاده یا اجرا قرار دهد.
نقاط ضعف: فعالیت های 5 کنترل شبکه رادیویی 
انجام  ضعیف  شیوه اي  به  را  آن ها  که  ورزش 

می دهد.
اقتصادي،  روندهاي  و  رویدادها  فرصت ها: 
محیطی،  بوم شناختی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
سیاسی، قانونی، دولتی، فناوري و رقابتی است که 
می تواند به شبکه رادیویی ورزش منفعت برساند.

تهدیدها: رویدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعی، 
فرهنگی، بوم شناختی، محیطی، سیاسی، قانونی، 

به  می تواند  که  است  رقابتی  و  فناوري  دولتی، 
شبکه رادیویی ورزش زیان برساند. 

مراحل تدوین و تعیین روایی و پایایی
روایی پرسشنامه

منظور  بدین  است،  صوری  پرسشنامه  روایــی 
پرسشنامه برای 10 نفر از اساتید صاحب نظر با 
گرایش مدیریت ورزشی و علوم ارتباطات ارسال 
و درخواست گردید که درباره نحوه انشای سؤال ها، 
و محتوای  با گزینه ها، شکل  همخوانی سؤاالت 
پرسشنامه، همخوانی سؤاالت با اهداف، کافی بودن 
سؤاالت یا حذف و اضافه کردن آن ها اظهارنظر 
کنند. پس از دریافت نظرات متخصصین فوق الذکر، 
با نظر استادان محترم راهنما و مشاور، آن بخش 
از نظرات و پیشنهادها که قابل لحاظ کردن در 
پرسشنامه ها بود، لحاظ و نهایتاً پرسشنامه نهایي 

تنظیم و بین نمونه ها توزیع شد. 
پایایی پرسشنامه

برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه، در یک 
مطالعه مقدماتی بین 20 نفر از اعضای جامعه 
آماری توزیع شد. پس  از گردآوری  و جمع بندی، 
با استفاده از نرم افزار spss پایایی )آلفای کرونباخ( 
پرسشنامه اولیه به دست آمد. با توجه به ضرایب 
مورد  ابعاد  برای  آمده  به دست  کرونباخ  آلفای 
بررسی و بعد از تأیید استادان راهنما و مشاور، 
اندازه گیری جهت  ابزار  به عنوان  این پرسشنامه 

جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفت. 
روش گردآوری داده ها

جهت جمع آوري اطالعات از منابع کتابخانه اي، 
مطالعه و تحلیل تحقیقات انجام شده در داخل 
و خارج از کشور استفاده شد. همچنین با انجام 
و  ورزشی  و  رسانه اي  صاحب نظران  با  مصاحبه 
تکمیل پرسشنامه توسط آن ها نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها تعیین و سپس استراتژی های 
توسعه اي شبکه رادیویی ورزش کشور تدوین و 
مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسش نامه نهایي شده یا 
به صورت حضوري )محقق یا نماینده محقق( و یا 
از طریق پست، به آزمودنی ها تحویل و یا ارسال 
و براي بازگشت آن ها اقدام شد. برخي از نمونه ها 
از  پس  بودند  فعال  الکترونیک  پست  داري  که 
پرسشنامه  آن ها،  با  تلفن  طریق  از  هماهنگي 
از طریق پست الکترونیکي ارسال و با پیگیري 
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محقق دریافت گردید. در سایر موارد نیز با حضور 
محقق یا نماینده او پرسشنامه به نمونه ها تحویل 

و با پیگیري پس از تکمیل، دریافت گردید. 
روش های آماری

در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از 
روش هاي آماري توصیفی و استنباطی استفاده 
روش   ،SWOT راهبردی  تحلیل  روش  گردید. 
دیگری است که در این تحقیق از آن استفاده 
شده است. براي اولویت بندي و رتبه بندي کردن 
مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شبکه 
رادیویی ورزش کشور از آزمون فریدمن و براي 
طراحی استراتژي و اولویت بندی آن ها از ماتریس 
تحلیل SWOT استفاده شده است. این ماتریس 
بدان  مدیران  که  است  مهمي  ابزار هاي  از  یکي 
وسیله اطالعات مربوط به عوامل داخلي و خارجي 
را مقایسه مي کنند و مي توانند با استفاده از آن 
استراتژي  هاي  نمایند:  ارائه  استراتژي  نوع  چهار 
 ،ST استراتژي  هاي   ،WO استراتژي  هاي   ،SO
استراتژي  هاي WT. مقایسه کردن عوامل اصلي 
بخش  هاي  مشکل ترین  از  خارجي  و  داخلي 
نقاط ضعف  تهیه ماتریس تهدیدات، فرصت  ها، 
و نقاط قوت است و به قضاوت  هاي خوبي نیاز 
دارد و نیز چیزي به نام بهترین مجموعه عوامل 
قابل مقایسه وجود ندارد. در این ماتریس در هر 
مرحله دو عامل با هم مقایسه مي شوند و هدف 
را مشخص  استراتژي  ها  بهترین  نیست که  این 
نمود، بلکه هدف تعیین استراتژي  هاي قابل اجرا 
است؛ بنابراین همه استراتژي  هایي که در ماتریس 
تهدیدات، فرصت  ها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه 
مي گردند، انتخاب و اجرا نخواهد شد. ماتریس 
ضعف  نقاط  و  قوت  نقاط  فرصت  ها،  تهدیدات، 
داراي 9 خانه است. همان گونه که شکل زیر نشان 
مي دهد، چهار خانه داراي عامل اصلي هستند، 
و  مي دهند  نشان  را  استراتژي  هاي  خانه  چهار 
خانه اي  چهار  است.  خالي  یا  سفید  خانه  یک 
که نشان دهنده استراتژي  هاي هستند، در واقع 
استراتژي هاي SO، WO، ST و WT هستند که 
پس از تکمیل شدن چهار خانه حاشیه اي مربوط 

به عوامل اصلي )S، W، O وT( به وجود می آیند. 
براي ساختن یک ماتریس تهدیدات، فرصت  ها، 
نقاط ضعف، نقاط قوت باید 8 مرحله  را طي کرد:

از فرصت  هاي عمد ه اي که در محیط  فهرستي 
خارجي سازمان وجود دارد، تهیه می کنیم.

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

فهرستي از نقاط قوت عمده داخلي سازمان تهیه 
می کنیم.

فهرستي از نقاط عمده ضعف داخلي سازمان تهیه 
می کنیم.

با  را  خارجي  فرصت  هاي  و  داخلي  قوت  نقاط 
اجراي  قابل  استراتژي هاي  و  مقایسه کنیم  هم 
گروه  در  مربوطه  خانه  در  را  آن ها  با  متناسب 

»استراتژي  هاي SO« می نویسیم.
با فرصت  هاي موجود در  را  نقاط ضعف داخلي 
خارج سازمان مقایسه می کنیم و استراتژي هاي 
گروه  در  را  آن هــا  با  متناسب  ــراي  اج قابل 

»استراتژي  هاي WO« می نویسیم. 
نقاط قوت داخلي را با تهدیدات خارجي مقایسه 
می کنیم و استراتژي هاي قابل اجراي متناسب با 
آن ها را در گروه »استراتژي  هاي ST« می نویسیم. 
نقاط ضعف داخلي را با تهدیدات خارجي مقایسه 
می کنیم و استراتژي هاي قابل اجراي متناسب با 
آن ها را در گروه »استراتژي  هاي WT« می نویسیم.

از طریق به کارگیری ابزار هاي بررسي استراتژي  ها 
)ماتریس IE و SWOT(، عوامل داخلي و خارجي 
شرکت با هم تطبیق داده شده و استراتژي  هاي 
عوامل  این  با  مناسب  برخورد  جهت  ممکن 
شناسایي مي شوند. مسئله مهم و در واقع نتیجه 
این فرایند، انتخاب درست استراتژي  هایي است 
از  مرحله  این  شوند.  اجرا  شرکت  در  باید  که 
اهمیت فوق العاده  زیادي برخوردار است چرا که 
قسمت اعظمي از منابع شرکت را درگیر اجراي 
استراتژي  ها خواهد نمود. کلیه محاسبات آماري 
و  SPSS15 نرم افزارهای  به وسیله  نمودار  رسم  و 

Excel2010  انجام گرفت. 
تجزیه و تحلیل یافته ها

در  آماري  نمونه  از  جمع آوری شده  داده هــای 
دو بخش مورد تجزیه آماري قرار گرفته است. 
در بخش اول از روش هاي آمار توصیفی جهت 
توصیف متغیرهاي مربوط به مشخصات فردي 
سطح  جنسیت،  سن،  شامل:  که  پاسخگویان 
تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه کار در رادیو 
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آمار  از روش های  ورزش است و در بخش دوم 
استنباطی و تکنیک هاي تولید و تحلیل راهبرد 
ماتریس  و    SWOTتحلیل ماتریس  همچون 
برنامه ریزي راهبردي کّمی )QSPM( براي پاسخ 

به سؤاالت استفاده شد. 
آزمون های آماری

1. نقاط قوت شبکه رادیویی ورزش از نظر 
صاحب نظران رسانه ای و ورزشی چیست؟ 

نتایج  و  ــده  آم عمل  بــه  فریدمن  آزمـــون 
که  می دهد  نشان  زیر  جــدول  در   ارائه شده 
)P=0/000 ≤0/05( و )χ2= 166 /913(؛ بنابراین 
ورزشی،  و  رسانه ای  صاحب نظران  دیدگاه  از 
تفاوت  ورزش  رادیویی  شبکه  قوت  نقاط  بین 

معنی داری وجود دارد. 
پس از بررسی معنی دار بودن تفاوت بین نقاط 
قوت شبکه رادیویی ورزش، به اولویت بندي آن ها 

پرداخته شد.
همان گونه که در جدول باال مشاهده می شود، از 
دیدگاه صاحب نظران رسانه و ورزش، باال بودن 
بخش های  وجود  و  شبکه  اطالع رسانی  سرعت 
میان  در  بیشتری  اهمیت  از  شبکه  در  متنوع 
تعداد  و  است  برخوردار  نظر  مورد  گویه های 
مناسب برنامه سازان تحصیل کرده علوم ورزشی 
در  برنامه ساز  قوی  تیم های  وجود  و  شبکه  در 
هر کدام از گروه ها نسبت به سایر عوامل اهمیت 

کمتری را دارا است.
2. نقاط ضعف شبکه رادیویی ورزش از نظر 

صاحب نظران رسانه ای و ورزشی چیست؟ 
آزمون فریدمن به عمل آمده و نتایج ارائه شده در 
جدول 3 نشان می دهد که )p=0/000 ≤0/05( و 
)χ2=83 /326(؛ بنابراین از دیدگاه صاحب نظران 
شبکه  ضعف  نقاط  بین  ورزشــی،  و  رسانه ای 

رادیویی ورزش تفاوت معنی داری وجود دارد. 
پس از بررسی معنی دار بودن تفاوت بین نقاط 
اولویت بندي  به  ورزش،  رادیویی  شبکه  ضعف 

آن ها پرداخته شد.

همان گونه که در جدول 4 مشاهده می شود، از 
دیدگاه صاحب نظران رسانه و ورزش، نبود امکان 
اهمیت  از  شبکه  در  ورزش ها  از  برخی  پخش 
بیشتری در میان گویه های مورد نظر برخوردار 
است و استاندارد نبودن تعداد زیادی از تجهیزات 
تعارضات  وجود  و  شبکه  در  موجود  امکانات  و 
درون سازمانی در شبکه نسبت به سایر گویه ها 

دارای اهمیت کمتری است. 
3. فرصت های موجود براي شبکه رادیویي 
و  رسانه اي  صاحب نظران  نظر  از  ورزش 

ورزشي چیست؟
آزمون فریدمن به عمل آمده و نتایج ارائه شده در 
جدول 5 نشان می دهد که )p=0/000 ≤0/05( و 
)χ2=46 /354(؛ بنابراین از دیدگاه صاحب نظران 
شبکه  فرصت  نقاط  بین  ورزشــی،  و  رسانه ای 

رادیویی ورزش تفاوت معنی داری وجود دارد. 
پس از بررسی معنی دار بودن تفاوت بین نقاط 
اولویت بندي  به  ورزش،  رادیویی  شبکه  فرصت 

آن ها پرداخته شد.
می شود،  مشاهده   6 جدول  در  که  همان گونه 
وجود  ورزش،  و  رسانه  صاحب نظران  دیدگاه  از 
و وجود  به ورزش  و عالقه مند  مخاطبان جوان 
افراد دارای تحصیالت عالی و متخصصین علوم 
میان  در  بیشتری  اهمیت  از  کشور  در  ورزشی 
وجود  و  است  برخوردار  نظر  مورد  گویه های 
را  اهمیت  کمترین  ملی  رسانه  برای  چشم انداز 

نسبت به سایر گویه ها دارد. 
4. تهدیدهای موجود براي  شبکه  رادیویي 
و  رسانه ای  صاحب نظران  نظر  از   ورزش 

ورزشي چیست؟
آزمون فریدمن به عمل  آمده و نتایج ارائه شده در 
جدول 7 نشان می دهد که )p=0/000 ≤0/05( و 
)χ2=28 /497(؛ بنابراین از دیدگاه صاحب نظران 
شبکه  ضعف  تهدید  بین  ورزشی،  و  رسانه ای 

رادیویی ورزش تفاوت معنی داری وجود دارد. 
پس از بررسی معنی دار بودن تفاوت بین نقاط 

سطح معناداری )sig(درجه آزادی )df(مقدارکای اسکوئر )χ2(تعدادآماره

80166/913120/000نتیجه

جدول 1. تفاوت بین نقاط قوت شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزش
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(
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انحراف میانگینتعدادقوت هاردیف
استاندارد

میانگین 
رتبه

804/080/919/61باال بودن سرعت اطالع رسانی شبکه1

803/731/058/01وجود بخش های متنوع در شبکه2

803/641/097/99سطح کیفی مناسب گزارش های ورزشی3

803/631/097/96تعداد مناسب کارشناسان ورزشی در شبکه4

803/611/167/88سطح کیفی مناسب تحلیل های ورزشی5

امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی شبکه شامل 6
استودیو و...

803/690/837/81

803/440/926/96وجود ساختاری معین و منسجم در شبکه7

803/400/9636/90تعامل مناسب با وزارت ورزش و جوانان8

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

803/231/036/18

وجود محیط مناسب برای برخورد عقاید 10
گوناگون

803/241/16/15

میزان تعامل مناسب با سایر شبکه های دارای 11
گروه ورزش

803/190/965/96

وجود تیم های قوی برنامه ساز در هر کدام از 12
گروه ها

803/091/055/71

تعداد مناسب برنامه سازان تحصیل کرده علوم 13
ورزشی در شبکه

803/630/93/89

درجه آزادیمقدارکای اسکوئر )χ2(تعدادآماره
)df()sig( سطح معناداری

8083/326190/000نتیجه

اولویت بندي  به  ورزش،  رادیویی  شبکه  تهدید 
آن ها پرداخته شد.

می شود،  مشاهده   8 جدول  در  که  همان گونه 
فشار  ورزش،  و  رسانه  صاحب نظران  دیدگاه  از 
مسئولین در کنترل انتقادهای شنوندگان و نبود 
ارتباط سیستماتیک بین شبکه با مراکز علمی و 
در  بیشتری  اهمیت  از  تحقیقاتی ورزش کشور 

میان گویه های مورد نظر برخوردار است و تعداد 
قابل توجه رسانه های جمعی در حوزه ورزش از 

سایر گویه ها کم اهمیت تر است. 
بهترین راهبردهای پیشنهادی صاحب نظران 
رادیویي  شبکه  برای  ورزش،  و  رسانه اي 
مخاطبان  جذب  و  حفظ  جهت  در  ورزش 

کدام است؟

جدول 2. رتبه بندی نقاط قوت شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزش
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(

جدول 3. تفاوت بین نقاط ضعف شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزش
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(
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SWOT در راستای تدوین  و تحلیل  تجزیه 
راهبردها 

و  )فرصت ها  محیطی  عوامل  اینکه  از  پس 
ضعف ها(  و  )قوت ها  درونی  عوامل  و  تهدیدها( 
شناسایی شدند، آنگاه عوامل کلیدي و مهم تمیز 
داده شده و اینک زمان انتخاب و پیشنهاد راهبرد 
است. در این روش ابتدا محقق براي بررسی و 
بررسی  به  بحث،  مورد  موضوع  کامل تر  اشراف 
شبکه های  ورزش  گروه های  مدارک  و  اسناد 

ادبیات موضوع و بررسی  مختلف، تحقیق روي 
راهبردهاي توسعه رسانه اي ورزش پرداخته و در 

مرحله بعدي راهبردها تدوین شد.
برای شبکه  تدوین شده  راهبردهای  برخی 

رادیویی ورزش
 :SO راهبردهای -

1. تعامل با گروه ورزش شبکه هاي مختلف صدا 
و سیما جهت نهادینه سازي فرهنگ ورزش در 

.)O1,S9( جامعه

انحراف�میانگینتعدادضعفردیف
استاندارد

میانگین�
رتبه

803/640/94512/35نبود امکان پخش برخی از ورزش ها1
803/61/05112/09اعمال مدیریت سنتی در شبکه2
803/580/83911/93نبود درآمدزایی مستقل جهت توسعه شبکه3
803/581/01611/91نبود برنامه های استراتژیک بازاریابی از رشته های ورزشی4
803/431/01611/35تخصص گرایی ناچیز و محدود در شبکه5

نبود سرمایه الزم در شبکه جهت توسعه برنامه های 6
803/50/92811/18تولیدی ورزشی

803/450/96711/11نبود اجرای برنامه ای راهبردی در شبکه7
803/440/85511/10وجود محدودیت های مالی برای شبکه8

نبود تفکر استراتژیک و بلندمدت کارآمد و عملی در 9
803/411/02710/97مدیریت شبکه

نبود بهره گیری مناسب از درآمدهای قابل حصول در شبکه 10
803/410/89610/90)حامیان مالی، تولیدکنندگان و...(

803/411/06410/84نبود شایسته ساالری در بین کارکنان شبکه11
803/440/95310/79کیفیت نامناسب کادر اداری و نیروی انسانی در شبکه12

ارتباط غیرمؤثر مدیران شبکه با اداره کل تربیت بدنی 13
803/311/05110/32وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت توسعه شبکه

803/180/9529/39وجود امکانات و تجهیزات ناکافی اداری در شبکه14

نبود برنامه ریزی جهت بهره گیری مناسب از امکانات 15
803/210/829/34موجود در شبکه

803/131/1959/19پوشش ناعادالنه خبری انواع ورزش ها از این شبکه16
803/140/9249/11نبود انسجام الزم در برنامه ریزی و سیاست گذاری های شبکه17
803/130/968/98بی توجهی به تجربیات گذشته در مدیریت شبکه18
803/100/8668/84وجود تعارضات و اختالفات درون سازمانی در شبکه19

استاندارد نبودن تعداد زیادی از تجهیزات و امکانات موجود 20
803/010/8648/31در شبکه

جدول 4. رتبه بندی نقاط ضعف شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزشی
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(
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ورزشی  فدراسیون هاي  آمادگی  بردن  باال   .2
براي پخش رویدادهایشان از طریق حمایت و 
.)O5,O4.O3,S7( نظارت وزارت ورزش و جوانان

3. استفاده از تخصص دست اندرکاران و امکانات 
براي جذب حداکثري مخاطبان  فنی شبکه 

.)O1,S10,S8,S5,S4( ورزش
و  تربیت بدنی  دانش آموختگان  از  استفاده   .4
رسانه در ساختار شبکه و گروه های برنامه ساز 

.)O8,O2,S10,S8,S5(
5. تالش جهت منبع اول و مرجع شدن خبرهای 

.)O3,S1( ورزشی
 :WO راهبردهای -

1. بهره گیری از حمایت مسئولین جهت پخش 
.)o7,o5,w1( تمام ورزش ها

متخصصین  تخصص  و  دانش  از  بهره گیری   .2
رسانه و ورزش جهت اعمال شیوه های پیشرفته 
.)o8,o2,w7,w4,w2( و به روز مدیریتی در شبکه

شرکت های  مالی  مشارکت  از  بهره گیري   .3
داوطلب جهت افزایش امکانات به روز فنی و 

.)o10,o9,w5,w3( توسعه برنامه های تولیدی
4. پیش بینی و تعریف ارتباطات مدیران شبکه 
آموزش  مراکز  و  مسئولین  فدراسیون ها،  با 
شبکه  اهداف  در  شبکه  توسعه  برای  عالی 

.)o8,o7,o4,w8(
5. اختصاص زمان به تمام گروه های ورزشی و 
ورزش تمامی استان ها با توجه به گستردگی 
شبانه روز  ساعات  در  برنامه  پخش  و  شبکه 

.)o6,o5,o3,w9(

سطح�معناداری�)sig(درجه�آزادی�)df(مقدارکای�اسکوئر�)χ2(تعدادآماره

8046/354100/000نتیجه

جدول 5. تفاوت بین نقاط فرصت شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزش
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(

جدول 6. رتبه بندی نقاط فرصت شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزشی
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(

انحراف�میانگینتعدادفرصت�هاردیف
استاندارد

میانگین�
رتبه

804/350/7136/98وجود مخاطبان جوان و عالقه مند به ورزش1

وجود افراد دارای تحصیالت عالی و متخصصین علوم ورزشی 2
804/260/8236/64در کشور

804/150/9696/38گستردگی شبکه رادیویی ورزش در تمام کشور3

804/180/8396/34آمادگی فدراسیون های ورزشی برای پخش رویدادهای ورزشی4

804/180/8836/32تعداد رویدادهای ورزشی، قهرمانی، تفریحی، بانوان و...5

804/140/9786/30پخش زنده برنامه های شبکه در بسیاری از ساعات شبانه روز6

804/041/0245/80توجه مسئولین بلندپایه رادیو به ورزش7

وجود مراکز آموزش عالی و پژوهشی ورزشی در کشور برای 8
804/010/7875/56کمک به توسعه علمی این شبکه

توسعه فناوری های نوین و امکان استفاده بهینه از آن ها در 9
803/960/8495/49برنامه ها )اطالع رسانی، ارتباطی، محاسباتی و...(

وجود پتانسیل و امکان بهره گیری از حمایت شرکت ها 10
Sponsorship(803/860/995/20( به عنوان یک منبع درآمدی

803/850/8584/98وجود چشم انداز برای رسانه ملی11
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 :ST راهبردهای -
1. افزایش توانمندی با در نظر گرفتن قابلیت های 

.)T10,S9,S8( سایر شبکه های رادیویی
سایر  و  سیما  و  صدا  مسئولین  حمایت   .2
پخش  جهت  شبکه  از  مرتبط  سازمان های 

.)T8,T6,S7( مسابقات داخلی و خارجی
اطالعات  از  استفاده  با  برنامه ها  به روزرسانی   .3

.)T5,S8,S5( فضای اینترنتی و سایبری
4. تعامل جدی با مسئولین و کارشناسان ورزشی 
جهت توسعه کیفی پخش برنامه های شبکه 

.)T4,T3,T2,S8,S4,S3(
5. تعامل با وزارت ورزش و سایر سازمان ها جهت 
دریافت حمایت مالی به منظور توسعه فنی و 

.)T9,T7,S7( محتوایی شبکه

 :WT راهبردهای -
1. حمایت مالی سازمان و اختصاص بودجه کافی 
برای شبکه به منظور توسعه فنی و کیفی شبکه 

.)T9,T8,T3,W5,W3(
اخبار و گزارش ها  برای پوشش دادن  2. تالش 
تمام رشته های ورزشی جهت افزایش مخاطب 

.)T10,W9,W1(
و  نهادها  با  بین المللی  ارتباطات  افزایش   .3
سازمان های خارجی ورزشی جهت توسعه و 
.)T4,W4( به روز نمودن اطالعات ورزشی شبکه

از  استفاده  در  مسئولین  اعتماد  جلب   .4
کارشناسان متخصص و مدیران زبده و کاردان 

.)T1,W10,W7,W6,W4,W2(
مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس 

جدول 7. تفاوت بین تهدید ضعف شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزش
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(

جدول 8. رتبه بندی نقاط تهدید شبکه رادیویی ورزش از دیدگاه صاحب نظران رسانه ای و ورزشی
)نتایج حاصل از آزمون فریدمن(

سطح�معناداری�)sig(درجه�آزادی�)df(مقدارکای�اسکوئر�)χ2(تعدادآماره

8028/49790/001نتیجه

انحراف�میانگینتعدادتهدیداتردیف
استاندارد

میانگین�
رتبه

803/960/8036/16فشار مسئولین در کنترل انتقادهای شنوندگان1

نبود ارتباط سیستماتیک بین شبکه با مراکز علمی و 2
803/940/9326/12تحقیقاتی ورزش کشور

ارتباط غیرمؤثر مدیران شبکه با معاونت تربیت بدنی و 3
803/830/8975/79سالمت وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه شبکه

برقراری ارتباط بین المللی محدود با نهادها و سازمان های 4
803/850/8875/77خارجی مرتبط با رشته های ورزشی

افزایش گرایش به اینترنت و فضاهای سایبری توسط 5
803/71/0115/53شنوندگان

مشکالت اقتصادی جامعه و متعاقب آن کاهش 6
803/710/9835/52سرمایه گذاری و تقاضا برای ورزش

803/70/9475/43میزان پخش محدود فرستنده های پخش7

803/640/8895/33باال رفتن مبلغ حق پخش رویدادهای بین المللی مثل المپیک8

هزینه های نسبتًا زیاد ملزومات و تجهیزات فنی مورد نیاز 9
803/550/9534/91شبکه

803/261/1884/46تعداد قابل توجه رسانه های جمعی در حوزه ورزش10
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شبکه   )QSPM( کّمی  راهبرد  برنامه ریزی 
رادیویی ورزش

به  توجه  با  قابل  استفاده  راهبردهای  برخی 
موقعیت به دست آمده عبارت اند از: 

1. تعامل با گروه ورزش شبکه هاي مختلف صدا 
و سیما جهت نهادینه سازي فرهنگ ورزش در 

.)O1,S9( جامعه
ورزشی  فدراسیون هاي  آمادگی  بردن  باال   .2
براي پخش رویدادهایشان از طریق حمایت و 
.)O5,O4,O3,S7( نظارت وزارت ورزش و جوانان

3. استفاده از تخصص دست اندکاران و امکانات 
براي جذب حداکثري مخاطبان  فنی شبکه 

.)O1,S10,S8,S5,S4( ورزش
و  تربیت بدنی  دانش آموختگان  از  استفاده   .4
رسانه در ساختار شبکه و گروه های برنامه ساز 

.)O8,O2,S10,S8,S5(
5. بهره گیری از حمایت مسئولین جهت پخش 

.)o7,o5,w1( تمام ورزش ها
6. بهره گیری از دانش  متخصصین  رسانه و ورزش  
در  مدیریتی  به روز  اعمال  شیوه های   جهت  

.)o8,o2,w7,w4,w2( شبکه
شرکت های  مالی  مشارکت  از  بهره گیري   .7
داوطلب جهت افزایش امکانات به روز فنی و 

.)o10,o9,w5,w3( توسعه برنامه های تولیدی
8. پیش بینی و تعریف ارتباطات مدیران شبکه 
آموزش  مراکز  و  مسئولین  فدراسیون ها،  با 
شبکه  اهداف  در  شبکه  توسعه  برای  عالی 

.)o8,o7,o4,w8(
9. اختصاص زمان به تمام گروه های ورزشی و 
ورزش تمامی استان ها با توجه به گستردگی 
شبانه روز  ساعات  در  برنامه  پخش  و  شبکه 

.)o6,o5,o3,w9(
سایر  و  سیما  و  حمایت  مسئولین  صدا   .10
پخش  جهت  شبکه  از   سازمان های  مرتبط  

.)T8,T6,S7( مسابقات داخلی و خارجی
11. به روزرسانی برنامه ها با استفاده از اطالعات 

.)T5,S8,S5( فضای اینترنتی و سایبری
12. باال بردن کیفیت برنامه ها با نظرسنجی، نقد 

.)T1,S8,S5,S2( و بررسی های ساالنه
کارشناسان  و  مسئولین  با  جدی  تعامل   .13
ورزشی جهت توسعه کیفی پخش برنامه های 

.)T4,T3,T2,S8,S4,S3( شبکه
سازمان ها  سایر  و  ورزش  وزارت  با  تعامل   .14
جهت دریافت حمایت مالی به منظور توسعه 

.)T9,T7,S7( فنی و محتوایی شبکه
بودجه  اختصاص  و  سازمان  مالی  حمایت   .15
کافی برای شبکه به منظور توسعه فنی و کیفی 

.)T9,T8,T3,W5,W3( شبکه
و  نهادها  با  بین المللی  ارتباطات  افزایش   .16
سازمان های خارجی ورزشی جهت توسعه و 
.)T4,W4( به روز نمودن اطالعات ورزشی شبکه

17. جلب  اعتماد  مسئوالن در استفاده از متخصصان 
.)T1,W10,W7,W6,W4,W2( و مدیران 

نتیجه گیری
تهدید  و  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  ماتریس  
مدیران  که  است   مهمی  ابــزارهــای  از  یکی 
و  می کنند  مقایسه   اطالعات  را  وسیله  بدان  
نوع  استراتژي   از آن  چهار  استفاده  با   می توانند 
استراتژی های   ،SO استراتژي هاي  ارائه  نمایند، 
 .WT استراتژی های  و   ST استراتژی های   ،WO

مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از 
مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس  نقاط قوت، 
به قضاوت هاي  و  است  تهدید  و  ضعف، فرصت 
 خوبی  نیاز دارد. الزم  به  ذکر است که چیزی به نام 
 بهترین مجموعه  عوامل  قابل  مقایسه وجود ندارد.

رادیویی  شبکه  راهبردي  جایگاه  به  توجه  با 
ورزش در منطقه WO که منطقه محافظه کارانه 
است، مسئوالن، مدیران و دست اندرکاران شبکه 
بین  از  بر  را  خود  تمرکز  باید  ورزش،  رادیویی 
بردن نقاط ضعف بگذارند و در قدم بعد با تدوین 
برنامه راهبردي به رشد و توسعه خود بپردازند. 
شبکه رادیویی ورزش باید از نقاط قوت خود در 
درون سازمان همانند نیروهاي فنی و متخصص، 
تجهیزات و زیرساخت هاي موجود و بخش های 
فرصت هاي  و  برده  بهره  شبکه  در  خود  متنوع 
موجود و پیش روي سازمان در محیط خارج را 
همانند سازمان هاي ورزشی موجود در داخل و 
خارج کشور، رویدادهاي معتبر و مختلف ورزشی 
و جامعه جوان ایران بررسی و از آن فرصت ها در 
جهت رشد و تعالی شبکه ورزش استفاده کند. 
الزم به ذکر است که شبکه رادیویی ورزش عالوه 
بر این اقدام مؤثر، باید نقاط ضعف داخل سازمان 
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مانند نبود اجرای برنامه راهبردی، نبود انسجام 
غیرمؤثر  ارتباط  و  شبکه  برنامه ریزی  در  الزم 
مدیران شبکه با اداره کل تربیت بدنی را نیز به 
فراخور توانایی، بررسی و برطرف کند و با شناسایی 
تهدیدهاي موجود در خارج سازمان همانند تعداد 
قابل  توجه رسانه های ورزشی، باال رفتن مبلغ حق 
پخش رویدادهاي بین المللی مانند المپیک، نبود 
ارتباط سیستماتیک بین شبکه و مراکز علمی و 
تحقیقاتی ورزش کشور، آن ها را تقلیل داده و یا 

در بهترین شرایط به فرصت تبدیل نماید.
همان طور که در راهبردها اشاره شد استفاده از 
شبکه  فنی  امکانات  و  دست اندرکاران  تخصص 
از  ورزش  مخاطبان  حداکثری  جذب  بــرای 
با  راهبرد  این  و  است  راهبردها  اولویت دارترین 
استراتژی  به دنبال  به هدف پژوهش که  توجه 
است  شبکه  مخاطب  حداکثری  جذب  جهت 
اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین مسئوالن باید به این 

مهم توجه بیشتری مبذول نمایند.
با توجه به وجود تهدید تعدد قابل  توجه رسانه های 
ورزشی، راهبرد افزایش توانمندی های شبکه با در 
نظر گرفتن قابلیت های سایر شبکه ها برای از بین 
بردن این تهدید کارآمد است و به توسعه شبکه 
کمک می نماید. راهبردهای دیگری که به توسعه 
کّمی و کیفی  شبکه می تواند کمک قابل توجهی 
نماید، تعامل با وزارت ورزش و سایر سازمان ها 
توسعه  به منظور  مالی  حمایت  دریافت  جهت 
فنی و محتوایی شبکه، همچنین حمایت مالی 
سازمان و اختصاص بودجه کافی برای شبکه و 
بهره گیری از مشارکت مالی شرکت های داوطلب 
است. با توجه به وجود ضعف های مالی متعدد و 
همین طور تهدیداتی که از جنبه مالی، شبکه را با 
خطر مواجه نموده است، این راهبردها می تواند به 

توسعه شبکه کمک نماید.
از دیگر ضعف ها و تهدیداتی که شبکه در جنبه های 
مختلف با آن درگیر است در خصوص ارتباطات 
ضعیف و غیرمؤثر مدیران شبکه با سایر مدیران، 
مسئوالن، مراکز آموزشی است که این نقصان با 
راهبرد پیش بینی و تعریف ارتباطات مدیران شبکه 
با فدراسیون ها، مسئولین و مراکز آموزش عالی و 
همین طور افزایش ارتباطات بین المللی با نهادها و 

سازمان های خارجی قابل حل است.

از نقاط ضعف و عمده شبکه در خصوص مدیریت 
شبکه و برنامه های استراتژیک و راهبردی آن و 
که  است  شبکه  برنامه های  در  نداشتن  انسجام 
برای از بین بردن این نقاط ضعف راهبردهایی 
مانند به روز نمودن شیوه های مدیریتی با استفاده 
طراحی  ورزش،  و  رسانه  متخصصان  دانش  از 
منسجم  سیاست گذاری  و  راهبردی  برنامه ای 
رسانه  حوزه  دو  دانش آموختگان  از  استفاده  با 
متخصص  کارشناسان  از  استفاده  و  ورزش  و 
و مدیران زبده و کاردان از طریق جلب اعتماد 
مسئولین پیشنهاد شده است تا این ضعف اساسی 

مرتفع شود.
از ضعف های دیگری که می تواند به شبکه آسیب 
برساند و از تعداد مخاطبان آن کم نماید، پوشش 
امکان  نبود  و  ورزش ها  انواع  خبری  ناعادالنه 
پخش برخی از ورزش ها است. برای از بین بردن 
این ضعف  تالش برای پوشش دادن اخبار تمام 
رشته های ورزشی، بهره گیری از حمایت مسئولین 
جهت پخش تمام ورزش ها، اختصاص زمان به 
تمام گروه های ورزشی و ورزش تمامی استان ها 
و حمایت مسئولین جهت پخش مسابقات داخلی 
و خارجی راهبردهای مؤثری است. پایین  بودن 
 تخصص  در شبکه، به  کار نبردن  شیوه های  به روز 
در شبکه از ضعف های  جدی هستند که  می تواند 
شبکه را با مشکل روبه رو سازد و مخاطبان خود  
با  برنامه ها  باال بردن  کیفیت   با  را کاهش  دهد. 
نظرسنجی، نقد و بررسی های  ساالنه، غلبه  شبکه 

بر ضعف ها و تهدیداتش امکان پذیر می شود.
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