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چکیده
صنعت نه تنها به عنوان مسیری مرسوم برای توسعه میباشد ،بلکه به عنوان یکی از نتایج جهانی شدن ،میتواند شتابدهندهای
مؤثر برای توسعه باشند .در این راستا ،امروزه صنعت موجب پویایی و سرزندگی اقتصادی بسیاری از مناطق جهان شده است ،اما باید در
نظر داشت توسعه شتابنده و بدون برنامه آن نیز تبعات منفی بیشتری بدنبال خواهد داشت .این پژوهش با هدف ارائه استراتژی توسعه
صنعتی آتی استان یزد ،سعی میکند تا تحلیلی از وضع موجود صنعت در این استان داشته باشد .این مسأله مطرح میشود که مهمترین
راهبردهای توسعه صنعتی استان کدامند؟ در این راستا نخست منابع بالقوه صنعتی استان یزد مشخص ،و سعی بر آن گردید تا الگویی
برای تبیین راهبردها ،در جهت توسعه آن ارائه شود و در نهایت نیز راهبردهایی اساسی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر پیشنهاد
شود .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است و روش جمعآوری دادهها اسنادی ،پیمایشی و میدانی است .برای تدوین استراتژی توسعه و
تشریح قوتها ،فرصتها ،آرمانها و نتایج قابل اندازهگیری از تکنیک تحلیلی  SOARو ماتریس  ANSOFFاستفاده شده است .جامعه
آماری شامل مسئوالن مرتبط ،صاحب نظران ،صاحبان صنایع ،فعاالن صنعتی و مسئوالن ادارات مرتبط با بخش صنعت که حدود  526نفر
میشود ،انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 275 ،محاسبه گردید .از روش خوشهای جهت نمونهگیری استفاده شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیب دو روش  SOARو ماتریس  ANSOFFنهایتاً منجر به اتخاذ راهبردهایی منطقی و واقعبینانهتر
در استان یزد خواهد شد.
واژههای کلیدی :برنامه ریزی راهبردی ،توسعه صنعتی ،مدل استراتژیک  ،SOARماتریس  ، ANSOFFاستان یزد.
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بیان مسأله:
یکی از نکات بارز برنامههای توسعهای ،توجه خاص به دیدگاههای منطقهای و نبودِ تمرکز در سیاستگذاریها و
تصمیمگیریهاست که به تواناییها و امکانــات منـاطق در قالب آمایش سرزمین و توسعه منابع مالی و درآمدی توجه شده
است .به عبارت دیگر نقش استانها در تهیه و تدوین تصمیمگیریها و سیاستگذاریها از جایگاه مناسبی برخوردار شده است.
در حال حاضر ،صنعت در ردیف بخشها و ارکان مهم اقتصاد کشور قرار دارد و توسعه اقتصادی کشورها بدون توسعه آن نیست.
این توسعه میتواند مؤثرترین وسیله برای نیل به اهداف مطرح شده در چارچوب اقتصاد ملی باشد ،اهدافی مانند تأمین نیازهای
داخلی ،ایجاد اشتغال ،قدرت اقتصادی و رفاه اجتماعی ،کارایی و بهرهبرداری بهینه از منابع اقتصادی و رشد مطلوب و همه
جانبه اقتصاد ملی و نظایر آن (اخوان و نظری .)5 :2785 ،اقدامات هدفمند برای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان همراه با
انتخاب راهبرد ایجاد مراکز رشد و توسعه بوده است .دلیل عمده این انتخاب ،تجمع امکانات بالفعل و ایجاد هماهنگی بخشها
در نقطه جغرافیایی مناسب است .مرکزیت مکانی ،سطح باالی ارتباطات ،تجمع امکانات ،منابع طبیعی و جمعیت حوزه نفوذ
باعث ارجحیت یک نقطه در تبدیل شدن به مرکزیت رشد و توسعه است که از نتایج آن افزایش سریع جمعیت و تنوع فعالیتها
است (معصوی اشکوری.)76 :2786 ،
استان یزد و به طور ویژه شهر یزد دارای توانایی و پتانیسلهای زیادی در بخش صنعت میباشد و امروزه صنعت به
عنوان یکی از مهمترین عامل رشد و توسعه این شهر تلقی میشود .در نتیجه باید توجه خاصی به برنامهریزی و توسعه صنعتی
این استان نمود .البته باید در نظر داشت که دستیابی به مزایا و مطلوبیتها زمانی امکان پذیر خواهد بود که با برنامهریزی
صحیح و متمرکز بستر الزم جهت این امر فراهم شود .برنامهریزی راهبردی به سازمانها و جوامع این امکان را میدهد که با
شیوهای خالق و نوآورانه عمل کرده و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزنند و آینده را تحت کنترل درآورند .برنامهریزی
راهبردی عوامل اساسی خطر آفرین محیطی را تحلیل کرده و راه حلهایی را که با احتمال بیشتری برای رسیدن به هدف
مناسب تر است ارائه می دهد .به عبارتی برنامه ریزی راهبردی فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم دربارهی طرح های
جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آنهاست (بهرامی و همکاران .)23 :2783 ،هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با
بکارگیری فرایند برنامهریزی استراتژیک  SOARو ماتریس آنسوف 2ضمن شناسایی توانمندیها و نقاط مثبت صنعتی استان
یزد ،به منظور توسعه این کارکردها به ارائه راهکارها و تعیین استراتژیای کاربردی برای توسعه صنعتی این استان بپردازد .در
این راستا جهت تدوین استراتژیهای مطلوب از ماتریس آنسوف استفاده گردید .به واقع ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی بدین
سؤاالت که راهبردهای توسعه صنعتی استان یزد کدامند؟ آیا وضعیت کنونی صنعت در استان یزد مطلوب است ،یا نیاز به
ریسکهایی جدید دارد؟ میباشد .به نظر می رسد راهبردهای اقتصادی و عملکردی و همچنین راهبردهای تنوع در توسعه آتی
صنعتی راهگشا میباشد.
پیشینه نظری پژوهش:
امروزه صنعت نقش مهمی در توسعه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ایفا میکند و از این روی مطالعات و تحقیقات
ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است .خالصی ( ،)2783نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود وضعیت شهرکهای
صنعتی ایران خودرو در تاکستان استان قزوین را مورد بررسی قرار داده است .وی با معرفی معیارهای اجتماعی ،اقتصادی،
جغرافیایی -مکانی ،زیر ساختی -دسترسی و نهادی -سازمانی به عنوان عوامل مؤثر در مکانیابی شهرکهای صنعتی و با
استفاده از روش  AHPبه این نتیجه میرسد که در مکانگزینی شهرکهای صنعتی ایران خودرو ،عوامل زیرساختی -دسترسی
بیشترین اهمیت را دارا بوده است .همچنین ،پس از بررسی قابلیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و کالبدی منطقه این نتیجه
حاصل میشود که مکان گزینی شهرک صنعتی ایران خودرو به صورت بهینه انجام یافته است.
شاد و همکاران ( ،)2788شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی را با در نظر گرفتن عوامل طبیعی (وزش باد ،شیب
زمین ،زلزله و رودخانه و  ،)...امکانات زیربنایی (آب ،برق ،گاز و تلفن) ،محیط زیست (آلودگی هوا ،حفاظت از جنگل ها و مراتع،
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جلوگیری از انقراض نسل حیوانات و  )...و دسترسیها (جادهها ،راه آهن ،نیروی کار ،امکانات آموزشی و درمانی و  )...به عنوان
فاکتورهای مؤثر در مکانیابی شهرکهای صنعتی و مدلهای تلفیقی ،مدل هم پوشانی شاخص ،جمع فازی ،فازی گاما و ژنتیک
در فرآیند مکان یابی مورد بررسی قرار دادند .چهار عامل ذکر شده در مدلهای مذکور مقایسه شده است و نتایج تحقیق نشان
میدهد که بهترین مدل برای مکان یابی شهرکهای صنعتی با توجه به فاکتورهای یاد شده مدل هم پوشانی شاخص میباشد.
رضوانی و همکاران ،در تحقیقی با عنوان تحلیل اثرات اجتماعی -اقتصادی نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی به مطالعه
ناحیه صنعتی سلیمانآباد تنکابن پرداختهاند ،نتیجه به دست آمده بیانگر ارتقاء کلی شاخصهای اجتماعی -اقتصادی
روستاییان شاغل پس از ایجاد ناحیه صنعتی بوده که آثار مثبتی در زمینه بیمه اجتماعی ،اشتغال و درآمد ،مشارکت ،توسعه
مسکن ،تغذیه و رفاه اجتماعی به همراه داشته است (رضوانی و همکاران .)6-55 ،2783،سرور امینی و همکاران ( ،)2783به
بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون پرداختند .نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت
شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که عامل اثرات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،کشاورزی و زیست محیطی در
مجموع  56/38درصد کل واریانس را تبیین می کنند .اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه  2شامل عامل اثرات
اجتماعی ،اقتصادی ،کشاورزی و زیست محیطی  57/263درصد از واریانس را تبیین میکنند.
رویز ،)5553( 2در تحقیقی برای مکانیابی شهرکهای صنعتی با معرفی معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و
برنامهریزی و زیربنایی و با استفاده از  GISبهترین مکان برای شهرکهای صنعتی را در منطقهی شمال اسپانیا مشخص می-
کنند .فرناندز ،)5553( 5در مطالعهای عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،برنامهریزی ،زیربنایی و زیست محیطی را به عنوان عوامل
اثرگذار در مکانیابی شهرکهای صنعتی میشمارد و با استفاده از مدل  AHPنشان میدهد که عوامل زیست محیطی و
اقتصادی به ترتیب با وزنهای  65و  76درصد ،مهمترین عوامل در مکانیابی شهرکهای صنعتی در منطقهی کانتابریا در
شمال اسپانیا به شمار میروند .همچنین نتایج تحقیق وی حاکی از آن است که در میان عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،برنامهریزی
و زیست محیطی به ترتیب نرخ بیکاری ،وجود فعالیتهای صنعتی در منطقه ،مدیریت محیط و تمارین بهبود محیط ،مدیریت
برنامه ریزی شهری ،حمل و نقل آب و تصفیه فاضالب از مؤثرترین عوامل در مکانیابی شهرکها به شمار میرود.
رویز 7و همکاران ( ،)5522به بررسی نواحی مناسب برای مکانیابی شهرکهای صنعتی در شمال اسپانیا پرداختند .بدین
منظور ،آنها مکانیابی را در دو مرحله انجام دادهاند .در مرحله اول که شامل یک ناحیه گسترده میباشد ،عوامل مؤثر در
مکانیابی بنگاهها عبارتند از عوامل اقتصادی -اجتماعی ،فیزیکی -محلی ،زیربنایی و شهری .دسترسی به منابع و زیربناها و
هزینههای خاص آن نقطه ،عوامل مؤثر در مکانیابی در مرحله دوم میباشد .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که میان عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی ،زیربنایی و توسعه شهری به ترتیب قیمت زمین ،نرخ بیکاری ،حمل ونقل و طبقهبندی زمین
مهمترین عوامل در مکانیابی شهرکهای صنعتی به شمار میرود .از میان معیارهای مطرح شده زیربناها و توسعه شهری با
داشتن وزن  67درصدی مهم ترین عوامل در مکان یابی شهرکهای صنعتی در شمال اسپانیا به شمار میرود .مرور تحقیقات
پیشین ،نشان دهندهی این است که عموماً در مطالعات صنعتی ،مطالعات منطقهای و کالن ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است،
از این روی ضروری است که توجه خاصی به تدوین راهبردهایی در راستای همگامسازی منطقهای مجموعههای صنعتی در
پهنه مناطق شود.
برنامهریزی راهبردی :برنامهریزی راهبردی به موازات و در واقع با اندکی تأخیر از برنامهریزی ساختاری -راهبردی در امریکا
رایج شد .این رویکرد برنامهریزی بعد از دهه  2355و به دنبال فعالیتهای نظری برخی صاحبنظران رواج پیدا نمود .شرکتهای
بزرگ صنعتی اولین کاربران راهبردی بودند .در آن زمان سازمانهای بزرگ با نیروی متخصص تمام وقت قادر به برنامه ریزی
راهبردی بودند .این سازمانها از تکنیکهای اولیه برنامهریزی راهبردی از جمله نمودارها و ماتریسها و کمکگیری از رایانهها،
اقدامات قابل توجهی را در خصوص تصمیمگیری انجام دادند .شرکتها و سازمانهای خصوصی در آن زمان از برنامهریزی
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راهبردی برای مدیریت امور خود در شرایط بسیار پیچیده و نامطمئن استفاده مینمودند (معصومی .)72 :2788،برنامهریزی
راهبردی فرایندی است نظامند و شامل بررسی محیطی (خارجی -داخلی) ،تدوین راهبرد ،اجرای راهبرد ،ارزیابی و کنترل آن
است (مصالیی .)72 :2785 ،مفهوم برنامهریزی راهبردی ،در نیمه دوم قرن بیستم وارد مباحث مدیریت و سازمان گردید .از
این پس رویکرد برنامهریزی راهبردی برای یک سیستم مورد نظر قرار گرفت .برنامهریزی راهبردی (استراتژیک) در واقع
فرایندی است که مدیران به وسیلهی آن ،وظیفه یا مأموریت اصلی سازمان را ترسیم میکنند و ابزارهای ضروری و الزم برای
رسیدن به این مأموریت را فراهم میسازند (مرادی مسیحی .)25 :2782 ،از اینرو میتوان تصمیمگیرندگان را همان برنامه-
ریزان راهبردی و برنامهریزان راهبردی را نیز به مثابه تسهیلکنندگان تصمیمگیری در سطوح و وظایف مختلف سازمانها
قلمداد کرد و برشمرد (پیرس و رابینسون .)53 :2788 ،از طرف دیگر ،مدیریت راهبردی در جایگاهی که باالترین سطح از
فعالیتهای مدیریتی است میتواند به مثابه جمعبندی تصمیمگیریها برای تعریف فعالیتهای بلند سازمان در نظر گرفته شود
( .)Yuksel and Dagdeviren,2007:3364از اینرو کاربران عمومی یا سیاستمداران ،عموماً فرایند برنامهریزی راهبردی
را همچون وسیلهای برای توسعه ناحیهای و منطقهای به کار میگیرند (.)Terrados and Almonacid,2007:1276
هدف از برنامهریزی راهبردی ،تعریف و تدوین راهبردهاست .از آنجا که راهبرد میتواند عمری کوتاه یا بلند داشته باشد ،برنامه-
ریزی راهبردی نیز خود میتواند بلندمدت یا کوتاه مدت باشد ،اما به هر حال با آن تفاوت دارد (بدری و نعمتی.)32 :2788 ،
برنامهریزی راهبردی به سازمانها این امکان را میدهد که با شیوهای خالق عمل کنند و بدین گونه ،سرنوشت خود را رقم
بزنند (بهرامی و همکاران.)22 :2783 ،
توسعه صنعتی :توسعه صنعتی عنصری کلیدی در توسعه اقتصادی میباشد .به واقع تنها کشورها در صورت وفور منابع و
زمین بسیار میتوانند بدون صنعتیشدن توسعه یابند .صنعتیشدن نه تنها به عنوان مسیری مرسوم برای توسعه میباشد ،بلکه
به عنوان یکی از نتایج جهانی شدن ،میتوانند شتابدهندهای مؤثر برای توسعه باشند .دقیقاً در بیست سال قبل کیائوتو  2در
چین به عنوان روستایی قلمداد میشد .اما اکنون این مکان دیگر مانند گذشته خود نیست و تقریباً دو سوم دکمه دنیا را تولید
میکند .که این تنها در سایه تولید بود ( .)UNIDO, 2009: 5میتوان گفت که توسعه شهری و توسعه صنعتی همواره مالزم
و همراه بوده است ،به نحویکه میتوان گفت که این مالزمت شهر و صنعت مهمترین و مؤثرترین عامل در شکلگیری نظام
کالبدی و فضایی شهرها بوده است .اما نباید فراموش نمود که صنایع و خدمات فنی ،از یک سو مورد نیاز شهروندان و برای
تحرک و توسعه شهر مفیدند ،و از سوی دیگر ،صدمات و خسارات نسبتا جدی به شهر و شهروندان وارد میسازد .بنابراین رابطه
صنعت و مکان و فضا رابطهای پیچیده و چند بعدی میباشد (موسوی .)65 :2783 ،در این زمینه در ایران ،برنامههای توسعه
صنعتی از دوره قاجار -ناصرالدین شاه -آغاز گردید ،با ایجاد چند کارخانه جدید ،عمالً فعالیت خود را نمود .این برنامهها،
تلویحی و ضمنی بود که با هدف جایگزینی محصوالت تولیدی داخلی ،به جای واردات صورت میگرفت (مردوخی.)3 :2733 ،
دیدگاه مثبتشناسی ( ،)AIنگرشی نو در استراتژی های توسعه:
دیدگاه مثبتشناسی ( 5)AIدر یک برنامهریزی راهبردی بجای تمرکز بروی مشکالت ،ضعفها و تهدیدات به شناسایی و
ایجاد نقاط قوت کنونی و آن دسته از فرصتهای سود بخش می پردازد (خاوریان و همکاران .)277 :2735،در فرآیند سنتی
برنامهریزی راهبردی -استراتژی  SWOTبه عنوان یک نمونه آن ،که مشتمل بر نقاط قوت و فرصت و نقاط ضعف و تهدید
میباشد ( ،)Karppi, Kokkonen, and Lähteenmäki-Smith, 2001چنانچه بخواهیم به لحاظ نظم فکری آن را به
دو بخش  65/65تقسیم نماییم ،ما باید  65درصد از زمان خود را به نقاط مثبت و  65درصد بقیه را به نقاط منفی اختصاص
دهیم .انسان ذاتاً تمایل به تقویت و تمرکز بر روی نقاط منفی دارد .در نگرش مثبتشناسی نقاط مثبت و فرصتها که آنجا

. Qiaotou

1

 . 2معادل انگلیسی این اصطالح  Appreciative Inquiryاست .به سبب نامناسب بودن کاربرد معنای تحت الفظی این اصطالح ،پس از مراجعه به
فرهنگ لغات مختلف و مکاتبه با کارشناسان خارجی ،اصطالح "مثبت شناسی" برگزیده شد.
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رشد خواهیم داد تا بتوان از طریق آن نقاط ضعف و تهدیدات را پوشش دهیم (J Cooperrider and Whitney, 2001
 .)Stavros and Saint, 2009از فوائد دیدگاه مثبتشناسی در برنامهریزی راهبردی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


تمرکز بروی نقاط مثبت تا بدین وسیله نقاط منفی پوشش داده شوند.



ایجاد تواناییهایی فراتر از قلمرو کنونی.



ایجاد ارتباط بین مشارکتکنندگان.



کسب ورودی از همه سطوح.



برنامهریزی تبدیل به یک فرایندی میشود که ارزشها ،چشماندازها و مأموریتها را با هم پیوند داده و تبدیل به
اهداف استراتژیک ،بازنگری مثبت و هدفمند در اهداف میکند.

ایجاد چشماندازها و ارزشهایی بصورت مشارکتی برای آینده.

در سالهای گذشته دانشمندان و صاحب نظران با ترکیب مدل SWOTبا اصول و نظام فکری دیدگاه مثب شناسی ()AI
موفق به بهبود و افزایش کارایی این مدل شدهاند و مدل جدید  SOARایجاد شد .بدین ترتیب مدل  SWOTعوامل قابل
رقابت خارجی را بازگو مینماید و دیدگاه مثبت شناسی ( )AIانگیزه و نظام محیطی داخلی را بازگو مینماید .البته نقاط ضعف
و تهدیدها را نمیتوان بطور مشخص دید ،ولی ساختار مؤثر و کاربردی دیدگاه مثبتشناسی ( )AIاین مسائل را پوشش خواهند
داد (.)Jacqueline Stavros, Cooperrider, and Kelley, 2003
روششناسی تحقیق:
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی میباشد .با توجه به ماهیت موضوع ،رویکرد حاکم بر فضای پژوهش
«توصیفی -تحلیلی» است .برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین ،از روش کتابخانهای (اسنادی)
بهره گرفته شد ،از طرف دیگر در بررسیهای میدانی از ابزار پرسشنامه جهت دسترسی به اطالعات مورد نیاز استفاده شده
است .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه راهبرد توسعه صنعتی از مدل راهبردی  SOARو ماتریس ANSOFF
استفاده شده است .جامعه آماری در این پژوهش بر اساس نظریه ذی نفعان 2که اساسی برای تعیین جامعه آماری مدل SOAR
میباشد ،تعیین گردید که متشکل از صاحب نظران ،صاحبان صنایع ،فعاالن صنعتی و مسئوالن ادارات مرتبط با بخش صنعت
که حدود  526نفر میباشند ،انتخاب گردید .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران275 ،محاسبه گردید که شامل همه افراد
سنین  28سال به باال می باشد .از روش خوشهای جهت نمونه گیری استفاده شد( .جدول شماره .)2
جدول  -2مشخصات و تعداد گروه های مصاحبه شونده
نمونهی آماری
جنسیت

درصد

زن

73

مرد

37

نفر
نخبگان و افراد
صاحب نظر

25

نفر

نفر
صاحبان صنایع

76

مسئوالن مرتبط

55

فعاالن صنعتی

23

سرمایه گذاران بخش صنعت

8

ماتریس  :ANSOFFماتریس یا جعبه  ANSOFFتکنیکی تحلیلی در علوم راهبردی است که چارچوبی برای شناسایی
فرصتهای رشد و ترقی مجموعه فراهم میکند .این ماتریس به یک سازمان و مجموعه کمک میکند تا به بررسی اجمالی در
مورد رشد سازمان از طریق کاالها ،محصوالت و بازارهای موجود و یا جدید داشته باشیم .عموماً هر یک از گزینههای رشد
شرایطی چه به لحاظ عوامل داخلی و خارجی فراهم میکند و ارزیابیها و تحلیلهایی بدین نحو در ادامه با هم ایجاد کننده
راهبردهایی جایگزین خواهند بود .نکتهای که باید بدان توجه گردد این است که قبل از هر گونه انجام ماتریس انسوف ،می-
بایست تحلیلی همانند سوات انجام گردد .در این پژوهش ،نویسندگان بدنبال ترکیب این ماتریس با چارچوب  SOARمی-
باشند .به واقع پس از شناسایی عواملی همچون ،نقاط قوت و فرصت و غیره ،ماتریس آنسوف به ارزیابی کاربرد راهبردهای
کنونی اتخاذ شده و همچنین راهبردهای پیشنهاد شده توسط چارچوب تحلیل میپردازد .باید توجه داشت که عملکرد صحیح
1

.Stockholders theory

توسعه صنعت در استان یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک ....
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و ترکیبی این دو روش به شناسایی صحیح عوامل و تحلیل هوشمندانه و صحیح موارد بستگی دارد .نخستین بار ماتریس
آنسوف توسط برنامهریز سرشناس آمریکایی ،ایگور آنسوف 2ایجاد شد .این ماتریس چهار استراتژی رشد به عنوان جایگزین ارائه
میدهد که این عوامل در جدول یا ماتریسی  5*5جای میگیرند .نتایج ماتریس یک راهحل ساختاری جهت ارزیابی راهبردهای
پیشنهاد شده را ارائه میدهد .به طور کل چرخه این راهبردها بدین نحو میباشند (.)Watts, 1998: 103
 -2نفوذ بازار :در این گزینه باید وضع موجود را در زمینه ارائه خدمات در بازارهای موجود را مورد توجه قرار داد .چرا
که موفقیت مجموعه در گرو تداوم وضع موجود با همین وضع بازار و همین محصوالت تولید شده میباشد.
 -5توسعه بازار :در این گزینه باید مجموعه بدنبال بازارهای جدیدی برای ارائه انچه اکنون در ارائه آن هستیم بپردازد.
به واقع موفقیت مجموعه در گرو ارائه همین محصوالت ارائه شده توسط مجموعه اما در بازارهایی جدید میباشد.
 -7توسعه محصوالت و خدمات :در این گزینه مجموعه باید بدنبال تغییراتی در خدماتی که ارائه میدهد انجام دهد و
بدنبال ارائه گزینه های جدیدی برای بازار موجود باشد.
 -2تنوع :در این گزینه به واقع نه محصوالت تولید شده و خدمات ارائه شده مناسبند و نه بازارهای موجود .در نتیجه
مجموعه هم باید به دنبال بازاری جدید و هم خدماتی نو باشد (.)Schawel and Billing, 2014:22
در نتیجه عوامل ذکر شده میتوان اینگونه استنباط کرد که کاربرد این ماتریس در ارائه چارچوبی جامع جهت ارائه
راهبردها و گزینه ها میباشد .شکل شماره  2نمایانگر شمای کلی ماتریس آنسوف میباشد.

شکل  -2شمای کلی ماتریس  -ANSOFFمنبعHoward et al (2012) :

محدوده مورد مطالعه:
استان یزد با مساحت حدود  275268کیلومتر مربع در قسمت مرکزی فالت ایران قرار دارد .این استان در  53درجه و
 76دقیقه تا  76درجه و  3دقیقه عرض شمالی و  65درجه و  65دقیقه تا  68و  25دقیقه طول شرقی واقع شده است .این
استان بر طبق آخرین تغییرات تقسیمات کشوری در سال  2735دارای  22شهرستان 52 ،شهر 55 ،بخش و  62دهستان می-
باشد (سالنامه ی آماری استان یزد .)2735،به طور کلی در محدودهی شهرستان یزد  5شهرک صنعتی وجود دارد که عبارتند
از شهرک صنعتی یزد و منطقه ویژه اقتصادی .شهرک صنعتی شهرستان یزد در  6کیلومتری مرکز استان قرار دارد که به
مساحت  585هکتار میباشد که از این مقدار  235هکتار آن به بخش صنعتی اختصاص یافته است .منطقه ویژه اقتصادی یزد
در سال  2733توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در مساحتی به میزان  635هکتار در  25کیلومتری شهر یزد
مورد تصویب قرار گفته و شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد بعنوان سازمان مسئول منطقه یاد شده تعیین گردیده است
(سند چشمانداز توسعه شهرستان یزد.)2732،

. Igor Ansoff
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یافتههای تحقیق:
در فرایند کاری این پژوهش ،در گام نخست تیم برنامهریزی متشکل از نویسندگان تشکیل گردید .افراد ذی نفع و صاحب
نقشی که در این کار شناسایی شدند شامل :اهالی و ساکنان شهرستان یزد (به عنوان یک مجموعه که شامل زیرمجموعههایی
از افراد شامل افراد عادی ،نخبگان و افراد صاحب نظر ،سرمایهگذاران و افرادی که توانایی سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی را
دارند ،میشود) ،صنعتگران ،مسئوالن سازمان شهرکهای صنعتی استان یزد ،استانداری یزد ،تعدادی از کارگران صنعتی شد.
سپس مقرر گردید تا در طی جلسات و وقتهای قبلی با افرادی که در باال ذکر شد صحبت شود .در ادامه تیم برنامهریزی اقدام
به تعیین افراد و زمان جلسات نمودند .در این جلسات و صحبتها هر فرد نقاط قوت در بخش صنعت استان و همچنین
فرصتهای پیش روی و آرمانهای مطلوب خود را تشریح نمود .در نشستها و صحبتها از افراد ذینفع خواسته شد تا به
تجسم مثبت از آینده مطلوب از صنعت در استان بپردازند و در نهایت به بیان نتایج قابل اندازهگیری و مشهود در صورت اجرای
طرح بپردازند .بطور کل در طی این جلسات برنامهریزان سعی نمودند تا مجموعه نقاط قوت ،فرصت و آرمانها را شناسایی
نمایند .نکته جالب در این جلسات این بود که این ذینفعان در بسیاری از آراء و عقاید خود تجدید نظر نمودند و در نهایت
بصورت جمعی نقاط مد نظر بدست آمد .یکی از تجارب مثبتی که در زمینه صنعت در استان همگان بدان تأکید داشتند؛ این
نکته بود که تخصصی شدن در یک زمینه خاص همچون ایجاد خوشههای تولید کاشی در استان راهبرد صحیحی در طی چند
دهه گذشته بوده است و توانسته است کمک شایانی در رشد و توسعه نماید .از دیگر مسائل مورد بحث جذب سرمایه گذاران و
ایجاد بستر مناسبی برای جهت جذب آنان بود .از دیگر مباحث مورد بحث ضرورت توجه به صنایع همگام با محیط زیست و
کاهش آالیندگی صنایع قدیمی در استان بود .عده ای توسعه صنعتی در استان را فرصتی برای هدایت شهرهای صنعتی به
مکانهایی بهینه و مناسب دانستند .چرا که مطالعات قبلی نویسندگان نشان داده است که مکانیابی صنایع در استان یزد در
مکان بهینهای واقع نشده است .از دیگر فرصتهای بحث شده در جلسات ،ضرورت توجه به مساله بهره وری و استفاده از روش
های نوین مدیریت صنعتی در استان یزد بود .اما بطور کلی از آنجا که پرداختن به تمامی مسائل مطرح شده در جلسات با
جزئیات در این مقاله ممکن نیست می توان نقاط قوت ،فرصت ،آرمانها و نتایج را به شرح زیر بیان کرد:
نقاط قوت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وجود فضای کافی جهت توسعه آتی شهر.
کم خطر بودن منطقه به لحاظ زلزله خیزی ،سیل و سایر بالیای طبیعی.
قرار گرفتن در موقعیت جغرافیای ایران مرکزی و دسترسی مناسب به مناطق کشور.
مجاورت با فرودگاه بینالمللی یزد.
مجاورت با جاده دوبانده ترانزیت تهران -بندرعباس.
مجاورت با خطوط راه آهن سراسری.
شناخته شدن شهرستان یزد به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور.
وجود شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی) فعال با زیرساخت های مناسب (برق ،گاز ،آب و
.)...
وجود معادن غنی در استان یزد.
وجود خوشه صنعتی نساجی در استان.
وجود خوشه صنعتی نساجی در استان.
وجود نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص در استان.
قرار گرفتن در مجاورت مسیر ارتباطی تهران -بندرعباس.
برخورداری از امکانات و زیرساخت های ارتباطی مثل راه آهن ،فرودگاه و ....
وجود فضا جهت گسترش صنایع.
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نقاط فرصت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

افزایش درآمد سرانه.
جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی.
دست یافتن به منبع درآمدی پایدار.
افزایش بهره وری از صنایع.
کاهش واردات و خودکفایی استان و کشور از برخی محصوالت خارجی.
افزایش صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.
رو به رشد بودن کشورهای همسایه بخصوص افغانستان و عراق.
بهبود ساختارها و زیربناهای صنعتی.
افزایش ظرفیت در راستای جذب فناوری خارجی.
افزایش تعادل در توزیع امکانات و جمعت در سطح کشور.
مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در توسعه شهرستان.
حمایت از سرمایه گذاران با توان مالی باال.
کاهش بیکاری در شهرستان.
همجواری با مناطق محروم در شرق و جنوب شرق کشور.
نیروی کار جوان و تالشگر با توجه به بافت شهری یزد.

آرمانها

•
•
•
•
•
•
•

شهرک صنعتی یزد به عنوان واحد نمونه صادرکننده کشوری.
رسیدن به چشم انداز کالن شهر یزد ،مطرح شده تحت عنوان شهری ایمن ،شاداب ،پایدار و پررونق.
توسعه صنعتی در تمام بخش های اقتصادی.
عدم وجود بیکاری در شهرستان و استان یزد.
یزد ،شهری با هوای کامال پاک و سالم بدون هیچ گونه آلودگی ناشی از شهرک صنعتی.
صنعت در یزد به عنوان بازوی پرتوان استان یزد در توسعه اقتصادی.
رسیدن به پایداری در تمامی ابعاد در منطقه.

نتایج اجرایی
اما جهت ارائه نتایج اجرایی در این مدل از ماتریس  ANSOFFبهره گرفته شد .در این راستا چهار موقعیت وجود دارد ،که در
شکل شماره  5نمایش داده میشود.
اجرا:
این مرحله به عنوان گام پایانی در این مدل استراتژیک میباشد و به نوعی یک حرکت به سمت اجرایی کردن برنامهها
است .افراد تیمهای مختلف برنامهریزی با یکدیگر در پروژههای مربوط به رسیدن اهداف و نتایج تعیین شده ارتباط مییابند.
مردم و افراد ذینفع در هر جا که عالقه دارند و توانایی دارند مشغول میشوند .به واقع افراد در طی جلسات آغازین با آنچه که
باید انجام دهند و چگونه انجام دهند آشنا شدهاند .به واقع این گام به عنوان یک گام اجرایی است و فراتر از اختیارات و امکانات
یک پژوهش میباشد .شاید به لحاظ اجرایی تفاوتی که این پژوهش با کارهای قبلی دارد در این می باشد که در نهایت
راهبردهای اجرایی در چهار دسته متفاوت متناسب با ماتریس آنسوف درج شده است که میتواند راهنمای دقیقتری برای اجرا
کنندگان راهبرد باشد.
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شکل  -1نتایج اجرایی بر اساس ماتریس  -ANSOFFمنبع مطالعات نگارندگان.2737 ،

نتیجه گیری:
توسعه صنعتی یکی از ارکان رشد و توسعه ناحیهای و فضایی در کشورها میباشد و همواره در طی قرن گذشته به عنوان
یکی از ابزارهای توسعه فضایی هر منطقه و سرزمین مطرح بوده است .عموماً جهت دستیابی به مزایای توسعه صنعتی می-
بایست با طرح و برنامهای مدون و آینده نگر جلو رفت تا بدین طریق از آثار سوء توسعه صنعتی جلوگیری گردد .در همین
راستا استان یزد با دارا بودن پتانسیلها و دیرینهای قدیمی می تواند با اتخاذ برنامهریزی جامع و مدون به توسعه صنعتی دست
یابد .در همین راستا برنامه ریزی راهبردی به عنوان چارچوبی مفید برای توسعه استان میباشد .امروزه با گذشته چندین دهه
در زمینه برنامهریزی راهبردی در جهان و استفاده از تکنیکها و روشهای گوناگون ،علم برنامهریزی راهبردی تکامل یافته
است و در همین راستا پس از مشخص شدن نقاط ضعف استفاده از مدل  SWOTمشخص شد که باید مؤسسات و شرکتها
در پی به کارگیری روشهای مناسبتر و نوینتری باشند .از جمله این روشها مدل استراتژیک  SOARمیباشد اما شاید از
جمله خالء هایی که در استفاده از مدل  SOARدر پژوهشهای قبلی نویسندگان این مقاله احساس شد ،میتوان به کلی بودن
نتایج و عدم ارائه نتایجی مدون و با چارچوب مشخص و سازماندهی شده اشاره کرد که در این راستا جهت به حداکثر رساندن
کارایی این روش ،اقدام به ترکیب آن با ماتریس  ANSOFFگردید .این ماتریس با توجه به محصول و خدمت ارائه شده و
همچنین بازار تقاضا این محصوالت و خدمات اقدام به فراهم آوردن راهبردهایی چارچوب مند مینماید .نتایج این پژوهش
نشان داد که ترکیب این روش نهایتاً به منجر به اتخاذ راهبردهایی منطقی و واقعبینانهتر خواهد شد .در این راستا امید است در
سالهای آینده استان یزد در این زمینه محصوالت صنعتی متنوع تر تولید کند و همچنین به بازارهایی جدید دست یابد ،چرا
که امروزه مشخص شده است که تنوع در تولید محصوالت و عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی یکی از مؤلفههای مهم تاب-
آوری مناطق میباشد.
منابع و مآخذ:
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