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چکیده:
تحلیل راهبردی یا سوات روشی برای دستیابی به راهبردهای سازمان از طریق شناخت نقاط قوت و ضعف درونی
سازمان و فرصتها و تهدیدهای بیرونی آن است .تحلیل سوات روشی برای ترسیم وضعیت موجود و مطلوب سازمان
است .در این روش براساس شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید و نوعشناسی محیط سازمان ،راهبردهای قوت
ـ فرصت ،قوت ـ تهدید ،ضعف ـ فرصت و ضعف ـ تهدید ارائه میشود .با کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEو
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEماتریس  SPACEبرای تعیین و ارزیابی موقعیت سازمان به کار میرود و به
کمک آن راهبرد فعلی و مطلوب ترسیم میشود .پس از تعیین موقعیت از طریق ماتریس  QSPMبه ارزیابی و
اولویتبندی راهبردها و انتخاب راهبرد بهینه پرداخته میشود.
روش سوات برحسب گردآوری اطالعات اکتشافی ـ توصیفی (کشف عناصر چهارگانه و توصیف ابعاد آن در جامعه
مورد بررسی) ،بر حسب کاربرد ارزیابی ـ راهبردی (ارزیابی سازمان و محیط و ارائه راهبرد برای تقویت و بهبود) و نوع
پژوهش تلفیقی (کمی ـ کیفی ،در شناخت عناصر و ابعاد از طریق اسناد ،مصاحبه ،روایتها کیفی و درجهبندی،
اولویتبندی و وزندهی و محاسبه اولویت راهبردها کمی) است .با توجه به نگاه به آینده و ترسیم وضعیت مطلوب در
آینده از نوع پژوهشهای آیندهپژوهی نیز به شمار میرود .واحد تحلیل این روش دارای سطوح مختلف خرد ،میانه و
کالن است .در جامعه آماری ویژگی بارز جامعه که به نخبگان معروف هستند شناخت کامل از فضای داخلی و بیرونی
سازمان و احاطه به ابعاد موضوع است .حجم نمونه مشخصی ندارد و کفایت حجم نمونه در متن پژوهش مشخص
میشود .حجم پیشنهادی مطلوب برای گرداوری اطالعات در این روش در صورتی که از شیوه کلشماری یا سرشماری
استفاده نشود  60تا  70نفر است .روش نمونهگیری در سوات به موضوع و ویژگی جامعه آماری بر میگردد اما عمدتاً
از شیوه نمونهگیری گلوله برفی و روش تیپیک استفاده میشود تا اینکه به اشباع نظری دست یابد .تکنیکهای گرداوری
اطالعات مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانهای ،مصاحبه انفرادی یا گروهی ،پرسشنامه و کارت متوازن است.
واژگان کلیدی :روش  ،SWOTسازمان رسانه ،ماتریس  ،SPACEماتریس  QSPMو راهبردهای ارتباطی.

مقدمه
پیچیدگی و گستردگی حوزه ارتباطات در دهههای اخیر ،رشد سریع و هردمافزون ابزارها و رسانههای ارتباطی ،ورود
جامعه بشری به جهان محاطشده تکنولوژی و اطالعات و حضور و رقابت سازمانهای ارتباطی ،رسانهای و تبلیغی خرد،
میانه و کالن در جامعه نیازمند شناخت صحیح و دقیق این سازمانهای تولیدکننده ـ توزیعکننده پیام و حتی محیط
ارتباطی است .این شناخت از طریق روشهای مرسوم پژوهشهای ارتباطی صورت میگیرد که بیشتر جهت شناخت
فرستنده و ارزیابی اعتبار وی ،محتوای پیام به صورت آشکارا و ضمنی ،رمزها و نشانهها و حتی نحوه ارائه پیام،
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مخاطبسنجی و  ...کاربرد دارد .در این بین کمتر بحثی در خصوص سازمان رسانه و شناسایی دقیق آن و سیاستگذاری
و برنامهریزی براساس راهبردهای موجود و مطلوب سازمان رسانهای به میان آمده است .امروزه به دلیل رشد فراوان و
بیرویه تقاضاها در حوزه دریافت پیام (خبر ،سرگرمی ،تبلیغات و  )...سازمانهای ارتباطی و رسانهای زیادی در جامعه
شکل گرفته اند که برای ادامه حیات خود نیازمند شناخت علمی ،منظم و دقیق از خود و محیط پیرامون خود به ویژه
تأثیرات نظام های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تکنولوژی و حتی رقبا و حریفان بر سازمان خود میباشند .این امر اگر
چه میتواند به صورت جزیی ،مقطعی و با برآورد نه چندان دقیق از طریق روشهای پژوهشی چون پیمایش ،مصاحبه
انفرادی ،گروهی و کانونی 2،مشاهده و حتی نظرسنجی پیشپاافتاده و تکنیکهای سنجش و ارزیابی اولیه سازمان
صورت گیرد اما برای دستیابی به اطالعات با اعتبار و قابلیت اعتماد باال و راهبردها و استراتژیهای بهینه و کارآمد
میتوان از روش تحلیل راهبردی یا روش  SWOTدر ارتباطات ،سازمانهای ارتباطی و رسانهها بهره جست.
روش تحلیل راهبردی که از روشهای مرسوم در علم مدیریت به ویژه حوزه استراتژیک و بازاریابی است بر پایه
چهار عنصر قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بنا شده است .در صورت استفاده درست این روش در حوزه ارتباطات ،میتواند
به عنوان یک روش کارآمد در علم مدیریت ارتباطات و رسانه باشد .به کمک روش سوات میتوان نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید سازمان رسانه یا محیط ارتباطی را کشف و براساس آن به تعیین و ترسیم راهبردهای چهارگانه قوت
ـ فرصت ،قوت ـ تهدید ،ضعف ـ فرصت و ضعف ـ تهدید پرداخت .از طریق همین راهبردها میتوان وضعیت موجود
سازمان را تعیین و تبیین و وضعیت مطلوب آن را طراحی کرد .حتی به کمک این روش میتوان استراتژی رسانه در
خصوص محیط داخلی و خارجی خود را تشخیص داد .سوات به سازمانهای ارتباطی و رسانهها کمک میکند از بین
بی شمار راهبردهای موجود و مطلوب ،بهترین و کاراترین راهبردها با توجه به ویژگیها و مختصات سازمان و رسانه
انتخاب کنند .در راستای آشنایی محققان ،دستاندرکاران ،دانشجویان و  ...این مقاله به معرفی روش ،مفاهیم و
ماتریسهای اصلی ،روششناسی و نحوه اجرا به صورت گام به گام میپردازد.

 .1تاریخچه مدل و روش SWOT
تحلیل  SWOTبرای اولین بار در سال  1950توسط دو فارغالتحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج
آلبرت اسمیت3و رولند کریستنسن4مطرح شد .در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیتهای روزافزون به عنوان
کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد .بعدها این روش به عنوان یک تکنیک اندازهگیری موفقیت برنامه توسط آلبرت
هامفری5در مؤسسه تحقیقات استنفورد6مطرح و در دهه  60و  70جهت ارزیابی و رتبهبندی  500شرکت برتر آمریکا
و جهان توسط این موسسه استفاده میشد .اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که جک
ولچ7از جنرال الکتریک در سال  1980از آن برای بررسی استراتژیهای  GEو افزایش بهرهوری سازمان خود استفاده
کرد)Duarte& et al, 2006,21( .
این تکنیک به طور تدریجی وارد سیستمهای نظامی و سپس در مدیریت صنایع و کارخانهها به طور عام مورد
استفاده قرار گرفت و کمکم در دهههای اخیر مخصوصاً از سال  1990وارد سیستمهای مدیریتی و برنامهریزی شد.
2

. Focus Group
. Albert Smith
4
. Roland Kristiansen
Albert Humphrey5
6
Stanford Research Institute
7
Jack Welch
3

مهمترین ویژگی سوآت این است که میتوان به طور ترکیبی یا تنها و بدون نیاز به تحلیلهای کمّی و محاسبات
ریاضیاتی به تحلیل دادهها و تدوین استراتژی نیز پرداخت درحالیکه سایر روشها و تحلیلها نیاز به آمار و اطالعات
کمّی و همچنین فرمولهای پیچیده ریاضی دارند .این تکنیک به سادگی و با استفاده از روشهای کیفی امکان استفاده
از یافتهها و اطالعات را فراهم میسازد( .پیرس و رابینسون )307 :1385 ،این مدل بعدها توسط مکتب پیشتدبیری
در علم مدیریت به عنوان یک روش طرح و پرداخته شد .به گونهای که امروزه یکی از مهمترین روششناسی این مکتب
به حساب میآید( .احمدی)35 :1389 ،

 .2معرفی روش  swotو مفاهیم اصلی آن
 .2 .1روش سوات
روش  SWOTیا سوات که در علم مدیریت به روش تحلیل راهبردی نیز شهرت دارد ،به توصیه مکتب پیش تدبیری
و برای شناسایی و تدوین راهـبـردهـای بـهـیـنـه بـرای سـازمـانـهـا بـه کـار مـی رود .این روش براساس نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید به تدوین و طراحی چهار دسته راهبرد قوت ـ فرصت  ،ضعف ـ فرصت  ،قوت ـ تهدید و ضعف
ـ تهدید برای سازمان می پردازد( .احمدی )37 :1389 ،اندیشمندان مکتب پیش تدبیری یا تجویزی8در مدیریت که
در مقابل مکتب توصیفی شکل گرفته است مـعـتقدند روش سوات بر طراحی رسمی و پیش بینی تدابیر تحلیلی برای
تحقق هدف های بـلنـدمـدت است و برای مدیریت استراتژیک ،تحت نظم و قاعده درآوردن 9،به اجـرا درآوردن10و
ارزیـابـی کـردن11کـلیـه اقـدامـات و عملیات مدیریتی در سازمان بسیار سودمند است و از طریق آن می توان آینده
را دقیق تر و روشن تر ترسیم کرده و تـصـمـیـم گـیـری کرد .به گونه ای که مـقدورات درون سازمانی را با فرصت ها
و تهدیدهای محیط بـرون سـازمـانـی بـه گـونـه ای بـه یـکـدیـگـر ربـط مـی دهـد کـه ارزش هـر یـک از عوامل
در تحقق اهداف سازمان به خوبی مشخص می گردد(.پیرس و رابینسون)309 :1385 ،
بـر ایـن اسـاس ،از نـظـر اندروز12و ایگور آنسف13سـردمـداران مـکتب پیش تدبیری ،شکل گیری استراتژی14
طی فرآیندی آگاهانه و کـنـتـرل شـده مـی بـاشـد و فـرآیـنـدهـای طـرح ریزی استراتژی ،اجرای استراتژی و ارزیابی
آن به صورت جداگانه و مکمل یکدیگر صورت می گیرد .در مجموع تـجـزیـه و تـحـلیـل راهـبـردی مـرحـله بـسیار
مهمی در فرآیند برنامه ریزی استراتژ یک مـحـسـوب مـی شود .در این مرحله موقعیت سازمان بر حسب قوت ها و
ضعف هایی که در محیط درونـی خـود دارد و فـرصـت هـا و تهدیدهایی که در محیط بیرونی با آن مواجه است مورد
ارزیابی قرار می گیرد)Duarte& et al, 2006,29( .
نقطه ضعف ها و قوت ها معموالً در امور داخلی تاثیر گذارند .در حالیکه فرصتها و تهدیدها عموماً به عوامل بیرونی
مربوط می باشند .به همین خاطر مدل و روش  SWOTدر برخی متون مدیریتی تحلیل درونی-بیرونی نیز نامیده می
شود و همچنین ماتریس  ،SWOTبه ماتریس  IEنیز شهرت دارد.
 .2 .2مفاهیم اصلی روش swot
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 SWOTسرواژۀ عبارات قوتها ) ،(Strengthsضعفها) ،(Weaknessesفرصتها ) (Opportunitiesو تهدیدات
) (Threatsا ست( .احمدی و دیگران )65 :1390 ،گام اول در مراحل برنامه ریزی ا ستراتژیک تعیین ر سالت ،اهداف
و ماموریتهای سازمان است و پس از آن میتوان از طریق تحلیل  SWOTکه یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است،
برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد .با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل میشود
که اوالً به تجزیه تحلیل محیط های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصــمیمات اســتراتژیکی اتخاد کردد که قوتهای
سازمان را با فر صتهای محیطی متوازن سازد( .پیرس و رابین سون )309 :1385 ،دربرنامهریزی راهبردی ،به ترتیب
 19فعالیتها20برای ســـازمان یا تشـــکل مورد نظر تعریف
چشـــم انداز15،رســـالت16،اهداف17،راهبردها18،عناوین برنامه ها و
می شود .چ شم انداز و ر سالت بر مبنای نظر باالترین مرجع ت صمیم گیر تعیین می شود .اهداف نیز بر ا ساس ر سالت
تعیین شــده مشــخص میشــود .درواقع رســالت یا ماموریت ،و ایف کلی و دور نمای فعالیتهای ســازمان را مشــخص
میکند و اهداف ،مســیرهای رســیدن به این رســالت میباشــد .برای تعیین راهبردها ،ابتدا نقاط قوت ،نقاط ضــعف،
فرصتها و تهدیدها را کشف و طراحی می کنیم( .احمدی)48 :1389 ،
شکل شماره ( :)1مدل (chang, 2005) SWOT

سوات روشی است که می تواند جهت تشخیص زوایای قوت و ضعف در ضمن جستجو برای فرصتها و تهدیدها
مربوط به توسعه عقاید یا اهداف مورد استفاده قرار بگیرد .این روش یک چشم انداز پیچیده از وضعیتی خاص در یک
دوره زمانی محدود تامین می کند .به تجزیه و تحلیل وضـــعیت کنونی و انتخاب مراحل کاری با توجه به نقاط قوت
ک مک می ک ند( .بی گدلی)98 :1389 ،واژه های قوت ،ضـــعف ،فرصـــت و ت هدید می توان ند عالوه بر بر نا مه ریزی
استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمانها استفاده شوند .در واقع تحلیل  SWOTرا باید ابزاری کارآمد برای
شنا سایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم ،پایه و ا ساس این ابزار کارآمد در مدیریت ا ستراتژیک و
همین طور بازاریابی است .این تحلیل را عالوه بر  SWOTدر برخی متون به صورت  TOWSنیز آوردهاند.
نقطه قوت :عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان میتواند در زمینههایی مانند نوع منابع مالی،
تصویر مثبت دهنی میان خریداران ،روابط مثبت با تأمینکنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.
(پیرس و رابینسون )311 :1385 ،اعرابی معتقد است برای دستیابی به نقاط قوت سازمان میتوان با پرسشهای چون
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شما چه مزیت هایی دارد؟ چه چیزی را بهتر از بقیه انجام می دهید؟ چه کارهای منحصر بفردی می توانید انجام دهید
که از توان دیگران خارج است؟ مردم نقاط قوت شما را چگونه ارزیابی می کنند؟ (اعرابی )54 :1378 ،همچنین می
توان به دنبال این پاسخ بود که کدامیک از عوامل نقاط قوت باعث موفقیت می شود .نکات مثبت چیست؟ موفقیت در
چیست؟ در مـحـیـط درونی سازمان برای تحقق رسالت و چشمانداز آن ،چه تواناییها و قوتها (شـایـسـتگیهای
برجسته و مزیتهای رقابتی) وجود دارد که سازمان میتواند به آنها تکیه کند؟ (احمدی)42 :1390،
نقطه ضعف :نوع محددیت یا کمبود در منابع ،مهارتها و امکانات و تواناییهایی است که بطور محسوس مانع عملکرد
اثر بخش سازمان بشود .عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است( .پیرس و رابینسون )311 :1385 ،در
خصوص شناخت ضعف نیز می توان از طریق سواالتی دیل به کلیاتی در این زمینه دست یافت .چه چیزی را می توانید
بهبود دهید؟ از چه چیزی باید اجتناب کنید؟ مردم در عملکرد شما چه چیزی را نقطه ضعف میپندارند؟ اشتباهات
چیست؟ چگونه میشود اصالح شود؟ در آینده باید از چه چیزهای ممانعت کرد؟ سـازمـان در محیط درونی خود با
چه ناتوانی ها ،آسیب پذیری ها(ضعف ها) یی مواجه است که مانع توفیق آن می شوند؟ در مجموع نقاط ضعف تاثیرات
منفی محیط داخلی است( .احمدی و دیگران)87 :1389،
فرصت :عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش
از این فراموش شده بود .تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان است .مراد از
فرصتها ،وجود زمینههای مساعد برای سرمایهگذاری و فعالیت سازمان است که از این طریق میتواند با بهرهگیری از
توانایی های خود تحقق رسالت و اهداف خود را مـیسر سازد و یا با استفاده از این فرصتها ضعفها ،ناتوانیها و
آسیبپذیریهای خود را کاهش داده یا جبران کند( .احمدی )42 :1390،در خصوص احصاء فرصتها آنان را میتوان
از طریق تغییرات فناوری ،تغییرات سیاستمندانه ،تغییرات در رفتارهای اجتماعی ،نمایههای مردم و سبک زندگی و
اتفاقات روزمره به دست آورد( .بیگدلی )34 :1389 ،برای ارتقای فرصت ها باید با نگاه کردن به جواب "نقاط قوت"
فرصتهای خود را افزایش داد .همچنین با تحلیل نقاط ضعف خود و کاهش آنها باعث افزایش سطح فرصتهای
میتوان شد .در مجموع در محیط بیرون سازمان ،چه فرصتهایی وجود دارد که برای تحقق رسالت و چشمانداز سازمان
یا محیط باید از آنها بهرهگیری کرد؟
تهدید :یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان ا ست .منظور از تهدیدها برآیند و ضعیت نام ساعد
و نامطلوبی است که برخالف اهداف ،ارزش ه ـا ،اص ـول و م ـن ـاف ـع س ـازم ـان ع ـم ـل کرده و خ ـارج از ک ـن ـت ـرل
سـازمـان هـسـتـنـد و لذا احـت ـمـال ایـجـاد آشـفـتـگـی و اخـتـالل در رونـد فـعـالیـتهـای سـازمـان و بـه
تـــــبع آن ،مواجه ســاختن اهداف و ارزشهای اســاســی ســازمان ،با خطر از ســوی این عوامل وجود دارد( .پیرس و
رابینســـون )312 :1385 ،در این خصـــوص نیز میتوان ســـواالت دیل را مطرح کرد :با چه موانعی روبرو هســـتید؟
رقیبانتان چه کارهایی را انجام می دهند؟ آیا تغییرات فناوری موقعیت شـــما را تهدید می کند؟ آیا واقعاً ضـــعفها
تاثیرات بسزایی بر روی سازمان ایجاد می کند؟ در مجموع د ر م ـح ـی ـط ب ـی ـرون ـی چه تهدیدهایی وجود دارد که
سازمان باید از آنها دوری ورزد؟ یا برای برخورد با آنها الزم است چارهجویی کند؟
 .2 .3راهبردهای خروجی از ماتریس تحلیلیSWOT
ماتریس تحلیلی سوات که ترکیبی از چهار عنصر قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید است دارای چهار خروجی با عنوان
راهبردهای چهارگانه است .راهبردهای قوت ـ فرصت ( ،)SOقوت ـ تهدید ( ،)STضعف ـ فرصت( )WOو نقاط ضعف
ـ تهدید(.)WT
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سازمان

قوت S
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راهبرد SO

راهبرد WO

تهدیدT

راهبرد ST

راهبرد WT

راهبرد قوت ـ فرصت ( :)SOاین راهبرد به دنبال این است که چگونه میتوان با بهرهگیری از نقاط قوت حداکثر
بهرهبرداری را از فرصتها انجام داد .این راهبرد میتواند یک حالت همافزایی در سازمان ایجاد کند .هر سازمانی به
دنبال این است که در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهرهگیری از توانمندیها ،استفاده از فرصتها را به
حداکثر برساند .ایـن حـالت ،مـطـلوبتـرین و مناسبترین حالت برای سازمان است و بدین معنی است که سـازمـان
ضـمـن آنـکـه از تـوانـایـی هـا و نـقـاط قـوت در خـور و قابل اتکایی برخوردار است ،در محیط تعاملی و زمینهای
خود نیز با فرصتهای مناسب و گـران بهایی مواجه است .بنابراین ،این دسته از راهبردها چگونگی به کارگیری توان
موجود سازمان در جهت بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای مغتنم محیطی را بیان میدارد( .احمدی)69 :1390 ،
راهبرد قوت ـ تهدید ( :)STاین راهبرد به دنبال این است که چگونه با استفاده از نقاط قوت میتوان اثر تهدیدات
را حذف کرد یا کاهش داد .در ایـن حـالت ،سـازمـان هـر چـنـد از قـوتهـا و تـوانـایـیهـای قـابـل اتـکـایی برخوردار
است ولی ،در محیط تعاملی و زمینههای خود نیز با چالشها و تهدیدهای متعدد و جدی روبرو میباشد .بنابراین ،این
دسته از راهبردها چگونگی بهرهگـیـری از حـداکـثـر تـوان مـوجـود بـرای مـقابله بهینه با فشارها ،چالشها و
تهدیدهای محیطی را ترسیم می کند.
راهبرد ضعف ـ فرصت ( :)WOاین راهبرد به دنبال این است که چگونه باید با بهرهگیری از فرصتها نقاط ضعف
را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست .این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا
شدهاست و هدف آن افزایش توانمندیهای موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دورههای آموزشی است( .احمدی و
دیگران )109 :1389 ،هدف این راهبرد ،کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصتهاست .گاه سازمانها به دلیل برخورداری
از ضعفهای اساسی ،امکان استفاده از فرصت های به دست آمده را ندارند ،لذا طراحی دورههای آموزشی به منظور از
بین بردن نقاط ضعف میتواند آنان را در استفاده از فرصتها توانمند کند .در ایـن حـالت ،هر چند فرصت های متعدد
و گرانبهایی برای سازمان در محیط فراهم است ولی ،از سـوی دیـگـر ضـعـفهـا و نـاتـوانـیهـا و آسـیـبپـذیـری-
هـای جـدی نـیـز آن در برگرفته است ،بنابراین ،با استفاده از راهبردهای ( )WOباید نهایت تالش خود را برای جبران
ضعفها و ناتوانیهای خود با استفاده از فرصتهای محیطی به کار بندد.
()Chang et al, 2005, 87
راهبردهای ضعف ـ تهدید ( :)WTاین حالت بدترین ،دشوارترین و مخاطرهآمیزترین شرایط را برای فعالیت
سازمان تـرسـیـم مـیکـنـد .زیـرا ،عـلیرغـم آنکـه بـا ضـعـفهـا و نـاتـوانـیهـای مـتـعـدد و قابل توجهی مواجه
است ،در محیطهای تعاملی یا زمینهای خود نیز با فشارها ،چالشها و تهدیدهای گوناگونی باید مقابله کند.

( )Duarte& et al, 2006,34از ایـنرو ،بـا اسـتـفـاده از راهـبـردهـای ( )WTسازمان میتواند نقاط ضعف خود

را پـوشـش دهـد یـا آسـیـبپـذیـری هـای خود را از ناحیه تهدیدهای محیطی به حداقل رساند و حتی در صورت
امکان ،خود را از گزند این آسیبها و تهدیدها مصون و به دور نگه دارد به تعبیری سازمان به دنبال این است که چگونه
باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدها را کاهش داد یا حذف کرد .هدف این راهبرد ،کاهش نقاط ضعف و
تهدیدات تا حد امکان است)Ip & koo, 2009, 87( .
جدول شماره ( :)3راهبردهای عملیاتی SWOT
سازمان

قوت S
نقاط قوت فهرست میشود

ضعفW
نقاط ضعف فهرست میشود

محیط
فرصتO
فرصتها فهرست میشود
تهدیدT
تهدیدها فهرست میشود

راهبرد SO
با بهرهگیری از نقاط قوت به ترسیم
استفاده از فرصتها میپردازیم

راهبرد WO
از طریق فرصتها به رفع نقاط ضعف می-
پردازیم

راهبرد ST
برای جلوگیری از تهدیدها از نقاط قوت
استفاده میکنیم

راهبرد WT
با توجه به شناخت ضعف و تهدید از انها
دوری میکنیم

در مجموع میتوان این چهار راهبرد را به دو دسته عـوامـل درونـی و بیرونی دستهبندی کرد .عوامل درونی مسائلی
که سـازمـان بـر آنـهـا اشـراف و کنترل دارند و در جهت تقویت یا رفع آن میتواند با یک برنامهریزی اقدام کند .اما
عـوامـل بـیـرونـی مسائلی است کـه سـازمـان بـر آنـهـا اشـراف و کنترل ندارد و در اختیار سازمان نیست و بهرهگیری
و رفع آن نیازمند برنامهریزی ،هزینه و توان باالیی است و در بسیاری از موارد قابل حل نیست.
 .2 .4ماتریس نوعشناسی محیط
ماتریس نوع شناسی محیط نوعی تفکیک و بازشناسایی عوامل کلیدی یا اساسی از عوامل غیرکلیدی با درجه اهمیت
کمتر در سازمان و محیط پیرامون آن است .در بسیاری از موارد محقق مجبور است به خاطر هزینهبر بودن ،زمان
طوالنی و پیچیدگی و دشواری شناخت مطالعات محیطی عوامل را با توجه به درجه اهمیت و تاثیر بر سازمان به دو
دسته کلیدی و غیرکلیدی تقسیم کند .در این قسمت محقق نخست به ارزیابی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سازمان که
در درون آن قابل شناسایی هستند (ضعفها ـ قوتها) میپردازد( .احمدی )41 :1390 ،در این مرحله محقق با بررسی
رسالت ،ماموریت ،چشمانداز و اهداف تعیینشده ،ساختار سازمانی و ویژگیهای منابع انسانی سازمان و نظام مدیریت
منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی و ضریب همپوشانی فرهنگ مطلوب با فرهنگ موجود سازمان و سـرمـایـه اجـتـمـاعـی
سـازمـان میتواند به عوامل کلیدی درون سازمانی دست یابد .در این قسمت تکنیکهای گردآوری اطالعات مربوط به
این عوامل میتواند از طریق مـطـالعـه تاریخچه ،سیر تحول و روندهـا و رویدادهای اصلی در پیشینه سازمان و مقایسه
عملکرد فعلی با گذشته ،استفاده از روش تطبیقی مقایسه سازمان با رقبا و حریفان اصلی ،نـظـرسنجـی از مخاطبان و
مطالعه کتابخانهای با بررسی نظریهها علمی و دیدگاههای صاحبنظران و متخصصان در مورد عوامل موفقیت سازمان
به دست آید.
مرحله دوم شناسایی و تفکیک عوامل کلیدی بیرون از محیط سازمان و نظام ارتباطی (فرصتها ـ تهدیدها) است.
نظام سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،رشد فناوریها نوین و نهادهای موازی و رقیب بهترین منبع شناسایی
فرصتها و تهدیدها هستند .این شناسایی از طریق مصاحبه با صاحبنظران ،مطالعه اسناد و مدارک سازمان ،مطالعه

آراء و اندیشه اندیشمندان و نظریههای موجود ،تحلیل فضای پیرامون سازمان وحتی تحلیل محتوای اخبار پیرامون
سازمان به دست میآید.
در نهایت برای تشخیص نهایی و غربالگری با قابلیت اطمینان باال عوامل شناساییشده وارد ماتریس نوعشناسی
محیط میشوند .در این ماتریس دو پرسش اصلی این است که آیا این عوامل به سازمان و نظام ارتباطی مربوط میشود؟
و آیا سازمان در کنترل آن نقش دارد؟ با کمک این دو تیپ سوأل ماتریس نوعشناسی محیط ترسیم میشود.
جدول شماره ( :)4ماتریس نوع شناسی محیط
آیا مربوط به سازمان است؟
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 .3روششناسی SWOT
روش  SWOTکه از طریق شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید به شناخت وضعیت موجود سازمان و نظام
ارتباطی پرداخته و از رهگذر آنها راهبردهایی برای آینده ارائه میدهد یک نوع مطالعه آینده و آیندهپژوهی به ح ساب
میآید .از این روســت که برخی از اندیشــمندان حوزه روش آن را دیل روشهای آیندهپژوهی میآورند .روش ســوات
برحسب گردآوری اطالعات اکتشافی ــــ توصیفی (کشف عناصر چهارگانه و توصیف ابعاد آن در جامعه مورد بررسی)،
بر حســب کاربرد ارزیابی ـــــ راهبردی (ارزیابی ســازمان و محیط و ارائه راهبرد برای تقویت و بهبود) و نوع پژوهش
تلفیقی (کمی ـ ـ کیفی ،در شناخت عناصر و ابعاد از طریق اسناد ،مصاحبه ،روایتها کیفی و درجهبندی ،اولویتبندی
و وزندهی و محاســبه اولویت راهبردها کمی) اســت« .در شــیوه کمی تحلیل SWOTدادههای جزئی تری را برای
تحلیل  SWOTفراهم میآورد .این روش خود را با روش تصمیمگیری  [ MADMاین روش در علم مدیریت براساس
توانمندیها و چالشها برای تصمیمگیری به کار میرود ].انطباق داده است که از طرحهای چند الیه برای سادهسازی
م سایل پیچیده ا ستفاده میکند و براین ا ساس قادر ا ست تحلیل SWOTرا بطور همزمان بر روی چند سازمان به
اجرا در آورد )Chang et al, 2005, 98( .واحد تحلیل این روش دارای ســطوح مختلف خرد ،میانه و کالن اســت به
همین دلیل فرد ،گروه ،سازمان و نظام میتواند به عنوان واحد تحلیل با شد .با توجه به اینکه در اکثر مواقع گردآوری
اطالعات از نخبگان اســتفاده میشــود به آن روش نخبگی نیز گفته میشــود .در جامعه آماری ویژگی بارز این افراد
شناخت کامل از ف ضای داخلی و بیرونی سازمان و احاطه به ابعاد مو ضوع یا به ا صطالح نخبه این حوزه ا ست .حجم
نمونه مشخصی ندارد و کفایت حجم نمونه در متن پژوهش مشخص می شود .حجم پیشنهادی مطلوب برای گرداوری
اطالعات در این روش در صورتی که از شیوه کل شماری یا سر شماری ا ستفاده ن شود  60تا  70نفر ا ست .روش
نمونهگیری در سوات به مو ضوع و ویژگی جامعه آماری بر میگردد اما عمدتاً از شیوه نمونهگیری گلوله برفی و روش
تیپیک استفاده می شود تا اینکه به اشباع نظری (دستیابی به همه ابعاد موضوع تا جایی که به اشتراک نظر رسیده و
مو ضوع و حدود آن به ا شباع ر سد) د ست یابد .تکنیکهای گرداوری اطالعات مطالعه ا سناد و مدارک و کتابخانهای،

م صاحبه انفرادی یا گروهی ،پر س شنامه و کارت متوازن ا ست .از تکنیک مطالعه ا سناد ومدارک در شنا سایی عوامل
درون سازمانی از طریق برر سی ا سناد سازمان ،پی شینه و سیر تحول آن ،سندهای چ شمانداز ،طرح تو سعه ،طرح
تحول ،اسناد و گزارشهای ارزیابی و روزنامهها و نشریات مرتبط موضوع و مطالعه بر روی متون علمی ،نظریهها و آراء
اندی شمندان ا ستفاده می شود .از تکنیک م صاحبه انفرادی ،گروهی و کانونی برای شناخت عوامل درونی و بیرونی از
طریق صاحبنظران ،نخبگان و کارشناسان به شیوه طوفان فکری ،اسمی ـ دلفی و میدانی ـ رسمی استفاده میشود.
از تکنیک پرسشنامه و در برخی موارد کارت متوازن یا کارت سفید برای اولویتدهی راهبردها ،میزان و شدت اهمیت
استفاده می شود .تکنیک پردازش دادهها نیز از رهگذر ماتریسهای نوع شناسی محیط ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
( ،)IFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( ،)EFEماتریس  SPACEبرای تعیین و ســـنجش فاصـــله اهمیت و ارزیابی
موقعیت و ماتریس  QSPMبرای ارزیابی و اولویتبندی راهبردها صـــورت میگیرد .اعتبار پژوهش به انتخاب نمونه
صــحیح و کارآمد ،غنای اطالعات به دســت آمده از مصــاحبه ،تشــخیص عوامل کلیدی و غیرکلیدی و قدرت تحلیل
محقق برمیگردد .اما میتوان با تعیین و اجرای اعتبار صـــوری و مراجعه به صـــاحبنظران به پاالیش چهار عنصـــر
پرداخت و برای افزایش اعتماد نحوه عمل ،نتایج و نحوه تفســـیر در اختیار چند محقق بیطرف قرار گرفته تا ارزیابی
آن به درستی صورت گیرد.

 .4نحوه انجام روش و تحلیل یافتهها
سوات را میتوان به دو شیوه اجرا کرد .شیوه نخست ،شیوه ابتدایی و اولیهای است که با تعداد حجم نمونه کم در
زمان محدود برای ترسیم کلی نقاط قوت وضعف و رسیدن به راهبردهای ابتدایی استفاده کرد .در این شیوه میتوان
با کمک تکنیکهای کیفی با کمترین استفاده از دادهها و آمار به صورت مقطعی ،محدود و قابلیت اطمینان نه چندان
باال به راهبردهایی د ست یافت .این شیوه برای زمانی منا سب ا ست که سازمان به لحاظ زمانی ،مالی و نیروی انسانی
جهت پژوهش دچار محدودیت باشد .اما از فواید این شیوه ارائه شمای کلی از وضعیت سازمان و راهبردهای دمدستی
است .این شیوه را میتوان در چهار مرحله اجرا کرد:
مرحله نخست :بررسی و ارزیابی سازمان و محیط مرتبط با آن به منظور شناسایی و تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصت
و تهدید.
مرحله دوم :تعیین نقاط قوت و ضعف کلیدی و غیرکلیدی و فرصت و تهدید محتمل وقوع و غیر محتمل از طریق
مصاحبه با صاحبنظران یا اجماع مدیران یا کارشناسان فن.
مرحله سوم :ساخت مدل  SWOTاز طریق قرار دادن دو به دو نقاط قوت و ضعف در مقابل فرصت و تهدید و
دستیابی به راهبردهای  WO ،ST ،SOو WT
مرحله چهارم :ارزیابی راهبردها براساس مختصات سازمان .در این مرحله باید از بین راهبردهای فراوانی که در
مرحله قبلی به آن دست یافتیم ،براساس عواملی چون اهداف و آرمانها ،توانمندی و رفیت سازمان ،زمان در اختیار
داشته ،حذف راهبردهای غیرضروری و اجرا نشدنی به انتخاب راهبردهای مطلوب از بین راهبردهای موجود پرداخته
میشود.

شیوه دوم :این شیوه کمی پیچیدهتر و طوالنیتر از شیوه قبلی است .در این شیوه با تلفیق روش کمی و کیفی و به
کمک تجزیه و تحلیل آماری و ماتریسهای آماری به سنجش عناصر چهارگانه و ارائه راهبردها براساس آنان میپردازد.
مراحل انجام کار در این شیوه به صورت اجمالی در دیل دکر میشود.
مرحله نخست :شناسایی نقاط قوت ،ضعف و فرصت ،تهدید است .نقاط قوت و ضعف که به عناصر داخلی سازمان یا
محیط نیز شهرت دارند از طریق بررسی اسناد و مدارک و مطالعه اساسنامه ،طرحهای توسعه و تحول سازمان ،سیر
تحول سازمان ،مصاحبه با نخبگان ،صاحب نظران و مدیران فعلی و قبلی سازمان ،تحلیل محتوای نشریات داخلی،
نظرسنجی از کارشناسان و پرسنل باسابقه و حتی بررسی محیطی و میدانی صورت میگیرد .فرصتها و تهدیدها نیز
با مطالعه کتابخانهای در خصوص موضوع فعالیت سازمان و محیط ارتباطی(مبانی نظری و پژوهشهای پیشین) ،مصاحبه
فردی ،گروهی و حتی کانونی با صاحبنظران با موضوع مورد مطالعه ،بررسی تطبیقی و مقایسه با سازمانهای همارز و
حتی رقیب و محیط خارجی ،بررسی تاثیرات نظام های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی تحوالت فناوری
و تکنولوژی بر روی سازمان ،محیط یا موضوع مورد مطالعه و  ...به دست میآید .پس از گردآوری و احصاء عناصر
چهارگانه محقق باید بر اساس موضوع ،اهمیت و امکان و احتمال رخداد این عوامل به پاالیش و غربالگری اولیه دست
زند .به همین دلیل برای غربالگری عوامل مهم داخلی و محتمل خارجی وارد مرحله دوم میشود.
مرحله دوم :تحدیدها و تضییق های پژوهش همانند محدودیت زمانی ،مالی ،منابع انسانی ،و حتی سازمانی محقق را
وامی دارد که در انتخاب عناصر چهارگانه دقت و نظارت کافی را داشته باشد .یکی از بهترین شیوه غربالگری و پاالیش
استفاده از تکنیک تشخیص عوامل کلیدی/غیرکلیدی است .که این امر میتواند به شیوههای گوناگون برای نقاط قوت
ـ ضعف و فرصت ـ تهدید حادث شود .منابع مکتوب موجود ،مصاحبه و نظرسنجی و بررسی میدانی از شیوههای معمول
آن است .اما یکی از شیوههای اجرایی این کار ترسیم ماتریس نوعشناسی محیط است که در قسمت قبلی به طور موجز
اما واضح توضیح داده شد .با کمک این ماتریس یا از طریق شیوههای ابتداییتری که در باال دکر شد محقق نقاط قوت
و ضعف کلیدی و غیرکلیدی را تشخیص و به پاالیش آن میپردازد .همین امر در خصوص فرصتها و تهدیدهای کلیدی
و اصلی در مقابل فرصتها و تهدیدهای غیرکلیدی اتفاق میافتد .با انجام این کار غربالگری عوامل به پایان میرسد.
مرحله سوم :در این مرحله باید اهمیت نقاط قوت و ضعف و احتمال وقوع فرصتها و تهدیدها برای سازمان یا محیط
مورد مطالعه با کمک نخبگان مشخص شود .این امر به کمک پرسشنامه ،کارت سفید و کارت متوازن و حتی در برخی
موارد که موضوع برای نخبگان از شفافیت برخوردار نیست یا موضوع چند الیه و چندبعدی است از مصاحبه استفاده
میشود .خروجی اطالعات به دست آمده در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEو خارجی( )EFEنمایش داده میشود.
ماتریس  IFEعالوه بر بیان نقاط قوت و ضعف بیانگر ضریب اهمیت ،وزن یا رتبه هر عامل قوت و ضعف و نمره آن
عوامل است.

جدول شماره ( :)5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی()IFE
ردیف

عوامل (گویه)

1

نقاط قوت
S1

2

نقاط ضعف
W1

میزان

وزن نظرات

اهمیت

پاسخگویان

نمره
(اهمیت × رتبه )

میزان اهمیت را میتوان به صورت طیف لیکرت در پیوستار پنج درجهای خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد
( )4وخیلی زیاد ( )5یا به صورت عددی در پیوستار 1تا  1 ،3تا  ،4و  1 ...تا  1( 9کمترین و  9بیشترین) از پاسخگویان
پرسید .براساس همبستگی نظرات آنها وزن هر یک از نقاط یا گویه مشخص میشود .در نهایت برای کسب نمره هر
یک از عوامل یا گویه میزان اهمیت در وزن ضرب می شود .براساس نمره به دست آمده ،نقاط قوت و ضعف برای ورود
به ماتریس  SWOTاز نمره یا امتیاز باال به پایین تنظیم میشوند.
قابل دکر است که محقق می تواند با اضافه کردن دو ستون دیگر به این ماتریس از طریق آن وضع موجود و وضع
مطلوب سازمان را بر اساس نقاط قوت و ضعف ترسیم کند .شیوه کار این است که از پاسخگویان (نخبگان) پرسیده
شود که این عامل (قوت) اکنون چقدر در سازمان مورد استفاده یا بهرهبرداری قرار میگیرد؟ و سوال دوم اینکه این
عامل (قوت) چقدر باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد؟ پاسخ هر دو سوال از طریق یک طیف ( 5درجهای 7 ،درجهای
یا 9درجهای) ثبت می شود .از ضرب امتیاز میزان اهمیت عامل (نقطه قوت) در میزان استفاده یا بهرهبرداری فعلی از
آن در سازمان شرایط موجود و ضرب امتیاز اهمیت عامل (نقطه قوت) در میزان توجه به آن عامل در سازمان شرایط
مطلوب ترسیم می شود .برای تبیین شرایط موجود و مطلوب نقاط قوت را به ترتیب نمره ای که گرفتهاند از زیاد
به کم مرتب می کنیم .این امر برای نقاط ضعف نیز محاسبه میشود.
شرایط موجود براساس نقاط قوت = میزان اهمیت نقطه قوت ×میزان بهرهگیری از آن نقطه قوت در سازمان
شرایط مطلوب براساس نقاط قوت = میزان اهمیت نقطه قوت ×میزان توجه به آن نقطه قوت در سازمان
در خصوص ارزیابی عوامل خارجی ماتریس EFEنیز عالوه بر بیان فرصتها و تهدیدها ،دربرگیرنده ضریب احتمال
وقوع ،وزن یا رتبه و نمره هر یک از عوامل است .در این ماتریس به جای سنجش میزان اهمیت به سنجش میزان
احتمال وقوع فرصت یا تهدید پرداخته میشود و از پاسخگویان خواسته میشود میزان احتمال وقوع این فرصت یا
تهدید برای سازمان یا محیط مورد بررسی یا موضوع پژوهش چقدر است؟
جدول شماره ( :)6ماتریس ارزیابی عوامل خارجی()EFE

ردیف

عوامل (گویه)

1

فرصت
O1

2

تهدید
T1

احتمال

وزن نظرات

نمره

وقوع

پاسخگویان

(احتمال × رتبه )

مرحله چهارم :در این مرحله به تدوین و ساخت راهبردها براساس عناصر چهارگانه قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید به
کمک ماتریس عملیاتی راهبردها همانگونه که در قسمت باالی مقاله شرح داده شد ،پرداخته میشود.

جدول شماره ( :)7راهبردهای عملیاتی SWOT
قوت S

سازمان

نقاط قوت فهرست می-
محیط

شود

فرصتO

راهبرد SO
با بهرهگیری از نقاط قوت
به ترسیم استفاده از
فرصتها میپردازیم

فرصتها فهرست
میشود

راهبرد ST
تهدیدT
تهدیدها فهرست می -برای جلوگیری از تهدیدها
از نقاط قوت استفاده می-
شود
کنیم

ضعفW
نقاط ضعف فهرست میشود
راهبرد WO
از طریق فرصتها به رفع نقاط
ضعف میپردازیم
راهبرد WT
با توجه به شناخت ضعف و
تهدید از انها دوری میکنیم

مرحله پنجم :تعیین اهمیت و ارزیابی موقعیت راهبردی است .این امر توسط ماتریس و مختصات SPACEبه دست
میآید .این ماتریس به ما می گوید راهبرد فعلی که سازمان یا محیط ارتباطی در آن قرار دارد چه راهبردی است.
اندیشمندان علم مدیریت راهبردهای به دست آمده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی را به چهار راهبرد تهاجمی،
تدافعی ،بازنگری و تنوعبخشی تقسیم میکنند .بـا توجه به اطالعاتی که از تکمیل ماتریس های شماره (،)3( ،)2( ،)1
( ،)4به ویژه ( )5و ( )6به دست میآید و با توجه به ویژگیهای کلی که در ماتریس ارزیابی و انتخاب راهبردهای اصلی
ارائه شـده بـه تـجـزیـه و تـحـلیـل و تـفـسـیر کلی وضع موجود و وضع مطلوب سازمان پرداخته میشود .با استفاده
از اعـداد حـاصـل از تـکـمـیـل مـاتـریـس هـای شـمـاره ( )5و ( )6کـه حـاصـل ارزیـابـی عـوامـل کـلیـدی
مـحیطی (داخلی و خارجی) است ،با ترسیم ماتریس ( )SPACEمـوقـعیت راهبردی سازمان را تعیین کرده،

راهبردهای کالن و اصلی آن را برای مواجهه با عوامل محیطی شناسایی میشود .با تفسیر ماتریس ( )SPACEو
اطالعات حاصل از مطالعات محیطی ،موقعیت کلی سازمان در شرایط موجود و در وضعیت مطلوبی که سازمان یا محیط
ارتباطی در پی دستیابی به آن می باشد ،به دست میآید.
جدول شماره ( :)8ماتریس ارزیابی و انتخاب موقعیت در شرایط موجود و مطلوب
مجموع نمرات ماتریسها

تهاجمی

بازنگری

تنوعبخشی

تدافعی

نقطه تعیین شده با توجه به نمره نهایی عوامل داخلی و خارجی تعیین کننده راهبرد یا استراتژی چهارگانه جدول
شماره ( )8میباشد .در محور  Xجمع نمره نهایی از  0تا  2بیانگر ضعف داخلی و  2تا  4بیانگر قوت و همین امر در
محور  Yبرای عوامل خارجی نیز صادق است به نوعی که نمره  0تا  2برای تهدید و  2تا  4برای فرصت است ..محل
تالقی دو نقطه بیانگر موقعیت فعلی راهبرد یا استراتژی فعلی یا وضع موجود و نقاط تالقی دوم بیانگر وضعیت مطلوب
یا راهبرد مطلوب است.
مرحله ششم اولویتبندی راهبردهای منتخب و انتخاب راهبردهای بهینه برای سازمان یا محیط ارتباطی است .برای
ارزیابی و اولویتبندی راهبردهای منتخب از ماتریس  QSPMاستفاده میشود .از طریق این ماتریس راهبردهای بهینه
انتخاب می شوند .این ماتریس ،جذابیت نسبی هر یک از راهبردها را براساس وزن و اهمیت یا میزان جذابیت محاسبه
میکند و یک مبنای عینی برای رتبهبندی راهبردهای قابل شمول برای جامعه مورد مطالعه ارائه میدهد .این ماتریس
با استفاده از محاسبه ریاضی و خرد جمعی پاسخگویان و اجماع نظر نخبگان به بهینهسازی راهبردها و انتخاب راهبرد
مناسب و متناسب با سازمان یا محیط ارتباطی میپردازد .براساس اولویتبندی صورت گرفته بهترین راهبردها برای
سازمان ارائه میشود .راهبردهای بهینه حرکتدهنده تواناییهای سازمان و تعیینکننده راههای رسیدن از وضع موجود
به وضـع مـطـلوب هستنـد ،راهـبردها بهینه در نهایت در واقع چیستی ،چرایی و چگونگی اقدامات اسـاسـی سـازمـان
در آینده هستند و باید بر فضای فکری ،کاری و فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری مسلط شوند.
جدول شماره ( :)9ماتریس انتخاب راهبرد بهینه

S1
عوامل مهم راهبردی
وزن

So1

نمره جذابیت
نمره کل

S2

S3

S4

S5

S5

S6

S8 S7

جدول فوق برای نمونه تنها برای نقاط قوت و راهبرد قوت ـ فرصت ماتریس ترسیم شد .وزن در ماتریس قبالً
براساس نظرات پاسخگویان برای هر نقطه قوت بین  0تا  1محاسبه شده است و نمره جذابیت نیز بین  1تا  4یا در
طیف پنج درجه ای لیکرت از  1تا  5محاسبه شد .همین رویه برای تمام نقاط ضعف با چهار راهبرد ،فرصت با چهار
راهبرد و تهدید برای چهار راهبرد ارائه میشود.
 .5مزایا و محدودیتهای روش SWOT

در استفاده از روش تجزیه و تحلیل  SWOTبرای برنامهریزی راهبردی مزایا و محدودیتهایی وجود دارد که در
زیر به شرح آنها پرداخته میشود:
مزایا
 بررسی و شناسایی دقیق عناصر ارتباطات و نظام ارتباطی و سازمان ارتباطی به صورت همزمان و در یک
مجموعه نظاممند (فرستنده ،پیام ،رسانه و مخاطب)( .اکثر روشهای پژوهشی دیگر عمدتاً بر روی یکی از این
عناصر تأکید دارند).
 اجماع و تلفیق نظر و آراء صاحبنظران و اندیشمندان و مدیران اجرایی و متخصصان و استفاده از تمامی
رفیت جامعه آماری و نمونههای منتخب و ارائه راهبرد مشخص و عملیاتی
 دادههای واقعی به منظور درک محیط خارجی و توانمندیهای داخلی قابل دسترس هستند.
 یک ارزیابی واقعی از نقاط قوت و نقاط ضعف در مقایسه با رقبا پدید میآید .همچنین این امکان وجود دارد
تا تهدیدها و فرصتهای خارجی شناسایی ،ارزیابی ،کنترل یا تقویت شوند.
 براساس واقعیت های موجود شناسایی دقیقی از وضعیت موجود و مطلوب سازمان یا محیط ارتباطی به دست
میآوریم و براساس راهبردها تصمیمهای صحیح اتخاد میشود.
 رفیت بهرهگیری از تکنیکهای گردآوری اطالعات و پردازش دادهها به صورت کمی و کیفی .استفاده تلفیقی
از تکنیک های کمی و کیفی (مطالعه اسنادی ،پرسشنامه ،مصاحبه ،تحلیل محتوا ،مشاهده و )...محقق را برای
رسیدن به اطالعات با اعتبار باال و پردازش دقیقتر کمک میکند

معایب
 محقق برای کشف و تحلیل فضای سازمان و عناصر چهارگانه زمان و هزینه زیادی متحمل میشود.
 شناخت و تفکیک نقاط قوت و فرصت ،ضعف و تهدید برای مصاحبهشونده یا فردی که پرسشنامه یا کارت
سفید را تکمیل میکند کمی دشوار است .در برخی موارد در ارائه این محورها اشتباه صورت میگیرد.
 اعمال سلیقه و نظر شخصی در ارائه عناصر چهارگانه و ارزیابی امکان و احتمال وقوع توسط پاسخگویان
 استفاده از عملیات ریاضی و فرآیند ناآشنای پژوهش در مراحل اولیه پژوهش و چند پژوهش اول برای
پژوهشگر کمی اجرای کار را با مشکل و پیچیدگی روبرو میسازد که به مرور و انجام مرحلهای کار این امر
برای محقق آسان میشود.
 عدم آشنایی دانشجویان ارتباطات ،فرهنگ و رسانه با مفاهیم مدیریتی و نمودارها و ماتریسهای مدیریت
ارزیابی و استراتژیک فهم و روش اجرای پژوهش را غامض و سخت میکند.
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