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چکیده
امروزه در كنار فروش و عرضة كاالهاي سنتي و مصرفي ،كاالها و خدمات فرهنگي نيز جايگاه
اقتصادي ويژهاي دارند .بنابراین ،شرکتها و ناشران فعال در صنعت نشر ،به عنوان توليدكنندگان يكي
از شاخصترين اقالم فرهنگي (كتاب ،نشریه ،مجله ،و روزنامه) ،به منظور تحقق اهداف کالن و نیز
اهداف بازاريابي خود به برنامهريزي راهبردی نياز دارند.
از اين رو ،با توجه به ضرورت برنامهريزی راهبردی برای پاس��خگويی به محيط ،هدف اين
پژوهش بهرهگیری از ماتریس سوات برای تدوین راهبردهای مناسب برای صنعت منظور است .برای
دستيابی به اين هدف ،ابتدا اطالعات مربوط به فرصتها و تهديدهای پيشروی صنعت نشر و سپس نقاط
قوت و ضعف آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با مدیران داخلی شرکتهای انتشاراتی و نیروهای
انسانی دخیل در آنها ،جمعآوری و تحليل شد .در انتها بر اساس نتایج بهدستآمده ،برای ادامة فعاليت
هر چه بهتر این صنعت در كشور عزیزمان ،راهبردهای مناسبی مطرح شد.
کلیدواژه
برنامهریزی راهبردی ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،ماتریس سوات ،صنعت نشر.
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مقدمه
ی لزوم آگاهی بهموقع از
پیشرفت و توسعة سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیط 
تحوالت برای واکنش مناسب را ضروری ساخته است .بیاطمینانی ناشی از تغییرات محیطی و فشار
برای کسب سود بیشتر برای یک بنگاه اقتصاد 
ی برنامهریزی راهبردی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل
کرده اس��ت .برنامهریزی راهبردی را کوششی نظامیافته برای اجرای راهبردهای اصلی سازمان و به
کارگیری آن برای تحقق مقاصد سازمان میدانند.
ي برنامهريزي
برنامهريزي راهبردی فرايندي است كه طي آن مديران ارشد اجرايي و عمليات 
راهبردی سازمان را طراحي ميكنند .مهمترين ويژگي اين فرايند در ماهيت كار گروهي آن نهفته
است .زيرا در این صورت است كه اعتقاد و باور به راهبرد سازمان شكل ميگيرد و افرادِ درگير در
اين فرايند به آن احساس تعلق و مالكيت پيدا ميكنند .وانگهی ،چنين فرايندي موجب تسهيل مرحلة
استقرار راهبرد سازمان ميشود.
ادبیات موضوع
سازمانها به منظور کسب موفقيت در ميدان رقابت ،بايد از نوعی برنامهريزی بهره گيرند ،که
آيندهنگر و محيطگرا باشد؛ بهطوری که ضمن شناسايی عوامل و تحوالت محيطی در يک افق زمانی
بلندمدت ،تأثیر آنها در سازمان و نحوة تعامل سازمان با آنها را مشخص کند .اين نوع برنامهريزی
در واقع همان برنامهريزی راهبردی است که با بررسی محيط خارجی و داخلی سازمان ،فرصتها و
تهديدهای محيطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسايی ،و با توجه به مأموریت سازمان ،اهداف
بلندمدت را برای سازمان تنظيم میکند؛ ضمن اینکه برای دستيابی به اين اهداف ،از بين گزينههای
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راهبردی ،به انتخاب راهبردهايی میپ��ردازد که با تکيه بر قوتها و رفع ضعفها ،از فرصتهای
ايجادشده به نحو شايسته استفاده و از تهديدها پرهيز کند ،تا در صورت اجرای صحيح ،موجب موفقيت
سازمان در ميدان رقابت شوند( .آقازاده )1383
مراحل مختلف فرایند برنامهریزی راهبردی
الوانی در کتاب مدیریت عمومی مراحل ذیل را برای برنامهریزی استراتژیک نام برده است.
تعیین و تدوین اهداف آیندة سازمان :این مرحله ،که مهمترین مرحله معرفی شده و به معنی
درک و تشخیص صحیح مأموریت و مقاصد سازمان است .وظیفة تعیین و تدوین اهداف آینده به عهدة
مقامات سطوح باالی سازمان واگذار شده است .ارزشها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع
سازمان در تعیین اهداف اهمیت دارد.
ش��ناخت اهداف و راهبردهای موجود سازمان :منظور بررسی اهداف و مأموریتهای فعلی
سازمان و تعیین وجوه افتراق و اختالف آنها با هدفهای تعیینشده است.
تحلیل شرایط محیطی :در این مرحله باید از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و فنی مؤثر در
سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت .بدین منظور ،به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن در
سازمان ،و همچنین شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصتهای محیط خارجی بر سازمان پرداخته میشود.
تحلیل منابع و امکانات سازمان :در این مرحله برنامهریزان تالش میکنند امکانات سازمان را
از جهت منابع کلیدی و راهبردی ارزیابی کنند .همچنین شمایی کلی از امکانات سازمان برای تحقق
اهداف آینده به دست آورند .شناسایی ضعفها و نارساییهای داخلی سازمان نیز در این مرحله صورت
میگیرد .بررس��ی و ارزیابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها) ،راهبردهای جاری سازمان
(فرایندها) ،و عملکردها (بروندادها) باید در این مرحله انجام شود.
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شناخت وضع موجود سازمان :این مرحله حاصل اطالعات جمعآوریشده در سه مرحلة پیش
ـ یعنی به دست آوردن تصویر کاملی از اهداف موجود ،منابع موجود ،شرایط محیطی سازمان ،و آثار
آنها بر یکدیگر ـ است.
تعیین تغییرات ضروری در راهبردها :منظور تعیین فاصله میان اهداف و راهبردهای آینده و
پیشبینی ضرورت انجام تغییرات و اقدامهای الزم است.
تصمیمگیری دربارة راهبرد مطلوب :در این مرحله ابتدا راهبردهای ممکن تعیین ،سپس به
ارزیابی هر یک از این راهبردها پرداخته میشود .در نهایت از میان راهبردهای یافتشده ،شایستهترین
آنها انتخاب میشود.
اجرای راهبرد مطلوب :این مرحله اجرای راهبرد تعیینشده ،و در عمل به محک آزمون نهادن
آن راهبرد است.
کنترل و ســنجش راهبرد جدید در عمل :یعنی به کار بردن کنترلهای الزم دربارة اجرای
درست راهبرد ،تحقق اهدافی که راهبرد برای نیل به آنها طراحی شده ،و ارائة اطالعات الزم در این
باره با کمک بخشهای مختلف به برنامهریزان( .الوانی )1374
مفهوم مدیریت راهبردی
راهبرد نوعی بازی است که مدیران با دیگر گروههای سازمان خود یا دیگر سازمانها انجام
میدهند .این بازی چگونگی روند موفقیت یا شکست یک سازمان یا صنعت را تعیین میکند؛ زیرا
برگرفته از نوع حرکت آن دسته از بازیگرانی است که به واکنش دیگر بازیگران میانجامد .این فرایند
تا پیروزی یکی از طرفین و شکست دیگری ادامه مییابد( .استیسی ،رالف دی )1381
مدیریت راهبردی برنامهای هماهنگ ،جامع ،و پیوسته است که استعداد ممتاز سازمان را با
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ف سازمان در چهارچوب اجرای صحیح مدیریت است.
محیط پیوند میدهد ،و منظور از آن تحقق اهدا 
بررسی عوامل درونی و بیرونی بخش مهمی از برنامهریزی و مدیریت راهبردی است؛ چون
فرایند مدیریتی هر صنعت متأثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است .ماتریس قوتها ،ضعفها،
فرصتها ،و تهدیدها از الگوهای معروف برنامهریزی و مدیریت راهبردی به شمار میرود.
ماتریس تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدها
تحلیل سوات از ابزارهای مدیریت راهبردی برای تطابق ضعفها و قوت درونی با فرصتها
و تهدیدهای بیرونی است .برای شناسایی این عوامل ،تحلیل سوات روشی نظامیافته و انتخابی راهبردی
ارائه میدهد که بهترین تطابق را بین آنها ایجاد کند)Fisher 1989: 157( .
تحلیل سوات ابزار پشتیبانی مهم برای تصمیمگیری است و معمو ًال همانند ابزاری برای تحلیل
نظاممند محیطهای درونی و بیرونی س��ازمان ب ه کار میرود (Kotler 1988: 87,Kurtila et al.
.)2003: 43
در تحلیل سوات ،مهمترین عوامل درونی و بیرونی سازمان خالصه میشود .عوامل مذکور ،با
عنوان عوامل راهبردی تأثیرگذار در آیندة سازمان شناخته میشود(Kangas et al. 2003: 352) .
از دیدگاه الگوی مذکور ،راهبرد
مناس��ب قوتها و فرصتها را به بیشترین ،و ضعفها و
ْ
حد ممکن میرساند .برای این منظور ،قوتها و ضعفهای درونی و فرصتها و
تهدیدها را به کمترین ّ
تهدیدهای بیرونی در چهار وضعیت کلی ( )SO, WO, ST, WTبه هم میپیوندند و گزینههای راهبرد
خلق و انتخاب میشود( .هریسون ،کارون )1382
مقایس��ة عوامل اصلی داخلی و خارجی از مش��کلترین بخشهای تهیة ماتریس تهدیدها،
فرصتها ،ضعفها ،و قوتها اس��ت و به قضاوتهای خوبی نیاز دارد و دیگر چیزی بهنام بهترین
1
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مجموعة عوامل مقایسهپذیر وجود ندارد.
تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها
نقطه قوت :عبارت است از شایستگی ممتازی که با کمک آن ،بخش اقتصادی میتواند در
زمینههایی مانند نوع منابع مالی ،تصویر مثبت ذهنی میان خریداران ،روابط مثبت با تأمینکنندگان ،و
مواردی از این دست در برابر رقبا برتر باشد.
نقطه ضعف :نوعی محدودیت یا کمبود در منابع ،مهارتها ،و امکانات و تواناییهایی است
که به طور محسوس مانع عملکرد اثربخش سازمان بشود .عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف
مؤثر است.
فرصـ�ت :عبارت است از یک موفقیت مطلوب مهم در محیط خارجی بخش اقتصادی؛ مانند
شناخت بخشی از بازار ـ که پیش از این فراموش شده بود ـ تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین ،و بهبود
در روابط با خریداران و فروشندگان.
تهدید :موفقیتی نامطلوب در محیط خارجی بخش اقتصادی است؛ مانند قدرت چانهزنی خریداران
یا تأمینکنندگان کلیدی ،تغییرات مهم و ناگهانی تکنولوژی ،و مواردی از این دست ،که میتوانند
تهدید مهمی در راه موفقیت سازمان باشند.
قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی سوات
چگونه میتوان با بهرهگیری از نقاط قوت بیش��ترین بهرهبرداری را از فرصتها انجام داد
(.)SO
چگونه با استفاده از نقاط قوت میتوان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد (.)ST
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چگونه باید با بهرهگیری از فرصتها نقاط ضعف را به نقطة قوت تبدیل کرد یا از شدت
نقاط ضعف کاست (.)WO
چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف ،تأثیر تهدیدها را کاهش داد یا تأثیرشان را حذف
کرد (.)WT
بهاجمال میتوان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصتها و تهدیدها در محیط خارجی ارزیابی
این مسئله است که چگونه یک شرکت میتواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدها اجتناب کند؛
بهویژه زمانی که با یک محیط خارجی کنترلناپذیر در زمان کنونی روبهرو است.
برنامهریزی راهبردی در صنعت نشر
الزم به ذکر است صنعت نشر طیف گستردهای از امور چاپ و نشر و توزیع را ،به شیوههای
مختلف ،پوشش میدهد .محصوالت این صنعت تنوع درخور مالحظهای دارد؛ نظیر کتاب ،نشریه ،مجله،
و روزنامه.
در نگاه اول ،به دليل تفاوت ماهوي محصوالت صنعت نشر با كاالهاي ديگر ،بهويژه كاالهاي
مصرفي ،ممكن است از برنامهریزی راهبردی بينياز به نظر برسد؛ اما واقعيت اين است كه محصوالت
صنعت نشر نيز مانند هر كاالي ديگري در چرخة اقتصادي تابع اصول بازار بوده و بيرون از چرخة
عرضه و تقاضا نيست .بنابراين ،براي اينكه اين چرخه به نحو صحيح گردش كرده و توازن اقتصادي
داشته باشد ،به اهرمهاي كمكي مانند برنامهریزی نيازمند است.
آنچه مسلم اس��ت ،در برنامهریزی راهبردی شرکتهای فعال در صنعت نشر ـ با توجه به
ویژگیهای محصوالت این صنعت و با در نظر گرفتن مصرفكنندگان آن ـ بهتر اس��ت از نظام
بازارگرا استفاده شود .مهمترين دليل اين التزام تأكيد بر نيازسنجي در بازار نشر است .به عبارت ديگر،
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به تجربه ثابت شده است هر گاه ناشر محصوالتی منطبق با سليقه و نياز خواننده و جامعة مخاطب بالقوة
خود منتشر كند ،بهسرعت فروش رفته و به تجدید چا 
پ ميرسد.
معرفي محصوالت صنعت نشر به جامعه ،كه همواره از مهمترين مقولههاي مطرحشده در این
حوزه بوده اس��ت ،ميتواند با كمك روشهاي بازاريابي و به کارگیری راهبردهای مناسب به نحو
مطلوبي محقق شود .در حقيقت ،تمامي فعاليتهايي كه در چهارچوب بازاريابي محصوالت صنعت نشر
انجام ميشود ،به معرفي برتر این محصوالت و حركت آنها در جامعه و دستيابي جامعة مخاطب به آن
منجر خواهد شد.
محصوالت صنعت نشر؛ کاالی فیزیکی یا خدمت
دلیل در نظر گرفتن محصوالت نشر همچون کاالیی فیزیکی و نه خدمت ،این است که خدمت
یعنی كااليي اقتصادي و غير فيزيكي كه شخص ،بنگاه ،يا صنعت براي استفادة ديگران توليد كرده
است و هر بنگاهي كه محصول آن كاالي نامرئي و ناملموس باشد ،همچون يك بنگاه خدماتي شناخته
ميشود .کارهایی مانند گرفتن یک اتاق در یک مهمانپذیر ،سپردن پول در یک بانک ،مسافرت با
یک هواپیما ،اصالح سر ،تعمیر خودرو ،تماشای یک مسابقة ورزشی ،دیدن فیلم در سینما ،و گرفتن
راهنمایی از یک وکیل همگی نوعی خدمت است که باید خریداری شود .مهمترين تفاوتهاي خدمت
با كاال ،كه موجب تمایز مديريت و بازاريابي خدمت از كاال میشود ،عبارتاند از:
نامشهود بودن خدمات (یعنی هنگام خرید نمیتوان خدمات را با چشم دید ،مزة آن را چشید،
آنها را احساس کرد ،شنید ،یا از بوی آنها آگاه شد)
تفکیکناپذیر بودن (نمیتوان خدمات را از ارائهکنندة آن جدا کرد)
گوناگون بودن (کیفیت خدمات به کسی که آنها را ارائه میدهد و به زمان ،مکان ،و شیوة
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ارائة آنها بستگی دارد)
غیر قابل نگهداری بودن خدمات (نمیتوان خدمات را نگهداری کرد و در زمان آینده به
فروش رسانید)( .کاتلر و آرمسترانگ )1384
نمودار  .1ویژگیهای چهار نوع خدمت

غیر قابل
نگهداری
(فاسدشدنی)

تفکیک ناپذیر
بودن

خدمات

گوناگون بودن
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عوامل خارجی و داخلی در شرکتهای فعال در حوزة نشر
عوامل متعددی وجود دارند که ش��رکتهای فعال در صنعت نشر از مجموعة آنها تأثیر
میپذیرد .برخی از این گزارهها در درون شرکتها و بعضی دیگر بیرون از محدودة فیزیکی آنها
است .شرکتهای انتشاراتی بر آن هستند که عوامل مثبت و همراستا با اهدافشان را در اختیار گرفته و
از آنها در راستای نیل به برنامههای از پیش تعیینشده مدد جویند .این در حالی است که در مسیر نیل
به اهداف ،عوامل ناموافق با سیاستهای شرکت و کاهندة سرعت نیز وجود دارد ،که در قالب تهدیدها
و نقاط ضعف از آنها یاد شده است .بنابراین ،میبایست یا بر این نکات منفی فائق آمده ،یا با آنها
همسو شود .الزم به ذکر است که این موارد برگرفته از جمع آرای خبرگان و مصاحبه با مدیران داخلی
شرکتهای انتشاراتی و نیروهای انسانیِ دخیل در آنها است.
روش تحقیق
فرآیند گردآوري اطالعات ضروری در دو مرحلة اساسی انجام شده است؛ مستندات ،گزارشها
و مدارک موجود در شرکتهای انتشاراتی .گزارشها و مدارک موجود در صنعت نشر و سایر منابع
(خبرگزاریها ،مراجع اطالعرسانی داخلی و خارجی ،نشریات تخصصی ،انجمنهای تخصصی ،و )...به
منظور جمعآوري اطالعات استفاده شده است.
به منظور رسیدن به اهداف تحقیق ،با کمک مصاحبة آزاد و پرسشنامه ،دوباره از خبرگان و
مسئوالن ذيربط به جمعآوري اطالعات و تعیین عوامل کلیدي داخلی و خارجی پرداخته شد .با تحلیل
2
جوابها و شناسایی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها ،و تهدیدها ،ابتدا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 3تشکیل ،و سپس با کمک نتایج حاصل از این ماتریسها و تشکیل
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،به تحلیل وضعیت صنعت نشر در ایران پرداخته شد.
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در گام بعد ،نقاط قوت و ضعف ،فرصتها ،و تهدیدهاي شناساییش��ده را وارد ماتریس
سوات کرده و راهبردهای ترکیبی استخراج میشود .در مرحلة آخر ،پس از استخراج راهبردهاي
ترکیبی حاصل از ماتریس سوات ،برای اولویتبندی راهبردها بر اساس اهمیت آنها ،از آرای
خبرگان موضوعی کمک گرفته شد .به همین منظور ،پرسشنامهاي برای سنجش جذابیت هر یک
از عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) تنظیم شد .برای
سنجش آرای خبرگان (مدیران باتجربه) دربارة تأثیر عوامل در راهبردها از طیف پنجگزینهای
لیکرت استفاده شد.
نتایجتحقیق
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
با کمک این ماتریس ،عوامل داخلی تأثیرگذار در صنعت یا سازمان (نقاط قوت و ضعف)
ارزیابی م 
یشوند .براي تهیة این ماتریس از نظر خبرگان (مدیران باتجربه و تحصیلکرده) استفاده شده
است.
گامهای تهیة ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
تهیة ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در پنج مرحلة زیر انجام میپذیرد .پس از شناسایی عوامل
داخلی ،نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص میشود.
در این ماتریس ،بر اساس نظر خبرگان ،به هر یک از عوامل برحسب اهمیت ،نمرة وزنی بین
صفر (بیاهمیت) تا ( 1بسیار مهم) اختصاص داده میشود .مجموع وزنهاي تمامی عوامل باید برابر 1
شود .وضع موجود هر عامل با امتیازي بین  1تا  4مشخص میشود.
ف فقط امتیاز  1یا  2و نقاط قوت فقط نمرات  3و  4را به خود اختصاص میدهند؛
نقاط ضع 
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به این صورت که خیلی قوي  ،4قوي  ،3ضعیف  ،2و خیلی ضعیف برابر  1است.
امتیاز وزندار (موزون) هر عامل محاسبه میشود؛ بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل درون
سازمانی در وزن استانداردشدة آن ضرب ،و در یک ستون جدید درج م 
یشود.
جمع امتیازات وزندار (موزون) محاسبه میشود ،که کمترین  1و بیشترین  4و دارای میانگین
 2/5است .اگر امتیاز وزنی سازمانی بزرگتر از میانگین  2/5باشد ،سازمان از نظر عوامل درونی داراي
قوت ،و اگر نمره کمتر از میانگین باشد ،سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است( .جدول ش)1
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
با کمک این ماتریس ،عوامل خارجی تأثیرگذار در صنعت یا سازمان (فرصتها و تهدیدها)
ارزیابی م 
یشوند .براي تهیة این ماتریس از نظر خبرگان (مدیران باتجربه و تحصیلکرده) استفاده شده
است.
گامهای تهیة ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
گامهاي تهیة این ماتریس همانند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تکرار میشود( .جدول ش)2
عدد  2/49بهدستآمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بیانکنندة غلبة نقاط ضعف بر نقاط
قوت است.
عدد  2/45بهدستآمده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بیانکنندة غلبة تهدیدهای محیطی بر
فرصتهای محیطی است.
تحلیل ماتریس داخلی و خارجی
براي تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده میشود .این
4
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جدول  :1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شرکتهای انتشاراتی
وزن

عوامل تأثیرگذار داخلی

امتیاز عامل امتیاز وزنی

نقاط قوت
 .1رشد و گسترش اتحادیهها و انجمنهای صنفی در سالهای اخیر

0/05

2

0/1

 .2صنعت نشر بهعنوان یکی از زیرساختهای اساسی توسعة فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،و
اقتصادی کشور

0/06

3

0/18

 .3صنعت نشر بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی در چرخة تولید و توسعة مؤلفههای
اقتصادی همچون اشتغالزایی و توسعة صادرات غیرنفتی

0/07

3

0/21

 .4تولید و نشر آثار مکتوب و گسترش اطالعات عمومی و تخصصی افراد برای ارتقای سطح
دانایی کشور

0/07

4

0/28

 .5قیمت بسیار نازل کتاب در مقایسه با سرانة جهانی

0/06

3

0/18

 .6باال بودن گردش مالی ساالنه در این صنعت

0/07

4

0/28

نقاط ضعف
 .1ارتباط ضعیف صنعت نشر با دانشگاه و مدارس

0/06

2

0/12

 .2ضعف یا در بسیاری موارد نبود واحد تحقیق و توسعه

0/07

2

0/14

 .3وجود ساختارهای سازمانی ضعیف و سنتی در شرکتهای انتشاراتی و صنعت نشر کشور

0/07

2

0/14

 .4تمرکز بر فروش به جای تولید محصوالت بامحتوا و باکیفیت

0/08

2

0/16

 .5فقدان نیازسنجی و در نتیجه ناآگاهی از نیاز مخاطب

0/07

2

0/14

 .6قائم به فرد بودن سازمانهای فعال در حوزة نشر

0/06

2

0/12

 .7عدم بهرهگیری کافی از روشهای نوین ترویج و اطالعرسانی

0/05

2

0/1

 .8فقدان شبکة منسجم تبلیغ و ترویج و...

0/05

2

0/1

 .9فقدان دستگاههای مدرن و بهروز صحافی و...

0/05

2

0/12

 .10کمبود نقدینگی

0/06

2

0/12

جمع کل

1
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ماتریس براي تعیین موقعیت صنعت یا سازمان ب ه کار میرود؛ بنابراین براي تشکیل ماتریس و مشخص
کردن جایگاه صنعت یا سازمان در بازار و تعیین راهبردهاي مناسب ،نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی
عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در ابعاد عمودي و افقی آن قرار میگیرد .این ماتریس
منطبق بر ماتریس سوات است و و راهبردهاي مناسب براي سازمان را مشخص میکند.
نمودار 1

فرصتهای متعدد محیطی

قوتهای داخلی اساسی

3
راهبردهای
تدافعی

4
راهبردهای
رقابتی

تهدیدهای محیطی عمده
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ضعفهای داخلی بااهمیت

1
راهبردهای
محافظهکارانه

2
راهبردهای
تهاجم

تدوین و گزینش راهبردهای مناسب
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

تحلیل نتایج حاصل از ماتریسهاي داخلی و خارجی
نتایج بهدس��تآمده از ماتریس ارزیاب ِی عوامل داخلی و خارجی بیانکنندة آن است که وضعیت شرکتهای
انتش��اراتی در حالت تدافعی قرار دارد .این وضعیت ناشی از غلبة نقاط ضعف داخلی بر نقاط قوت داخلی است .بنابراین،
راهبردهاي مناسب براي این صنعت باید با کاهش نقاط ضعف داخلی ،تأثیر تهدیدهاي محیطی را بکاهد ،یا آن را از بین ببرد.
نمودار 2

نمرة ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
نمرة ماتریس ارزیابی عوامل
خارجی

2
محافظهکارانه

1

تهاجمی

4
تدافعی

3
رقابتی
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تدوین راهبرد به کمک ماتریس سوات
پس از شناسایی عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوتها و ضعفها)،
از ماتریسهاي ارزیابی عوامل خارجی و داخلی وارد ماتریس سوات شده و راهبردهای ترکیبی تعیین
میشود( .جدول ش)3
همان طور که از نمودار باال پیداست ،شرکتهای انتشاراتی باید از راهبردهاي تدافعی استفاده
ِ
کنند .بر اس��اس نتایج بهدس��تآمده از
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،راهبردهایی که
شرکتهای فعال در صنعت نشر باید به آن توجه نشان دهند ،راهبردهای تدافعی است .در مرحلة بعد
ِ
و با تشکیل
ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ،5راهبردهای بهدستآمده در مرحلة قبل اولویتبندی
میشود ـ که موضوع بحثشده در این تحقیق نبوده است.
راهبردهای مناسب شرکتهای فعال در صنعت نشر عبارتاند از:
طراحی یک برنامة راهبردی بلندمدت کسب و کار
ایجاد مشارکت و همراهی بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی با تمرکز بر کاهش نقش
تصدیگرانة دولت و افزایش توانمندیهای بخش خصوصی (رعایت اصل  44قانون اساسی)
حذف مالیات ،تخصیص یارانه ،و کاهش بهرة وامها از سوی مؤسسات بانکی و مالی
معافیتهای مالیاتی در ازای بهرهوری فعاالن در صنعت نشر از تکنولوژیهای روز
ایجاد واحد تحقیق و توسعه به منظور سنجش بازار و تشخیص صحیح نیاز مخاطب و بررسی
میزان تطبیقپذیری نیاز مخاطبان با کتابهای منتشرشده در حوزههای مختلف
کاهش هزینههای پستی و نظارت هر چه بیشتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر آن
راهاندازی واحدهای مدرن صحافی در کشور.
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جدول  :2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شرکتهای انتشاراتی
وزن

عوامل تأثیرگذار خارجی

امتیاز عامل امتیاز وزنی

فرصتها
 .1تقویت روحیة مطالعه و تحقیق در نظام آموزشی

0/07

3

0/21

 .2برپایی گردهماییها و هماندیشیها و جشنوارهها

0/08

3

0/24

 .3حمایت از ناشران محلی

0/07

3

0/21

 .4سهیم شدن در بازارهای منطقهای و جهانی

0/08

4

0/32

 .5شرکت در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی

0/06

3

0/18

 .6گستردگی هرم سنی جامعه و وجود بازارهای وسیع

0/06

3

0/18

تهدیدها
 .1داشتن نگاه سنتی و اداری به صنعت نشر

0/07

2

0/14

 .2نوسانات نـــرخ ارز و جهش بيسابقة آن ،چندنرخي شدن ارز و به دنبال آن پايين آمدن
ارزش ريال

0/08

2

0/16

 .3سایة سنگین تحریمها

0/08

3

0/24

 .4بیتوجهی به نشر به عنوان یک صنعت

0/07

2

0/14

 .5افزایش بیرویة هزینههای پستی و در نتیجه کاهش صادرات محصوالت صنعت نشر

0/08

2

0/16

 .6افزایش قیمت کاغذ و حمایت نکردن از تولید داخلی این مادة حیاتی صنعت نشر و در
نتیجه افزایش قیمت تمامشدة محصوالت تولیدی

0/07

2

0/14

 .7کمبود منابع و تسهیالت بانکی

0/07

1

0/07

 .8پایین بودن سرانة مصرف کتاب

0/06

1

0/06

جمع کل

1

پاییز 93

51

شماره 14

2/45

تدوین و گزینش راهبردهای مناسب
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

جدول  :3ماتریس سوات شرکتهای انتشاراتی
نقاط قوت ()S

عوامل داخلی

نقاط ضعف ()W

 .1رشد اتحادیهها و انجمنهای صنفی در سالهای اخیر
 .2صنعت نشر ب ه عنوان یکی از زیرساختهای اساسی
توسعة فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی کشور
 .3صنعت نشر بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی
در چرخة تولید و توسعة مؤلفههای اقتصادی همچون
اشتغالزایی و توسعة صادرات غی ر نفتی.

عوامل خارجی

 .4تولید و نشر آثار مکتوب و گسترش اطالعات عمومی و
تخصصی افراد برای ارتقای سطح دانش کشور
 .5قیمت نازل کتاب در مقایسه با سرانة جهانی
 .6باال بودن گردش مالی ساالنه در این صنعت

فرصت ()O

راهبردهای ( )SOمطابق با راهبردهای تهاجمی

 .1ارتباط ضعیف صنعت نشر با دانشگاه و مدارس
 .2ضعف یا در بسیاری موارد نبود واحد تحقیق و توسعه
 .3وجود ساختارهای سازمانی ضعیف و سنتی در شرکتهای
انتشاراتی کشور و صنعت نشر
 .4تمرکز بر فروش ب ه جای تولید محصوالت بامحتوا و باکیفیت
 .5فقدان نیازسنجی و در نتیجه ناآگاهی از نیاز مخاطب
 .6قائم به فرد بودن سازمانهای فعال در حوزة نشر
 .7فقدان بهرهگیری کافی از روشهای نوین ترویج و اطالعرسانی
 .8فقدان شبکة منسجم تبلیغ و ترویج و...
 .9فقدان دستگاههای مدرن و بهروز صحافی و...
 .10کمبود نقدینگی
راهبردهای ( )WOمطابق با راهبردهای محافظهکارانه

 .1تقویت روحیة مطالعه و
تحقیق در نظام آموزشی

 .1استفادة بهینه از فناوریهای نوین بهسرعت در حال

 .2برپایی گردهماییها و

 .1مهندسی مجدد جایگاه صنعت نشر در کشور

تغییر

هماندیشیها ،جشنواره ،و

 .2تغییر و بازمهندسی اساسی در ساختارهای سازمانی

 .2ب ه کارگیری تفکر سیستمی و تجدید نظر در سیستمهای

نمایشگاهها

شرکتهای فعال در صنعت نشر

مدیریت و بازسازی و نوسازی انواع مدیریتهای رایج در

 .3حمایت از ناشران محلی

 .3ایجاد صنعتی چابک ،هوشمند ،و منعطف در برابر

شرکتهای انتشاراتی با توجه به مقتضیات جهانی و نیازهای

 .4سهیم شدن در بازارهای

تغییرات و رشد جهانی

داخلی کشور

منطقهای و جهانی با شرکت در  .4ایجاد زمینههای حمایتی برای بهسازی و نوسازی صنایع،

 .3حمایت جدی از تشکلهای خصوصی برای راهاندازی

نمایشگاههای جهانی

تجهیزات ،و ماشینآالت چاپ

شبکة گستردة توزیع

 .5شرکت در نمایشگاههای

 .5شروع اعطای تسهيالت و وامهاي بانكي با نرخ کارمزد

 .4ارتقا و نهادینهسازی فرهنگ مطالعه با کمک مدارس،

تشویقی برای واردات ماشينآالت الزم در صنعت نشر

برگزاري نمايشگاههاي كتاب در سطح ملي و استاني ،اهداي

داخلی و بینالمللی

جوايز ادبي ،اهداي كتاب ،دادن بنهاي كتاب ،و...

 .6گستردگی هرم سنی جامعه و
وجود بازارهای وسیع.

پاییز 93

52

شماره 14

تدوین و گزینش راهبردهای مناسب
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

نتیجهگیری
به نظر میرسد صنعت نشر در کشور ما از موقعیت بالقوه و برجستهای برخوردار است؛ ازاینرو
واکاوی ابعاد گوناگون این صنعت با توجه ب��ه مخاطرههای موجود در محیط امری بدیهی و بلکه
ضروری است .نگارندگان در این مقاله با توجه به نقش استراتژی و اهمیت آن به بررسی محیط داخلی
و خارجی شرکتهای فعال در این حوزه پرداخته و راهبردهای متناسب با آن را ارائه کردهاند .جایگاه
جدول  :3ماتریس سوات شرکتهای انتشاراتی
تهدیدها ()T

راهبردهای ( )STمطابق با راهبردهای رقابتی

 .1داشتن نگاه سنتی و اداری
به صنعت نشر
 .2نوسانات نـــرخ ارز و جهش
بيسابقة آن ،چندنرخي شدن
ارز و به دنبال آن پايين آمدن
 .1تدوین راهبردها و برنامهریزیهای خرد و کالن و ب ه کار
ارزش ريال
بستن تفکر راهبردی در صنعت نشر
 .3سایة سنگین تحریمها
 .2تولید دانش و فناوری روزآمد و کاربردی و رسیدن به
 .4بیتوجهی به نشر به عنوان
مرز خودکفایی
یک صنعت
 .3مروري بر قوانين جديد وضعشده ،مراحل انجام
 .5افزایش بیرویة هزینههای
واردات ،اخذ مجوزهاي الزم ،مراحل ترخيص گمركي و
پستی و در نتیجه کاهش
بررسي جزء به جزء آن و شنيدن مشكالت واردكنندگان با
صادرات محصوالت صنعت نشر
کمک مسئوالن ذيربط
 .6افزایش قیمت کاغذ و حمایت
 .4نظارت بر اتحادیهها و انجمنهای صنفی با استفاده
نکردن از تولید داخلی این
از استانداردهای روز دنیا و توانمند کردن اعضای این
مادة حیاتی صنعت نشر و در
اتحادیهها با برگزاری کالسها و دورههای آموزشی
نتیجه افزایش قیمت تمامشدة
محصوالت تولیدی
 .7کمبود منابع و تسهیالت بانکی
 .8پایین بودن سرانة مصرف
کتاب
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راهبردهای ( )WTمطابق با راهبردهای تدافعی

 .1طراحی یک برنامة راهبردی بلندمدت کسب و کار
 .2ایجاد مشارکت و همراهی بخشهای مختلف دولتی و
غیر دولتی با تمرکز بر کاهش نقش تصدیگرانة دولت و
افزایش توانمندیهای بخش خصوصی (رعایت اصل 44
قانون اساسی)
 .3حذف مالیات ،تخصیص یارانه ،و کاهش بهرة وامها با
کمک مؤسسات بانکی و مالی
 .4معافیتهای مالیاتی در ازای بهرهوری فعاالن در صنعت
نشر از تکنولوژیهای روز
 .5ایجاد واحد تحقیق و توسعه برای سنجش بازار و
تشخیص صحیح نیاز مخاطب و بررسی میزان تطبیقپذیری
نیاز مخاطبان با کتابهای منتشرشده در حوزههای مختلف
 .6کاهش هزینههای پستی و نظارت هر چه بیشتر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر آن
 .7راهاندازی یک واحد مدرن صحافی در کشور

تدوین و گزینش راهبردهای مناسب
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

رقابتی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی براي شرکتهای فعال در صنعت نشر نشان
میدهد که این شرکتها باید با کاهش نقاط ضعف بتوانند اثر تهدیدهاي محیطی را کاهش دهند .با
سوات به معنی راهبردهای
توجه به این جایگاه ،راهبردهاي ترکیبی بهدستآمده از خانة  WTماتریس
ْ
تدافعی پیشنهادشده است.
پینوشتها:
1 . SWOT
2 . IFE
3 . EFE
4 . IE
5 . QSPM
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