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دهیچک

   

سوات مدلاز  استفاده با مقاله این
1

 لیو تحل مطالعه به 

 یمایمؤثر بر عملکرد صدا و س یو داخل یخارج طیعوامل مح

 منظوربه  پژوهشياین مقاله  .پردازد می المیمرکز ا

 همچنین .است آمده در نگارش به آنکاربرد نتایج 

فراهم  را قابلیت این مقاله، پیمایشي هاي داده یآورگرد

عوامل  توصیفآورده اند تا با استفاده از آنها به 

.  بپردازیممحیطي موثر بر عملكرد صدا و سیماي ایالم 

 انیپاسخگو. استبوده پرسشنامه  هاداده یگردآور ابزار

 یا رسانهفعاالن  ها،دانشگاه اساتید شاملنیز  قیتحق نیا

 و اجتماعي يها هزمین در مسئول هاي سازمان شناسانكار و

 شناسي، جامعه يها هرشت در تحصیالت دارايبوده كه  فرهنگي

 سیاسي علوم و شناسي مردم طات، ارتبا و اجتماعي علوم

 که دهد می نشان پژوهش اینحاصل از  جینتا.  ندمي باش

در  یو محل یبوم شیوجود گو ،یرونیب یهافرصت نیترمهم 

 ارتباط یبرقرار جهت ارزشمند ظرفیت عنوان به استان سطح

 یدهایتهد نیمهمتر نیهمچن. است آنان جذب و مخاطب با

 در آن گسترش و نترنتیا سمت به مردم شیگرا یرونیب طیمح

عالوه  به. است یرسانه مجاز کیجامعه به عنوان  سطح

مرکز  یمایصدا و س یدرون سازمان طینقطه قوت مح نیمهمتر

موجود  یو نرم افزار یسخت افزار یجود امکانات فنو المیا

صدا و  تیفعال یداخل طینقطه ضعف مح نیدر مرکز و مهمتر

سازمان به  یمنابع مال یوابستگ المیمرکز ا یمایس

حاکم بر بودجه سازمان  یها تیاعتبارات مرکز و محدود

 .است آمده بدست

 رسانه، ما،یو س صداعملکرد،  تیریمد :هادواژهیکل

   المیا سوات، لمد
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مسئلهو طرح  مقدمه

   

با توجه به  هك كنیم مي آغاز اینجا از را بحث      

 يعناصر ،موجودیتی پویا و درحال تحول است سازماناینكه 

 توان شامل را مي كنند ميکمک  این پویایی و تحولكه به 

ریزی منظم و  سازماندهی، مدیریت صحیح و خالق، برنامه

نكته دیگر .  بر شمردسازمانی مشخص  همچنین شناخت اهداف

توجه به تعاملی که با محیط درونی و  هر سازمان بااینكه 

ها و تهدیدهایی نیز  دارد، همواره با فرصت بیرونی خود

 ها موظفند با شناسایی این بنابراین سازمان.  روبرو است

-پیش ی ها فرصتها، به بهترین نحو ممکن از  ها و تهدید فرصت

ه نماید و در مقابل تهدیدها، سیاست مناسب و رو استفاد

های ناشی از آن اتخاذ  کارآمدی را جهت رفع یا کاهش زیان

توانند با شناسایی می هاسازماناز سوی دیگر، . نمایند

رقبا و ارزیابی کلی از توانایی آنها و همچنین کسب 

اطالعات الزم از محیط خارجی و داخلی، اطالعات کاملی از 

و مخاطبان خود بدست آورند، تا بتوانند به نحو مشتریان 

تری در جلب رضایت مشتریان و مخاطبان و بسط نفوذ شایسته

خود در جامعه عمل نمایند و در نهایت از این طریق در 

های رقابتی هم سطح و فرا سطح، سایر رقبا را از  محیط

گردونه خارج نمایند، یا تالش نمایند که آنها را در 

دارند و در نهایت از اثرات و نفوذ آنها بر حاشیه نگه 

 .ي مورد نظر خود بکاهندجامعه

از .  سطحي كالن مطرح كرددرتوان  همین رویكرد را مي    

های جمعی فعال و مدرن در سطح ملی و بین  رسانهجمله آنكه 

هر چند .  اند پدید آورده ها و تهدیدهایی را المللی فرصت

شود،  میت بین المللی نامیده در آنچه جریان آزاد اطالعا

هایی که امکانات و توانایی کمتری دارند آسیب بیشتری  ملت

 های اخیر پیشرفت های زیاادی بارایدر سالاما می بینند، 
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بومی سازی حوزه رسانه و ارتباطات در کشور صورت گرفته 

صدا و سیما در سراسر کشور  ی استانیها هاست که ایجاد شبک

نکته قابل مالحظه در .  این زمینه استگویا در  ای هنمون

شبکه ین  به  مورد ا عی  باط جم سایل ارت که و ست  ین ا ها ا

خود  لی  یات فع فظ ح ظور دوام و ح ید من ماال با قدرت احت

های خالی موجود، تحلیل چالش ها  شناسایی و ارزیابی ظرفیت

غیره  و رویارویی با مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

شرا  خل ک شندچه در دا شته با خارج از آن دا چه در  .  ور و 

ل و مشکالت بر سر ئها اگر فاقد توان شناسایی مسا سازمان

حل یافتن راه  صدد  شند و در خود با گذار  هایی راه  تاثیر

، توان ادامه شود می برای آنها نباشند، فعالیت آنها ساقط

ست  خود را از د یات  پذیر  میح یز فنا یت ن ند و در نها ده

.  خواهند بود

   

بدیهی است هر چه شناخت از محیط بیشتر باشد، تصمیم      

اگر تهیه، تولید و . گردد میتر اتخاذ  تر و منطقی ها درست

مه یری از برنا هره گ گی،  ب هداف فرهن هت ا شتر در ج ها بی

پذیرد،  جام  عه ان صادی جام ماعی و اقت می، اجت شی، عل آموز

سیما صدا و  بدیل  ظور ت به من ستگذاران  ظارات سیا به  انت

نوان  به ع نی از آن  مام خمی سالمی، ا قالب ا مار ان چه مع آن

 .، بهتر برآورده خواهد شداند کردهدانشگاه عمومی یاد 

بر این اساس با توجه به اهمیت مسئله مورد نظر،      

و بر  پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از مدل سوات

 طالعهمبه  ها و ضعف ها ، تهدیدات، قوتها اساس ابعاد فرصت

و تحلیل عوامل محیطی موثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز 

كه در اینجا  يترین اهداف از این رو مهم.  ایالم بپردازد

  :نددنبال مي شود به شرح زیر

و  المیمرکز ا یمایصدا و س یطیو شناخت مح مطالعه -

 مناسب و کارآمد یو راهبردها یاسترا تژ نیتدو
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 یمایس و صدا بر یرجخا طیمح مؤثر عوامل ییشناسا -

 یبرا عوامل نیا از یریپذ الگو و المیا مرکز

 یفعل طیشرا بهبود

مرکز  یمایصدا و س یداخل طیعوامل مح ییشناسا -

  المیا

مناسب و متناسب با عوامل  یهایاستراتژ نیتدو -

 و ابعاد مختلف آن یداخل و یخارج

 یمایصدا و س یداخل و یخارج عوامل سیماتر ارائه -

المیمرکز ا

   

هاي  سعي مي شود به پرسشدر این پژوهش  در همین رابطه    

 :زیر بپردازیم

 المیا مرکز یمایس و صدا یداخل طیمح قوت نقاط -

 کدامند؟

 المیا مرکز یمایس و صدا یداخل طیمح ضعف نقاط -

 کدامند؟

 که( عام طور به)  رانیا در یخارج طیمح یهافرصت -

 است، مواجه آن با المیا مرکز یمایس و صدا

 کدامند؟

( خاص طور به) المیا استان در یخارج طیمح یها فرصت -

 است، مواجه آن با المیا مرکز یمایس و صدا که

 کدامند؟

 که( عام طور به)  رانیا در یخارج طیمح یدهایتهد -

 است، مواجه آن با المیا مرکز یمایس و صدا

 کدامند؟

 طور به) المیا استان در یخارج طیمح یدهایتهد -

 مواجه آن با المیا مرکز یمایس و صدا که( خاص

 کدامند؟ است،
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 ها سازمان در وضعيت موجود درکمحيطي و  شناخت:مبانی نظری

   

بحث نظري را بر مبناي مدل اسوت از معرفي چند      

 اشاره مي شود تعریف محیطابتدا به  .مفهوم آغاز مي كنیم

، از شرایط ها سازمانروي  در شرایط فعلي محیطي روچرا كه 

تغییرات سریع .  ي قبل بسیار متفاوت استها هده

یع و پردازش اطالعات، تغییرات سر تکنولوژیکي، انفجار

ها  ر آن همگي نیاز به کنشیها و نظا اجتماعي، تغییر دولت

 .تر را ایجاد کرده است ي موثرتر و به موقعهاو واکنش

آنسوفاز نظر      
2

رویدادهاي  1886از اواسط دهه  (2661) 

یع و تغییرات مداوم مرزها، باعث تغییر ساختارها و سر

اي  پویایي محیط بازرگاني شده و مدیران به طور فزاینده

دفت چاردیر. اند شده مواجه جدیدي هاي شلچا با
3

 (1931) ،

تمام عواملي که در خارج از سازمان "  محیط یک سازمان را

وجود داشته و بر تمام یا بخشي از سازمان اثرات 

 ارائه شده،تعریف .  تعریف مي کند" اي دارند هبالقو

ممکن  سازمانبیانگر این مطلب است که محیط فعالیت یک 

ها، فرآیند تولید  نهاده)است بر تمامي فعالیت یک سازمان 

هاي یک سازمان  یا تنها بر بخشي از فعالیت( و بروندادها

به این معني که گاهي .  اي بر جاي گذارد اثرات بالقوه

هاي یک سازمان مانند مواد  رهاي محیطي تنها بر نهادهمتغی

اولیه و سرمایه و نیروي کار آن سازمان اثر مي گذارند، 

در نتیجه . کار رفته در فرآوري هو گاهي بر تکنولوژي ب

تغییر را دچار فرآیند یک سازمان دستخوش متغیرهای محیطی 

مي ها و تهدیدهایي  ایجاد فرصت ءو تحوالتي نموده و منشا

ابعاد مختلف الگوها و رویدادهاي محیطي از  مطالعه. شوند

قبیل میزان پیچیدگي و میزان پایداري متغیرهاي محیطي، 

ما را در شناسایي نحوه تاثیر محیط بر یک سازمان کمک مي 

، میزان معرفی شده به عبارت دیگر با توجه به ابعاد. کند
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 ا  و اصطالحمي شود  تاثیر عوامل محیطي بر یک سازمان مشخص

شکل شماره ) مي شود میزان عدم اطمینان یک محیط سنجیده

1).

   

در بعد پیچیدگي محیط، تعداد عوامل خارجي که با هم      

گذارند، بر  مي تاثیر ارتباط متقابل داشته و بر سازمان

در یک محیط ساده تنها سه یا چهار عامل .  شمرده مي شوند

لي در یک محیط پیچیده خارجي بر سازمان اثر مي گذراند؛ و

 .تعداد این عوامل زیاد است

در بعد میزان پایداري محیط، به این موضوع پرداخته      

البته  .مي شود که آیا عوامل محیطي پویا هستند یا خیر

یک محیط در ظرف یک دوره چند  باید اشاره داشت چنانچه

باقي بماند آن را  وضعیت ساکنماهه یا چند ساله در یک 

در شرایط ناپایدار عوامل محیطي . مي نامند ارپاید

هاي  شرکت به عنوان مثال اگر.  تغییرات ناگهاني دارند

آسا، در رابطه با  هاي برق واکنشو ها  رقیب با حرکت

ناپایدار  ها آن تبلیغات و کاالهاي جدید اقدام کنند محیط

 .  مي شود

   پایدار   

 پایدار+ ساده 

  =  

 عدم اطمینان اندک

 پایدار+ پیچیده  

 =  

عدم اطمینان اندک 

 یا متوسط

 میزان تغییرات محیطی

 پایدار+ ساده 

= 

عدم اطمینان اندک، 

 زیاد یا متوسط

 ناپایدار+ پیچیده  

 =  

 عدم اطمینان زیاد

 ناپایدار  

 زیاد پیچیدگی   کم  
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1شکل 

-  

 (1931، دفت)ارزیابي میزان عدم اطمینان محیط  چارچوب 

  

ها از نظر  پس از پي بردن به این موضوع که محیط     

، باید از طریق تحلیل تندپیچیدگي و تغییرپذیري متفاو

محیطي، میزان عدم اطمینان موجود را در محیط فعالیت 

فرآیند انجام تحقیق، ".  سازمان مورد نظر تعیین نماییم

 سازي آن را تحلیل محیطي، جمع آوري اطالعات و همگون

دیوید" )محیطي یا حسابرسي محیطي مي نامندررسی ب
4

 ،

با نگاهي به مدل ارائه شده، مي توان دریافت که .  (1888

هاي  پایدار به سمت محیط هاي ساده و از محیط چقدرهر 

پیچیده و ناپایدار حرکت مي کنیم، میزان عدم اطمینان در 

، شناسایي و برنامه مطالعهو لزوم  مي شودمحیط بیشتر 

هاي به موقع در مقابل تحوالت  زي جهت انجام عکس العملری

 .  افزایش مي یابدناگهاني 

این است که چه عواملي، مي تواند میزان نکته مهم      

به .  پایداري و میزان پیچیدگي یک محیط را تعیین نماید

عبارت دیگر میزان پیچیدگي و پایداري یک محیط  تحت 

و اندازه گیري  شناسایي تاثیر چه عواملي بوده و چگونه

هاي مختلفي را جهت شناخت همه  محققین، مدل. مي شود

هاي یک بر فعالیت( کارآمدو چه غیر  کارآمدچه ) عوامل

سازمان ارائه نموده اند که در بیشترین متون، تحت عنوان 

، ها و تهدیداتفرصت ضعف،نقاط  قوت،نقاط  تجزیه و تحلیل

توس ،سوات
5

، ووتستووس، 
6

فتساو  
7

 بکار  

یهوس)د انرفته
8

 سواتمدل اما در اینجا از . (1885، 

دو بخش کلي و  بهمحیط فعالیت را استفاده مي شود كه 

بر این اساس .  كرده و در نظر مي گیردمحیط فرعي تقسیم 

 .معرفي مي كنیماین مدل را ابتدا 

  سوات مدل یمعرف
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جانسون 1858در سال     
9

مدل  ای،و همکاران در مطالعه 

تصمیم گیری  عنوان ابزاری که در مراحل اولیهه را ب سوات

صورتی که  این ماتریس در. شود، معرفی کردند میاستفاده 

شاخص های مورد نیاز فراهم باشند در اجرای  و اهداف مشخص

و داگدویرن یاكِسل) ای موثر استطرح های توسعه
10

 ،2663: 

9988

-  

9902.) 

دی ترین مدل های موجود از راهبر مدل سوات که یکی     

مّهم را  چهار عنصر؛ استدر حوزه مدیریت استراتژیک 

دهد که  میقرار  مطالعهمورد  درباره موضوعات مختلف،

نقاط قّوت: عبارتنداز 
11
نقاط ضعف،

12
ها فرصت، 

13
تهدیداتو  

14
 

 مطالعهکه این عناصر در دو محیط داخلی و خارجی قابل 

 .هستند

و ماتریس های کمی برنامه  سوات روش تجزیه و تحلیل    

و طبقه  مطالعهریزی راهبردی، راهکارهای ارائه شده را 

قلمرو این روش وسیع و گسترده بوده و . کند میبندی 

ارچوبی هو در واقع چ است کاربردهای آن متنوع و گسترده 

شود که امکان  میهای سیستمی محسوب مفهومی برای تحلیل

های جنبه ناها، تهدیدها،ها، تنگعوامل و مقایسه مطالعه

تقاضاها، و موقعیت های محیط  ها،فرصت آسیب زننده،

بیرونی را همراه با نقاط قوت و ضعف راهبرد بوجود 

كورتیس) آورد می
15

، پسونري
16

، كنگاس
17
 .  (98-25 .، صص2666 ،

دیوید 
18

روشی برای 1885نیز برای توسعه مدل، در سال  

م به تشکیل ماتریس وی اقدا.  ارائه کردسوات  کمی کردن

ماتریس عوامل خارجی و ماتریس  ارزیابی عوامل داخلی،

کرد، اما ( ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی)پروفیل 

نقایصی بر این روش وارد بود بطوریکه امتیازدهی به 

های کمی همچنین کمبود داده. صورت ذهنی بود بهعوامل اصلی 

الت یکسان بسیار و واقعی وجودداشت و پاسخ به بعضی از سوا
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های عوامل اصلی توسط  ناهماهنگ و متناقض بود، چون وزن

بدین  .شد میصورت ذهنی اختصاص داده  هگروه ارزیابی ب

كارتیالترتیب 
19

استوارت و( 2666در سال )و همکاران  
20

و  

ِاي اچ پي)تحلیل سلسله مراتبی ( 2662سال در)همکاران 
21

 )

ی جدیدی برای بهبود ترکیب کردند و روش ترکیبسوات را با 

كاردوریاو  پرتوي) وجود آوردند هب سوات کاربرد مدل
22

 ،

018 .، صص2662

-  

012). 

 دیمفهوم فرصت و تهد -1

مدل مفاهیم مرتبط با محیط بیرونی  ،فرصت و تهدید 

این محیط بیرونی و عوامل مربوط به آن . هستندسوات 

آورند و یا تهدیدی را  وجود میه هستند که فرصتی را ب

عنوان محلی برای بهره گیری و ه از فرصت ب. شوند میجب مو

عنوان مانعی در رسیدن به اهداف ه تهدید ب و از، سودآوری

برای بهره گیری حداکثری از محیط باید . شود مییاد 

را خوب شناخت و از آن به بهترین وجه بهره گرفت  ها فرصت

و از طرفی ضمن شناسایی تهدیدات و موانع احتمالی، 

ی را برای مواجه شدن با این تهدیدات ترسیم یارهاراهک

البته هر تهدیدی ولو کوچک به دلیل آنکه سبب تخصیص . کرد

.  تأثیر منفی خود را خواهد گذاشت ،شود میمنابعی به خود 

و یا در شرایط مطلوب حذف  به حداقل رساندن این تأثیرات

 .  رود میهدفی اساسی به شمار  آنها،

نهفته در  ی بالقوه منفعتیک  دنبالفعل کر ،فرصت 

شرایط خاص محیطی است که این امر با اتخاذ استراتژی 

بپذیریم اگر همین تعریف را از فرصت . شود میق اثربخش محقّ 

فرصت در شرایط  اوال  . توضیح دهیممواردی را باید بیشتر 

شود و از پس آن محّقق خاص نهفته است و این شرایط باید 

صرف وقوع فرصت کافی نیست " و ثانیا به دنبال فرصت گشت
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علی احمدی، )"اثربخش است راهبردی آن داشتنی  بلکه الزمه

.(581 .،ص5831

   

رک تحّ  این. شود میرک ذهنی آغاز درک فرصت از یک تحّ  

ذهنی و " خارجی و یا کامالی  ممکن است تأثیر یک پدیده

الق و درک خّ وجود ذهن  ،درک فرصت ی الزمه.  درونی باشد

قواعد پارادایم  ی ها زاییده فرصت. استودی بسیار باال شه

این قواعد هستند که عوامل  بوده و ها تیحاکم بر فعال

 .کنند تحقق منفعت را تعیین می

ر مقابل فرصت در محیط بیرون از یک سیستم یا د

تهدید عواملی هستند که به .  سازمان، تهدید قرار دارد

دو نوع . کنند میمل عنوان مانعی در رسیدن به اهداف ع

گیری از فرصت  یکی آنکه برای بهره :تهدید قابل تبیین است

مانعی ایجاد بشود و دیگری آنکه برای حفظ وضع موجود 

شکل  ،موانع و تهدیداتی که تاکنون وجود نداشته اند

در حقیقت تهدید در نوع اولی در صورتی که .  گیرند می

پوشی  چشم های خود پروازی سیستم از فرصت جدید و یا بلند

 اما تهدیدات از نوع دوم. قابل برطرف شدن هستند ،کند

، ادهند، لذا برای دفع آنه میبقای سیستم را هدف قرار 

نیازمند تحرک برای دفع است چرا که اگر منفعالنه  سیستم 

کند و  عمل شود سیستم شروع به طی کردن مراحل نزول خود می

 .(81 .،ص5831، رضائیان) رود میدر نهایت از بین 

دو . نوع مواجهه با تهدید بسیار حائز اهّمیت است 

در هنگام مواجهه با تهدید یا " اشتباه مهم که معموال

های ناشی از  کنند و موجب افزایش خسارت میبحران بروز 

 :  شوند، عبارتند از میتهدید 

 گرفتن نخستین عالیم هشدار دهنده؛نادیده .5

امی که حادثه ناگواری در حال انکار وجود مسئله، هنگ.5

 .رخ دادن است
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شوند  مییی که برای کنترل تهدید تنظیم ها هبرنام     

باید بطور موثری از بروز اینگونه اشتباهات جلوگیری 

.(815 .،ص5831رضائیان، ) کنند

   

 ط خارجييمح -2

ي محدود از فهرستمحیط خارجي، تهیه  مطالعههدف از     

، یا معرفی شوند سازماند به یک هایي است که مي توان فرصت

ها  بیشتر سازمان. تهدیدهایي که باید از آنها اجتناب شود

هاي تحلیل محیط خارجي را به عنوان بخشي از  بعضي از شکل

در تحقیقي که مجله . ریزي خود عمل مي کنند فرایند برنامه

86623فورچیون
هاي برتر انجام داده بود، این  از شرکت 

 درصد مدیران اجرایي شرکت 38که حدود  دست آمد هنتیجه ب

هاي مورد نظر، تحلیل محیط خارجي را انجام داده و به 

درصد  10 همچنین. مزایاي متعددي از آن نائل آمده اند

اند ولي  ، تحلیل محیط خارجي را سازماندهي نکردههاآن

درصد  11فقط .  را انجام خواهند داد در آینده آن احتماال  

محیط خارجي را  مطالعههاي آنها  شرکتگزارش کردند که 

دیوید، ) اي براي انجام آن ندارند انجام نداده و برنامه

1888.) 

محیط خارجي به دو بخش محیط عمومي و محیط فعالیت      

 تولیداتعناصر محیط عمومي بر روي تمامي .  تقسیم مي شود

 ها سازمانها مي تواند عامل تاثیر گذار بوده و  و فعالیت

 در حالي.  این عناصر را کنترل کنند ا  توانند مستقیم نمي

که عناصر محیط فعالیت که گاهي اوقات محیط رقابتي نیز 

تعیین کننده درجه رقابت در بین گروهي  مي شود، نامیده

پورتر) استخاص  حوزهدر یک  سازمان هااز 
24

 ،1856).   

ابه های مش با سازمان طبیعت رقابتسازمان و یک  موفقیت     

تغییرات  تاثیر شدیدا  تحت در داخل از کشور و دیگر کشور ها

محیط رقابتي شامل عواملي است که به .  در محیط رقابتي است
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، (موجود و بالقوه)طور خاصي با استراتژي ما و رقیبان 

که  در حالي.  است سازمانی و عرضه کنندگان مرتبط مخاطبین

، اقتصادي، سیاسي، هاي جمعیت شناختي بخش محیط عمومي شامل

.حقوقي، فرهنگي، اجتماعي، تکنولوژیکي و جهاني است

   

فرهنگي  هاي اقتصادي، شامل محیطاصر محیط عمومي عن     

حقوقي و فني مي  -اجتماعي، جمعیت شناختي، جهاني، سیاسي

 شکل شماره) دشو ميطور خالصه به آن اشاره  هبدر زیر ود که ش

2). 

 
تیه)محیط عمومي  -2شکل 

25
رلندیا ،

26
سونیهاسک ،

27
، 2616) 

 

 این بخش با اندازه جمعیت، سن، : بخش جمعیت شناختي

ساختار، توزیع جغرافیایي، ترکیب قومي، و امثال آن 

 .مورد توجه قرار مي گیرد

 سالمت اقتصاد ملي، بر عملکرد صنایع خرد : بخش اقتصادي

هاي محیط اقتصادي  استراتژي در نتیجه. تاثیر مي گذارد

راي تشریح تغییرات، روندها و کاربردهاي را ب

این بخش بر طبیعت .  استراتژیک آنها شناسایي مي کنند

 محیط فعالیت

شامل ما و )

 (رقیبان

 

 

 

 -فرهنگی

 اجماعی

 

 

 

 اقتصادی

 

 

جمعیت 

 شناسی

 

 

 

 جهانی

 

 

 فنی

 

 

 -سیاسی

 حقوقی
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و جهت اقتصادي اطالق مي شود که در آن یک شرکت رقابت 

 هاي نرخ عموما  شاخص.  کرده یا ممکن است رقابت نماید

مازاد بودجه، / مازاد تجاري، کسري/ هاي بهره، کسري

پی.ان.جیدي و تجاري و  هاي پس انداز فر نرخ
28

در این  

.  مي شود مطالعهاین بخش 

   

 ها،  متغیرهایي چون کنترل قیمت: حقوقي -بخش سیاسي

 هاي تشویقي، امنیت کاري، شرایط استخدام، مسیست

حداقل حقوق و دستمزد و نظائر آن مسائلي است که در 

     .محیط سیاسي و حقوقي واقع مي شود

استراتژیک یک بنگاه هاي  این عوامل بر انتخاب

هاي معطوف به موسسات  تاثیرگذار بوده، خطرات و فرصت

 .  آشکار مي سازدا ر

 اجتماعي و  -هاي فرهنگي ارزش: اجتماعي -بخش فرهنگي

، عوامل گروهي هستند که بر موسسات یرفتارهاي انسان

 در برگیرندهاین عوامل مي توانند . گذارند تاثیر مي

 ارزش مصرف، سطح آموزش، کیفیت زندگي کاري، فرهنگ

 .  هاي اخالقي و مانند آن باشد

  ها و  این بخش شامل نهاده(: تکنولوژیکي)بخش فني

هاي جدید و تبدیل  هایي است که با خلق دانش فعالیت

 .  آنها با محصوالت، بروندادها و مواد درگیرند

 شامل بازارهاي جهاني جدید و مرتبط در : بخش جهاني

سیاسي بین المللي مهم، خصوصیات حال تغییر، حوادث 

 .است مرتبطبازارهاي جهاني  در نهادي و فرهنگي مهم

 یداخلمحيط  -3

مي توان نتیجه گرفت که  ذکر شدهاز مجموعه مباحث      

مي شود  ، از عواملي تشکیل(فعالیت -عمومي)محیط خارجي 

، مي تواند استکه خارج از کنترل یک سازمان در سطح خرد 
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ها یا  ایجاد فرصت ءمنشا و اي داشته اثرات بالقوه

.  شودتهدیدهایي برا ي سازمان 

   

ها و تهدیدها تنها بخشي از فرآیند  شناخت فرصت     

درک صحیح وضعیت فعلي جهت فرموله  به منظورو  استمحیطي 

قوت دروني یک  نقاط ونقاط ضعف بایست،  نمودن استراتژي مي

به بیان دیگر  . و شناسایي نمود مطالعهسازمان را نیز 

قوت داخلي موسسه نقاط  ها باید با توجه به تعقیب فرصت

کار از طریق  نای ،ها با توجه به فرصت ا  انتخاب شود صرف

که پورتر  چارچوبی.  شود ارزیابي محیط دروني انجام مي

ضعف شناسایي نقاط  قوت و نقاط سیستماتیک مطالعهبراي 

"زنجیره ارزش"است، تحت عنوان  کرده
29

در .  روف استمع 

بخش  هاي یک سازمان به دو ارزش، فعالیت ی تحلیل زنجیره

.  شود مي  هاي پشتیباني تقسیم هاي اولیه و فعالیت فعالیت

هایي هستند که به خلق فیزیکي  هاي اولیه فعالیت فعالیت

حمایت از  مخاطبان و، انتقال به ارائه، ای تولیدات رسانه

هاي  فعالیت مکمل تیباني،هاي پش فعالیت .پردازند مي آنها

حال كه مدل سوات را   .مي نماید اولیه بوده و به آن کمک

، در بحث زیر به روش شناسي ارزیابي كارایي  توضیح دادیم

 .آن در ارزیابي عملكرد صدا و سیماي ایالم مي پردازیم

 روش شناسی تحقيق

پژوهش عمدتا   کی قتیحق مطالعه در نیااز آنجا که      

تركیبي ) اي تحلیلي است، لذا از روش كتابخانه -توصیفي

 متن خواني، آمارخواني و استفاده از جداول، سندخواني و

به ( توزیع پرسشنامه)در كنار عملیات میداني ( غیره

در .  آوري اطالعات استفاده شده است هاي جمع عنوان تكنیك

آوري واحدها که شامل طراحی  به معرفي روش جمع اینجا

 .  پردازیم میاست ها و توزیع آن  سشنامهپر

 جامعه و نمونه آماری



 39مایالز مرکی ماسی و داص کردملع برر وثم ملواع

جامعه آماري این پژوهش را كارشناسان و صاحب نظران      

این گروه از .  فرهنگي و اجتماعي استان تشکیل داده اند

ها، فعاالن مطبوعاتي و  کارشناسان را اساتید دانشگاه

 هاي اجتماعي و هاي مسئول در زمینه كارشناسان سازمان

شناسي، علوم  هاي جامعه فرهنگي داراي تحصیالت در رشته

  سیاسي شامل شناسي و علوم اجتماعي و ارتباطات، مردم

از آنجا که دسترسی به کلیه اعضای این گروه و . اند شده

همچنین استفاده از نظریات آنان خارج از توان اجرایی و 

امکانات پژوهشگران بوده، لذا به ناچار از روش 

   

گیری به منظور جمع آوري اطالعات و توزیع پرسشنامه نمونه

 .  استفاده شده است

به دلیل مشخص نبودن شمار افراد مورد رویت در      

، از (های ذکرشده کارشناسان دارای ویژگی تعداد)جامعه 

كه یك برآورد حداكثري براي احتمال رویت   p=8/6نسبت 

و میزان اطمینان به برآورد  (p)واحد آماري در جامعه 

درصد برای تعیین تعداد نمونه  88حجم نمونه درسطح 

به منظور تعیین میزان خطاي متغیر با .  کنیم میاستفاده 

در نظر % 8/12یا  E=128/6 پیشینتوجه به كارهاي تجربي 

ست كه بر این اساس حجم نمونه مورد نیاز برای ا شده گرفته

 .  آیددست می هنفر ب 06 ها هتوزیع پرسشنام

   60
)12/0(

)5/0()5/0()96/1()1(
2

2

2

2





E

ppz
n 

 ها ابزار گردآوری و تحليل داده

هااا از اباازار  در پااژوهش حاضاار جهاات گااردآوری داده     

ست شده ا ستفاده  شنامه ا عه .  پرس پس از مطال قع  در وا

پژوهش  ظری  بانی ن نه)م عات کتابخا شنامه(ای مطال ی  ، پرس

و مبنااای گااردآوری یااابی شااده  تحقیااق تاادوین و اعتبااار

به .  ی مورد نیاز در این تحقیق قرار گرفته استها هداد
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لیکارت جهات  ای هگزینا 8از طیف  عالوه در پرسشنامه تحقیق

در این تحقیق تعداد .  ها استفاده شد یاس تحلیل دادهمق

آوری گردید و بر اساس آنها نتایج تحقیق  جمع  پرسشنامه 81

یل و  مورد تحل ضر  عهحا فت قرار مطال هت .  گر نین ج همچ

اس پي اس اس افزار آماری ها از نرم تجزیه و تحلیل داده
30

 ،

های آماری  بهره گرفته شده است و با استفاده از آن آزمون

.متناسب اجرا شده است

   

   

 های تحقيق یافته

 آماری نرم افزار با بکارگیریها پس از پردازش داده     

با صورت گرفته  های محیطی تحلیلن و همچنی اس پي اس اس

دهنده ارزیابي مباحث مطرح  نشان، سوات مدل استفاده از

با توجه به امتیازات کسب شده از هر سوال، در .  استشده 

چهار بخش مورد نظر در این پژوهش، عبارات و عوامل 

آنان از نظر پیشنهادی پرسشنامه برای تعیین میزان دقت 

در هر بخش تنها سه مورد .  دندپاسخگویان، رتبه بندی ش

به ترتیب کسب نموده  منتخب که امتیاز اول تا سوم را

 .  اند، تشریح و معرفی خواهند شد

بر اساس محاسبات و سنجش های صورت گرفته در این      

توانند  میپژوهش، نتایج به شرح ذیل استخراج شده اند که 

 .پاسخ سواالت مطرح شده نیز باشند

 ی موجود در محيط بيرونیها فرصتت هر یک از اهمي مطالعه

ترین فرصت بیرونی وجود گویش از نظر پاسخگویان مهم     

ارزشمند جهت  ظرفیتبومی و محلی در سطح استان به عنوان 

 189برقراری ارتباط با مخاطب و جذب آنان با امتیاز 

این مشخصه خود بر جذب گردشگران و ارتقاء موقعیت .  است

 استان تاثیر فراگیر و حائز اهمیتی را بر جای فرهنگی در 

همجوار با  یها استان ریسا یاشتراک زبان محل.  گذارد می
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 ذبججهت  موثر یاستان به عنوان عامل یها نقاط شهرستان

به عنوان دومین معیار مورد سنجش  ها استان نیمخاطبان ا

آنچه در این . را به خود اختصاص داده است 153امتیاز 

شاخص و برجسته است، کمک شایان بر افزایش ثبات مولفه 

.  فرهنگی و گویشی در موقعیت جغرافیایی خاص استان است

96 حدود تمرکزدر این پژوهش 

-  

 استان در تیدرصد جمع 98

سومین  و استقرار سازمان تیفعال به عنوان مرکز المیا شهر

ي محیط ها فرصت. معرفی گردید 150فرصت منتخب با امتیاز 

ارائه  1ي فعالیت صدا و سیماي مركز ایالم در جدول بیرون

 .شده است

 

 المیمرکز ا یمایصدا و س تیفعال یرونیب طیمح یها فرصت -1جدول 
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 ی موجود در محيط بيرونیها تهدیداهميت هر یک از  مطالعه

از نظر پاسخگویان  مهمترین تهدیدهای محیط بیرونی      

گرایش خاص مردم به سمت اینترنت و فضای تکنولوژیکی 

آن در سطح جامعه به  وابسته موجود در آن و همچنین گسترش

عنوان یک رسانه مجازی تأثیرگذار است، که بر اساس 

دومین تهدید .  را کسب کرده است 182امتیاز  ها همطالع

با  و مشارکت ویژه یهمگام سازمان در ییعدم توانا

 استان ی کالناقتصاد وی اسیس ،یتحوالت اجتماع و دادهایرو

بردی سازمان به توجه کار.  تعیین شده است 138با امتیاز 

مسائل کلیدی و ملموس که به آسانی موقعیت فرهنگی جامعه 

و همچنین مدیریت کلی در یک مجموعه سیستماتیک یک منطقه 

رتب

 ه
 عنوان

یامت

 از
انگیم

 نی

1 

نوان  به ع ستان  سطح ا لی در  بومی و مح گویش 

یت با  ظرف باط  قراری ارت هت بر شمند ج ارز

 مخاطب وجذب آنان
189 8311/9 

2 

تراک زبان محلی سایر استان های همجوار اش  

ه ستان  قاط شهر نوان با ن به ع ستان  ای ا

 ها مخاطبان این استان ذبج عاملی موثر جهت
153 1096/9 

9 
96تمرکزحددددود 

-  

درصدددد جمعیدددت اسدددتان  98 

درشهرایالم به عنوان مرکزفعالیت و استقرار 

 سازمان

150 1111/9 

1 

نوان تن به ع ستان  سیمای ا صدا و  جود  ها و

صاری  لی انح یونی مح یو و تلویز سانه راد ر

 درسطح استان با پوشش گسترده
158 1288/9 

8 

سطح  ستعداد در  با ا خالق و  های  جود نیرو و

استان جهت مشارکت درتولیدات سمعی و بصری 

 مناسب
132 1582/9 

0 
سنجی  سازمان در نظر با  مردم  سب  کاری منا هم

 و نظیرآن ها هها، گزارشات و تهیه برنام
105 1111/9 

3 

های  ستان  مذهبی ا قومی و  گی،  بت فرهن قرا

مناسب جهت  ظرفیتهمجوارعراقی به عنوان یک 

یق  قی از طر بان عرا عامالت و مخاط فزایش ت ا

 ی مناسبها هایجاد برنام

105 1111/9 

5 
ستانی  مدیران ا سئولین و  کاری م یت وهم حما

 باسازمان
106 8096/2 

8 

بلیغددات امکددان کسددب درآمدددازطریق گسددترش ت

صادیی  حدهای اقت با وا کاری  یونی و هم تلویز

 فعال استان
106 8096/2 
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تواند به عنوان بزرگترین مشخصه مفید در برابر هرگونه  می

 وجود.  موثر و کارآمد باشد ای هتهدید همجوار در هر زمین

به عنوان  ایالم در استان صعب العبور آب و هوا و نقاط بد

 یفیو ک یگسترش سطح کم حاکم بر ییایجغراف یها تیمحدود

بر .  است 139سومین تهدید معرفی شده با امتیاز  داتیتول

وجود شرایط استاندارد جغرافیایی و مطلوب  ها هیافت اساس

بودن جایگاه آب و هوایی در یک منطقه، عاملی موثر و 

 ای همحصوالت بومی و منطق مفید بر بهبود شرایط تولید

شناسایی شده که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر استان 

کماکان تالش مضاعف و برنامه ریزی هدفمند راهکاری کارآمد 

به نیز امتیاز دیگر متغیرهای تاثیرگذار . به نظر می رسد

.(9جدول )استخراج شده و ارائه شده است ترتیب 

   

 

 المیمرکزا یمایس و صدا تیفعال یرونیب طیمح یدهایتهد -2 جدول

 نیانگیم ازیامت عنوان رتبه

سترش آن  1 نت وگ سمت اینتر به  مردم  گرایش 

جازی  سانه م یک ر نوان  به ع عه  سطح جام در

 تاثیرگذار

182 8880/9 

عدم توانایی سازمان درهمگامی با رویدادها  2

 وتحوالت اجتماعی، سیاسی واقتصادی استان
138 2163/9 

ط بدآب و هوا وصعب العبور در استان وجودنقا   9

حاکم  یایی  های جغراف حدودیت  نوان م به ع

 برگسترش سطح   کمی  کمی و کیفی تولیدات  

139 2693/9 

سترش  1 ستان وگ سطح ا عالی در موزش  سعه آ تو

 تحصیلکرده توقعات ونیازهای مخاطبان اقشار
132 1582/9 

عدددم شددناخت سددازمان ازنیازهددای متنددوع  8

جوانددان، بددانوان، دانشددجویان، )مخاطبددان 

 ...(کودکان و

105 1111/9 

 

1 

یری از  هره گ سازمان در ب نایی  عدم  توا

برای  ستان  بومی ا صص  خالق و متخ های  نیرو

 توسعه تولیدات خود

105 1111/9 

تمایددل مددردم بدده سددمت مطبوعددات محلددی و  3

سان لی ها هسایرر ئاتر، )ی مح سیقی، ت نظیرمو

 (سینما

103 6802/9 

 ای همدداهوار یها هرسددان غدداتیو تبل تیددلفعا 5

 یقو یمخالف نظام خارج ازکشور با ابزارها

 کالن یمال یها هبودج و ای هرسان

102  9 

تبلیغات منفی علیه صدا و سیما توسط برخی  8

 و مطبوعات داخلی ها هرسان
118 0582/2 
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 اهميت هر یک از نقاط قوت محيط داخلی  مطالعه

ن مهم ترین نقطه قوت در محیط درون از نظر پاسخگویا     

 سازمانی صدا و سیمای مرکز ایالم وجود امکانات فنی

 103افزاری موجود در مرکز با امتیاز  فزاری و نرما سخت

حضور عوامل تکنولوژیکی و سایبری مناسب در دسترسی .  است

به اطالعات و برقراری ارتباطات انسانی یک جامعه و 

تفکرات مطرح در محیط داخلی همچنین پیشبرد اهداف و 

دومین نقطه قوت و .  سازمان بسیار چشمگیر و اساسی است

و  یفن یانسان یرویوجود نبا اهمیت در محیط داخلی، 

 و یکم یجهت ارتقا استان ایالم یمایسطح صدا و س متخصص در

معرفی شده است که  استاندر  ای هرسان داتیتول یفیک

تعامل و .  اده استرا به خود اختصاص د 109امتیاز 

کشور  در یاستان یها هرسان دیگرو  یمل ی با رسانه یهمکار

سزایی  هتاثیر ب  آنان اتیتجرب نظرات و استفاده از یبرا

را بر شناخت مفاهیم و اهداف مطرح شده در سطوح عالی 

.  گذارد میسازمانی و همچنین نیل به تفکرات پیش روی مصوب 

براي ) نجش ها کسب کرده استرا در س 102این عامل امتیاز 

 9جدول به رتبه دیگر عوامل مؤثر بر این بخش  پیگیري

 .  (مراجعه شود

 

 

 یمایس و صدا تیفعال یدرون طیرگذاربرمحیتأث قوت نقاط -9 جدول

 المیمرکزا

 نیانگیم ازیامت عنوان رتبه

وجود امکانات فنی سخت افزاری ونرم افزاری  1

 موجود در مرکز
103 6820/9 

وجود نیروی انسانی فنی و متخصص درسطح صدا و  2

سیمای استان جهت ا رتقای کمی وکیفی تولیدات 

 استانی

109 6158/9 

سایر  9 لی و  سانه م سایر ر با  کاری  مل و هم تعا

ی اسددتانی درکشددور بددرای اسددتفاده ها هرسددان

102 9 
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 ازنظرات وتجربیات آنان

توجه سازمان به عوامل انگیزشی کارکنان    1

 (دی و غیرمادیما)
102 9 

هددای انجددام مطالعددات، تحقیقددات و نظرسددنجی 8

مستمرتوسددط سددازمان بددرای اطددالع ازنظددرات 

 مخاطبان

181 5818/2 

 8111/2 182 توجه مستمر به آموزش کارکنان 0

   

 

  اهميت هر یک از نقاط ضعف محيط داخلی مطالعه

ترین نقطه ضعف محیط  آنچه که از نظر پاسخگویان مهم     

داخلی فعالیت صدا و سیمای مرکز ایالم مد نظر است، 

وابستگی منابع مالی سازمان به اعتبارات مرکز و محدودیت 

بر اساس .  است 186های حاکم بر بودجه سازمان با امتیاز 

اصول مدیریتی، سازمان مادر وظیفه تامین اعتبارات و 

واگذاری بودجه تصویب شده بر اساس موقعیت هر سازمان زیر 

حال این سازمان که .  مجموعه در کشور را بر عهده دارد

 ها، در راس هرم قرار دارد بایستی از نیازها، چالش

های موجود در هر منطقه اطالعات  های خالی و محدودیت ظرفیت

شناخت درست در هر بخش از .  جامع و کاملی داشته باشد

کند، فرد مدیر در  میمدیریت، اصلی کاربردی است که کمک 

سطح کالن سازمانی به هنگام واگذاری اعتبارات، عادالنه و 

محدودیت دومین نقطه ضعف مورد سنجش، .  هدفمند عمل کند

 تیریمد یشده از سو فیو الزامات تعر یقانون اراتیاخت

 نییپا.  را کسب کرده است 138است و امتیاز  کالن سازمان

ف در ی سومین نقطه ضعاستان داتیتول یفیو ک یبودن سطح کم

 133با امتیاز  محیط داخلی فعالیت صدا و سیمای مرکز

نتایج حاصل مربوط به عوامل مؤثر بر این بخش در .  است

 .به ترتیب ارائه شده است  1جدول 

  

 یمایس و صدا یدرون طیمح بر رگذاریتاث ضعف نقاط  -4 جدول

 المیمرکزا
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 نیانگیم ازیامت عنوان رتبه

ن به اعتبارات مرکز وابستگی منابع مالی سازما 1

 و محدودیت های حاکم بر بودجه سازمان
186 8158/9 

محدودیت اختیارات قانونی و الزامات تعریف    2

 شده از سوی مدیریت کالن سازمان
138 9115/9 

 2335/9 133 پایین بودن سطح کمی و کیفی تولیدات استانی 9

عدددم توانددایی سددازمان درشددناخت نیازهددای  1

 ف و متنوعمخاطبان مختل
133 2335/9 

جادنوآوری  8 هت ای سازمان درج نایی  عدم توا

 وخالقیت در تولیدات خود
130 2889/9 

توسعه کمی تولیدات بدون توجه به سطح کیفی  0

 آنان
131 2222/9 

های  3 جذب نیرو هت  سازمان در ج نایی  عدم توا

متخصص و بومی استان به لحاظ محدودیت های 

 درون سازمانی

132 1582/9 

   

 

 شنهاداتيپو  یريگجهينت

هر سازمان با توجه به تعاملی که با محیط درونی و      

ها و تهدیدهایی از سوی  فرصت بیرونی خود دارد، همواره با

بنابراین . خارجی خود روبرو است های داخلی و محیط

 ها تهدیدو  ها فرصتها موظفند که با شناسایی این  سازمان

موقعیت به ارائه راهکارهایی جهت  به لحاظ نوع، ساختار و

ی پیش ها تهدیدو همچنین بهبود و رفع  ها فرصتمحقق ساختن 

بایست به بهترین نحو ممکن از  میآنها .  رو بپردازند

عالوه بر آن در مقابل .  دكننی پیش رو استفاده ها فرصت

های  تهدیدها، سیاست مناسبی را جهت رفع یا کاهش زیان

از سوی دیگر، سازمان ها . نندكناشی از آن اتخاذ 

توانند با شناسایی رقبا و توانایی آنها و نیز کسب  می

اطالعات کاملی از  داخلی اطالعات الزم از محیط خارجی و

مشتریان و مخاطبان خود بدست آورند تا بتوانند به نحو 

شایسته تری در جلب رضایت مشتریان و مخاطبان و بسط نفوذ 

های  از این طریق در محیط. ندخود در جامعه عمل نمای

رقابتی، سایر رقبا را از گردونه خارج نمایند، یا در 

در نهایت از اثرات و نفوذ .  سایه و حاشیه نگه دارند
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از آنجا كه امروزه . آنها بر جامعه مورد نظر خود بکاهند

هاي زمامداران در هر كشوري، موضوع  یكي از دغدغه

كشور است و با عنایت به  ریزي در امور فرهنگي آن برنامه

این مطلب كه انقالب اسالمي ما انقالبي كامال  فرهنگي بوده، 

ریزي کشور در سطح كالن  لذا اهمیت فرهنگ در نظام برنامه

.دو چندان مي شود

   

از این منظر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به      

 های فرهنگیترین و پرنفوذترین دستگاه عنوان یکی از مهم

کشور که توانسته است جایگاه بسیار مناسبی در بین 

در راستای بدست آورد،  داخلی ی مختلف خارجی وها هرسان

خدمت رسانی بهتر به مخاطبان و حرکت در مسیر صحیح و 

رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند به برنامه ریزی و 

در این مسیر صدا و سیمای مراکز .  تدوین استراتژی است

نیز که با هدف توجه بیشتر به فرهنگ بومی و استان ها 

اند، بازوان پر محلی مناطق مختلف کشور تأسیس گردیده

توان این سازمان گسترده فرهنگی و مکمل آن در نیل به 

  .  شونداهداف کالن و چشم انداز افق رسانه محسوب می

ریزی راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و  برنامه     

ای چندگانه است که سازمان را  ت وظیفهارزیابی تصمیما

.  های بلند مدت خود دست یابد سازد به هدف قادر می

هم )محیطی  مطالعهریزی راهبردی عبارت است از  برنامه

تدوین راهبرد، اجرای ( محیط خارجی و هم محیط داخلی

ریزی راهبردی  بنابراین برنامه .راهبرد، ارزیابی و کنترل

های خارجی در  ها و تهدید ر فرصتبر نظارت و ارزیابی ب

.  سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تأکید دارد

ریز  گیرد، لذا برنامه ریزي در خال  صورت نمي این نوع برنامه

باید بسیاري از عوامل مؤثر بر كار خود را مورد توجه 

از این رو، مشخص كردن عوامل كلیدي، آگاهي از . قرار دهد
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توانایي برخورد با آنها در آینده، در تأثیر آنها و 

این عوامل كلیدي . ریزي بسیار ضروري است توفیق برنامه

و تهدیدها هستند كه به ها فرصتشامل نقاط قوت، نقاط ضعف، 

 شناخته شدهیك روش  تحلیل سوات.  تحلیل سوات معروف است

ی اقتصادی ها تهدیدو  ها فرصتکه نقاط قوت، نقاط ضعف، است 

.  کند میی که جامعه با آن مواجه هستند را فهرست و اجتماع

در حقیقت سوات ابزار تجزیه و تحلیل نیست، بلکه به 

تر کمک  تواند در تجزیه و تحلیل گسترده میعنوان یک ابزار 

دووارت)کند 
31
نیاتک ،

32
هلمز ،

33
اندرسون ،

34
هر یک .  (2660، 

دهند  میاز این ابعاد خود مفهومی خاص را به خود اختصاص 

که گروهی از پژوهشگران نقاط قوت را آن دسته  ای هبه گون

سازمان به طور  دانند که یک میهایی  تیظرف ایمنابع از 

.  دبه اهداف خود استفاده کن یابیدست یتواند برا میموثر 

در سازمان  هایی نقص ایو  ها چالش ،ها تیمحدودنقاط ضعف را 

 اهداف به یابیدست ن عوامل مانع ازای ه دانند ک می

به هرگونه وضعیت مطلوب در محیط  ها فرصتاز .  ندسازمان

تهدید را هر گونه وضعیت  همچنین .کنند مییاد  سازمان

به  ای هدانند که به طور بالقو مینامطلوب در محیط سازمان 

یکارپ)کنند  میاستراتژی خود سازمان صدمه وارد 
35
، 

کوکونن
36
سایک ،

37
 ،2661.)

   

است که  نیها نشان دهنده ا جدول آمار ارائه شده در     

 یماینقاط ضعف موجود در صدا و س نیها و همچندیتهد تیوضع

فرصت و نقاط قوت در مرتبه  ارینسبت به دو معایالم استان 

 یها فرصتنقاط قوت و  تیقرار دارند که با تقو یتر نییپا

و  ها تهدیدتالش به منظور کاهش  نیموجود در استان و همچن

افزود  یفعل طیمرکز در شرا یتوان بر کارآمد مینقاط ضعف 

 .کرد یریو مشکالت موجود در آن جلوگ ها یداریو از ناپا
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 ی بیرونی وجودها فرصتاز نظر پاسخگویان مهم ترین      

ارزشمند  ظرفیتسطح استان به عنوان  گویش بومی و محلی در

همچنین .  استجهت برقراری ارتباط با مخاطب و جذب آنان 

رین تهدیدهای محیط بیرونی گرایش مردم به سمت ت مهم

سطح جامعه به عنوان یک رسانه  گسترش آن در اینترنت و

 .مجازی اظهار شده است

ترین نقطه قوت محیط  مهمن از نظر پاسخگویا عالوه هب     

امکانات فنی  درون سازمانی صدا و سیمای مرکز ایالم وجود

ترین نقطه  کز و مهمسخت افزاری و نرم افزاری موجود در مر

ضعف محیط داخلی فعالیت صدا و سیمای مرکز ایالم وابستگی 

منابع مالی سازمان به اعتبارات مرکز و محدودیت های 

.حاکم بر بودجه سازمان اعالم شده است

   

 و نظری  پيشنهادات کاربردی

باتوجه به نتایج پژوهش راهکارهای اجرایی زیرجهت      

های بیرونی و  فرصت قوت درونی و استفاده سازمان از نقاط

های بیرونی به شرح  کاهش آثار سوء نقاط ضعف داخلی و چالش

 :گردندمی زیر پیشنهاد

مه - هت یزیر برنا ستفاده درج گو ا ل و یبوم شیاز   یمح

ارزشاامند جهاات  ظرفیااتاسااتان بااه عنااوان  سااطح در

 ارتباط با مخاطب و جذب آنان یبرقرار

  یها استان ریسا یلمح زبان اشتراک از یبردار بهره -

  یعامل عنوان به استان یها شهرستان نقاط با همجوار

 ها استان نیا مخاطبان جذب جهت موثر

مل - سب تعا هاین با منا ستعداد با و خالق یرو  در ا

ستان سطح هت ا شارکت ج صوالت دیتول در م  و یسمع مح

 مناسب یبصر

 هاا،ینظرسانج نادیفرآ در ماردم با مناسب یهمکار -

 آن ریو نظ ها برنامه هیته و گزارشات
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کار - سئول یهم با م سب  مل منا مد نیو تعا  رانیو 

 یاستان

   

 قیاطر از درآماد کساب امکاان جهت در یزیربرنامه -

سترش کار و یونیزیتلو غاتیتبل گ حدها با یهم  یوا

 استان فعال یاقتصاد

فزا - نا شیا گام در سازمان ییتوا   و دادهایرو با یهم

 تاناس یواقتصاد یاسیس ،یاجتماع تحوالت

 مخاطبااان متنااوع یازهاااین از سااازمان شااناخت -

 ...(و کودکان ان،یدانشجو بانوان،جوانان، )

 یروهااین از یریگبهره در سازمان ییتوانا شیافزا -

 خود داتیتول توسعه یبرا استان یبوم متخصص و خالق

  ریسا و یمحل مطبوعات سمت به مردم لیتما به توجه -

سانه ل یها ر س رینظ) یمح ئاتر ،یقیمو   در( نمایس ،ت

 سازمان یها یریگمیو تصم ها یزیر برنامه

 یامااهواره یها رسانه غاتیتبل و تیفعال یسازیخنث -

ها با ابزار شور  خارج از ک ظام  خالف ن   یقو یم

 کالن یمال یها بودجه و یارسانه

ساخت  یاز امکانات فن نهیبه یبردار بهره و استفاده -

 موجود در مرکز یو نرم افزار یافزار

 یرویاان از یباارداردر جهاات بهااره  یزیاار امااهبرن -

سان ن یان صص و یف سطح متخ ستان یمایس و صدا در  ا

 یاستان داتیتول یفیوک یکم یارتقا جهت

 ریسا و یمل رسانه ریسا با یهمکار و تعامل توسعه -

 نظرات از استفاده یبرا کشور در یاستان یها رسانه

 آنان اتیتجرب و

فزا - جه شیا مل به سازمان تو شیانگ عوا نان یز  کارک

 یروین یور بهره شیافزا جهت در( یرمادیو غ یماد)

 کار
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جام - عات، ان سنج قاتیتحق مطال ستمر یها یونظر سط م   تو

مخاطبان نظرات از اطالع یبرا سازمان

   

 یادوره قیاطر از کارکناان آماوزش به مستمر توجه -

ش فزا از تیحما ای یآموز ص سطح شیا  یعال التیتح

 پرسنل

سعه - م تو نار در داتیتول یک جه ک  یفیک سطح به تو

 آنان
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