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کتاب یکی از قدیمی ترین رس�انه ها در جهان اس�ت که هنوز هم پس از گذش�ت قرن ها از 
پیدایش آن طرفداران خاص خود را خصوصا در میان فرهیختگان دارد. با این وجود ظهور و گسترش 
سایر رسانه ها منجر به کاهش مخاطبان کتاب شده است. نگرانی از کم شدن تمایل به مطالعه کتاب، به 
عنوان بهترین شیوه یادگیری و قوی ترین رسانه در ارتباط با مخاطب، سبب شده است که فعالین این 
حوزه به فکر ایجاد نوآوری و بازنگری در صنعت نشر کتاب باشند. یکی از روش های بازنگری در 
تولید محصول یا خدمات، روش بهینه کاوی است. هدف از بهینه کاوی شناسایی بهترین روش ها در 
یک صنعت و یا در صنایع مشابه و حتی سایر صنایع غیر مرتبط است. برای شناسایی بهترین روش های 
موجود در صنعت نشر الزم است اجزای مختلف این صنعت را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم. 
برای این منظور بر مبنای زنجیره ارزش صنعت نشر کتاب که نشر کتاب از نگارش تا رسیدن آن به 
دست مخاطب را به مراحلی مشخص تقسیم کرده است بهینه کاوی در صنعت کتاب را تبیین کرده ایم.

بهینه کاوی، کتاب، صنعت نشر کتاب، زنجیره ارزش کتاب
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بنچ مارکینگ در صنعت نشر کتاب

رویکردهای جدید در مدیریت سال هاس�ت وارد حوزه رس�انه ش�ده اس�ت و غول های 
رسانه ای دنیا از این رویکردها برای بهبود وضعیت رسانه های خود استفاده می کنند. کتاب هم به 
عنوان یک رسانه نیازمند به کارگیری ابزارهای جدید است تا در این رقابت تنگاتنگ رسانه ای 
بتواند خود را از خطر حذف تدریجی از س�بد خرید مردم حفظ کند. در س�ال های اخیر با ظهور 
رسانه های جدید مانند اینترنت و کتاب الکترونیکی خطر کاهش مخاطب بیشتر از گذشته صنعت 
نشر را تهدید می کند. صنعت نشر کشور ما نیز تحت تاثیر رسانه های رقیب خصوصا شبکه های 
ماهواره ای قرار دارد. برای مواجهه با کاهش مطالعه کتاب و بهبود صنعت نشر نیاز به بازبینی این 
صنعت وجود دارد. متاسفانه ناشران ما اکثرا درون گرا و بسته اند و از فناوری مدرن و رقابتی جهانی 
به دور مانده اند. تحوالت اندک در این سازمان ها به صورت جهش های محدود صورت می گیرد 
و ممکن نیست صنعت نشر ما را به وضع مطلوب در مقیاس جهانی برساند. این سازمان ها هنوز 

در تفکر سنتی خود درجا می زنند. 
یکی از رویکردهای جدید مدیریت، مدیریت کیفیت جامع1 است که هدف آن دستیابی به 

بهبود کیفی محصوالت یا خدمات است. 

درباره  بهینه کاوی2
بهینه کاوی یکی از ابزارهای مدیریت نوین کیفیت و بهبود عملکرد سازمان است. در زبان 
فارسی معادل های مختلفی برای این اصطالح وجود دارد، محک زنی، الگوبرداری و ترازیابی از جمله 
این معادل هاست. رویکرد بهینه کاوی پس از سال ها ترویج در سازمان های غربی اخیرا در ایران نیز 

مقدمه
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بنچ مارکینگ در صنعت نشر کتاب

مورد توجه قرار گرفته است )مک دونالد & تاز، 1378(. بهینه کاوی در لغت نامه ها و شرکت ها به 
اش�کال مختلفی تعریف شده است ش�رکت زیراکس3، که در این زمینه پیشروست بهینه کاوی را 
این طور تعریف می کند: »جستجو برای روش های برتر صنعت که منجر به عملکرد برتر می شود« 
)p ،1995 ،Codling. 7(  عبارتست از: »فرآیند شناسایی، درک و تطبیق فرآیندها و عملکردهای 
اثربخ�ش ب�ا روش های برتر جهان برای بهبود بهره وری یا عملکرد ش�اخص های س�ازمان خود« 

.)1994 ،Chang & Kelly(

زنجیره ارزش4
برای انجام یک بهینه کاوی جامع در صنعت نشر کتاب الزم است اجزای این صنعت شناسایی 
شوند. صنعت رسانه از مجموعه بخش های مختلف تشکیل گردیده که هر یک ضمن اینکه ویژگی های 
مشترکی داشته و تغییرات محیطی مشترکی را نیز تجربه می نمایند ولی در عین حال تابع نیروهای تغییر 
و رقابت مختص به آن بخش نیز هستند )کنگ، 1389(. استفاده از یک مدل برای جداسازی بخش های 
مختلف و تاثیرگذار یک صنعت در تجزیه و تحلیل آن و مقایسه با سایرین می تواند اثربخش باشد. به 
این منظور در این مقاله از زنجیره ارزش برای شناسایی فعالیت های صنعت نشر کتاب استفاده شده است. 
ایده زنجیره ارزش مبتنی بر نگاه فرآیندی به سازمان است، ایده ای که تولید محصول )یا ارائه خدمت( 
سازمان را مانند یک سیستم می نگرد که از زیرسیستم هایی با ورودی، فرآیندهای تبدیل و خروجی 

 .)Richards( خاص خود تشکیل شده است
اکثر س�ازمان ها در فرآیند تبدیل ورودی به خرویجی صدها یا حتی هزاران فعالیت را انجام 
می دهند. این فعالیت ها می تواند به دو صورت فعالیت های اولیه یا فعالیت های پشتیبان طبقه بندی شود 

 .)Richards( که همه فعالیت های کسب و کار در این دو دسته انجام می شوند
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چگونگی  بهینه کاوی
بهینه کاوی مقایسه عملکرد سازمان با روش های اجرایی بهترین نمونه های صنعت برای بهبود 
عملکرد س�ازمان است )Sassenburg، Voinea، &Wijnhoven، 2010(. بهینه کاوی جستجو 
برای یافتن روش برتر اس�ت که احتماال منجر به عملکرد بهتر در برخی فعالیت های کس�ب و کار 
می شود. این روش می تواند تالش های بهبود کیفیت را از طریق ارائه اطالعات درباره سایر سازمان ها � 
Hu - )ررباره سطوح عملکرد و روش های مورد استفاده آنها � قادر به دستیابی جایگاهی برتر سازد 
ton(. همچنین بهینه کاوی توجه از خارج به فعالیت ها، وظایف تخصصی و عملیات داخلی برای اصالح 

 .)1993 ،Bendell، Boulter، & Kelly( و بهبود مستمر است
بهینه کاوی را نباید با جاسوسی صنعتی یا تقلیلد محض اشتباه کرد. در واقع شرکت های مشابه 
و غیرمشابه و حتی رقبا را می توان در بهینه کاوی مورد استفاده قرار داد و متقابال در بهبود فرایند روش 
های مش�ابه کس�ب و کار شریک شوند. در س�طح ملی نیز باید مراکز بهینه کاوی به منظور کاوش 
و گس�ترش بهترین روش ها نش�کیل شده و فعالیت کنند. در نتیجه سازمان ها در تحلیل و یادگیری 
مقایسه ای فرآیندها و روش های کسب و کار تربیت و تشویق شده تا در راستای رسیدن به باالترین 

استانداردهای صنعتی برنامه ریزی و عمل کنند )سپهری، 1385(. 

تاریخچه  بهینه کاوی
شاید بتوان گفت نخستین بار ژاپنی ها ژس از جنگ جهانی دوم این تکنیک را در مقیاس وسیع 
و سازماندهی شده از طریق بازدید از صدها شرکت و کارخانه در سراسر جهان، خصوصا در ایاالت 

متحده آمریکا و اروپا، و الگوبرداری از آنها آغاز نمودند. 
اما پیدایش بهینه کاوی به شکل امروزی آن به سال 1979 باز می گردد )بهینه کاوی، 2010(؛ 
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در این سال برای اولین بار شرکت زیراکس، بزرگ ترین سازنده دستگاه کپی و یکی از شرکت های 
پیش�رو در تولی�د کامپیوتر بهینه کاوی را تجربه کرد. این تجربه زمان�ی اتفاق افتاد که رقیب ژاپنی 
زیراکس محصوالتی با قیمت پایین تر، با کیفیت باال و خدمات پس از فروش قوی وارد بازار کرد. 
 .)1999 ،Letts، Ryan، & Grossman( در چنین محیط به شدت رقابتی موضوع یادگیری بقا بود
البته عجیب بود که بهینه کاوی مهم زیراکس موفق شد نه با تمرکز بر رقبای تهدید کننده بلکه 
با توجه به بهترین شرکت ها در سایر صنایع. در جریان این اقدامات زیراکس دریافت که مسائل مربوط 

به عملکرد اغلب تابع فرآیندهای عمومی سازمان است نه صرفا طراحی محصول. 
در ایران نیز شرکت ایران خودرو، با الگوبرداری از شرکت آلمانی سپ5 در زمینه پیاده سازی 
سیستم اطالعاتی یکپارچه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از چند دانشگاه برتر جهان در خصوص 
نحوه تامین منابع انسانی و شرکت ایرانول با الگوبرداری از چند سازمان مشابه جهانی توانستند بهبودی 
در عملکرد سازمانی ایجاد کنند )ملکی، نصراهلل پور شیروانی، مطلق، توفیقی، کبیر، & جعفری، 1390(. 

مزایای  بهینه کاوی
- استفاده از بهینه کاوی در سازمان های مزایای دارد که عبارتند از:

- دانش عمیقی از فرایندها و روش ها در سازمان ایجاد می کند.
- اکراه و بی میلی نسبت به تغییر را کاهش می دهد.

- به هدف گذاری و برنامه ریزی بهبود کمک می کند )توسعه مدیریت(. 
- باعث ایجاد شناخت از عملکردهای برتر در سطح ملی و جهانی می شود.

- درک از موقعیت فعلی را بهتر می کند.
- تشویق به نوآوری می کند )ملکی، نصراهلل پور شیروانی، مطلق، توفیقی، کبیر، & جعفری، 1390(.
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فرآیند بهینه کاوی
بهینه کاوی یک فرآیند است ویژگی برجسته آن هم دیسیپلنی است که نیاز دارد و به اجرا 

کنندگانش تحمیل می کند. بهینه کاوی 4 مرحله اصلی دارد:
- برنامه ریزی

- تجزیه و تحلیل
- اقدام

- بازنگری
گرچه تمام این مراحل اهمیت دارند اما اگر زمان بیشتری برای برنامه ریزی گذاشته شود در 
مراحل بعدی زمان بیشتری صرفه جویی می شود. مرحله بازنگری بخش مجزا از سایر بخش هاست که 

 .)1995 ،Codling( به بازنگری برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و اقدام می پردازد
نمای کلی بهینه کاوی شامل ورودی، عملیات و خروجی است. سازمان برای اجرای بهینه کاوی 

عملیات 

بازنگریاقدامتجربه و تحلیلبرنامه ریزی

خروجی

بهبود مستمرتعهدیادگیریسودآوریکارآیی

ورودی

زمانمنابع مالینیروی انسانیآموزشپشتکارتعهدچشم انداز

  )Codling، 1995، p. 40(   تصویر 1: نمای کلی بهینه کاوی
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نیاز به منابعی دارد که شامل منابع نرم افزاری مانند چشم انداز، تعهد، پشتکار و آموزش و منابع سخت افزاری 
مانند نیروی انسانی، منابع مالی و زمان است. شکل نمای کلی بهینه کاوی در تصویر 1 آمده است. 

روش های بهینه کاوی
بهینه کاوی برمبنای چیزی که مقایسه نسبت به آن انجام می شود روش های مختلفی دارد که 

عبارتند از:
روش داخلی6: در این روش به دنبال شناسایی بهترین کارکرد درون سازمان خود هستیم. 
در برخی س�ازمان ها کارکردهای مش�ابهی در واحدهای سازمان انجام می شود که یافتن بهترین 
کارکرد درون سازمان کم هزینه ترین و ساده ترین راه بهینه کاوی است. مزیت این روش ساده و 
کم هزینه بودن آن است و همچنین نتایج آن راحت تر پذیرفته می شود. عیب این روش هم در این 
است که محدود به روش های داخل سازمان است و انتخاب کارکرد مناسب تحت تاثیر هنجارهای 

تصویر 2: فرآیند بهینه کاوی
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فرهنگی و تعصب سازمان است. 
روش رقابتی7: در این نوع بهینه کاوی از روش های س�ازمان های رقیب با فرآیندهای مش�ابه 
الگوبرداری می شود. مانند مقایسه میان اپل و آی بی ام. مزیت این روش مقایسه میان عملکرد سازمان 
و رقبایش است ولی از طرف دیگر به دست آوردن اطالعات درمورد رقیب کار را مشکل می کند. 

روش کارکردی8: در این روش ش�ریک بهینه کاوی سازمان یک شرکت غیررقیب است؛ 
شرکتی که در صنعت مشابه پیشروست اما فرآیند آن یا بخشی از فرایند آن شبیه سازمان است. در این 
روش مقایسه با شرکت هایی صورت می گیرد که دارای برخی ویژگی های تکنولوژیکی و ویژگی های 
کارکردی خاص هستند )توسعه مدیریت(. به عنوان مثال منتشر کننده یک روزنامه می تواند روش ها 
یا فرایندهای یک شبکه تلویزیونی را مطالعه کند. مزیت این روش قابل اعتماد بودن اطالعات به دست 
آمده اس�ت همچنین در این روش یافتن ش�ریک مشتاق راحت تر اس�ت. عیب این روش زمان بر و 

پرهزینه تر بودن آن است و از طرفی به راحتی نمی توان روش های شناسایی شده را بومی کرد. 
روش عمومی9: در این روش عملکرد و فرآیندهای سازمان هایی در صنایع غیر مرتبط با هم 
مقایسه می شوند مثال ممکن است یک شرکت بیمه فرآیند درخواست وام را در مقابل فرآیند مطالبه 
بیمه خود الگوبرداری کند این فرآیندها در ظاهر شباهتی به هم ندارند اما هر دو نیاز به صدور حکم 
به موقع و مداوم دارند. مزیت این روش موثر بودن آن است چرا که از میان روش های خوب بهترین 
روش را انتخاب می کند و همچنین داده های جمع آوری شده دارای اعتبار قابل قبولی است.  این روش 

روش و هزینه زیادی نیاز دارد و برخی فعالیت ها سازمان نیز قابل مقایسه با سایر صنایع نیست. 

الگوهای بهینه کاوی
بهینه کاوی بر مبنای چیزی که مقایسه می شود شامل الگوهای زیر است: 
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فرآیندی10: سازمان تمرکز خود را روی مشاهده و بررسی فرآیندهای کسب وکار با هدف 
شناسایی و مشاهده بهترین روش ها از یک یا چند شرکت قرار می دهد.  

مالی11: تجزیه و تحلیل مالی و مقایسه نتایج به دست آمده برای ارزیابی بهره وری و رقابت پذیری 
کلی سازمان.

محصول12: این الگو برای طراحی محصول جدید یا بهبود محصول موجود انجام می شود. در این 
الگو ممکن است مهندسی معکوس انجام شود که نقاط قوت و ضعف محصول رقابتی شناسایی شود. 

کارکردی: ممکن اس�ت س�ازمانی بهینه کاوی خود را صرفا روی یک کارکرد برای بهبود 
آن کارکرد خاص متمرکز کند. به نظر می رس�د کارکردهای پیچیده ای مانند منابع انس�انی، مالی و 
حسابداری و فناوری اطالعات و ارتباطات بعید است از نظر هزینه و بهره وری قابل مقایسه باشد و الزم 

باشد برای قابل مقایسه شدن به فرآیندهای جزئی تر تقسیم شوند. 
استراتژیک: به بررسی نوع رقابت سایرین می پردازد و معموال برای بهبود برنامه های استراتژیک 

و ارتقای موقعیت سازمان استفاده می شود. 

زنجیره ارزش صنعت نشر کتاب
انگیزه تولید کتاب به عنوان محصول صنعت نشر تا حدودی با انگیزه تولید در صنایع دیگر 
متفاوت است چرا که اغلب تولید این محصول با هدفی غیر کسب سود آغاز می شود. برخالف سایر 
صنایع هنوز هم عالقه و احترام به فرهنگ و کتاب است که موتور محرک صنعت نشر است و همین 

انگیزه کم برای کسب سود می تواند خطری برای نابودی صنعت نشر باشد. 
کار اصلی ناشر ساده است و شامل یافتن کتاب هایی که مردم می خواهند بخوانند، مطمئن 
ش�دن از این که خوانندگان بالقوه از وجود این کتاب ها مطلع هس�تند، در دس�ترس قرار دادن 
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آنها در مراکز توزیع و اجتناب از داش�تن موجودی زیاد در انبار می ش�ود. اما کاهش تقاضای 
مصرف کننده و مشکالت ساختاری این صنعت است که این فرایند را پیچیده می سازد. میزان 
مطالعه رو به کاهش اس�ت به طوری که در س�ال 2004، گزارش�ی درمورد عادات مطالعه در 
آمریکا توسط سازمان ملی وقف هنر نشان داد که درصد بزرگساالن خواننده داستان بین سال های 
1982 و 2002 ده درصد کاهش داشته و کمتر از نیمی از آمریکایی ها رمان، داستان های کوتاه، 
نمایشنامه یا شعر می خوانند. بیشترین کاهش در میان افراد 18 تا 24 ساله بود که میزان مطالعه 
ادبی در میان آنان 28 درصد کاهش داشت که این عدد شاید با توجه به استفاده زیاد این بخش 
بازار از رسانه های دیجیتالی خیلی تعجب آور نباشد. انتشار کتاب از دیدگاه اقتصادی جذاب نیست 
و در مقایسه با دیگر حوزه های رسانه ضعیف عمل می کند. رشد آن کم و به طور میانگین 1 تا 
3 درصد در سال در طی ده سال گذشته بوده است و در نتیجه سود رو به کاهش و هزینه های 

بازاریابی رو به افزایش است )کنگ، 1389، ص. 47-48(. 

زنجیره ارزش
زنجیره ارزش مفهومی در مدیریت کسب و کار است که مایکل پورتر سال 1985 برای اولین 
بار مطرح کرد. زنجیره ارزش یک ساختار تحلیلی است که ریشه در نظریه سازمان صنعتی و اقتصاد 
ُخرد دارد. در این س�اختار مفهوم ارزش از دیدگاه اقتصادی بررس�ی می شود و فرض بر این است که 
سازمان ها منابع متعددی را برای تولید محصوالت و ارائه خدمات در بازار به کار می گیرند. شرکت های 
موفق منابع خود را طوری ترکیب می کنند که محصوالت و خدماتی با ارزش بیش تر از مجموع ارزش 

منابع مورد استفاده، تولید نمایند. این ارزش مازاد نشان دهنده سود یا درآمد است. 
زنجیره ارزش، فعالیت های یک شرکت را به مراحل متوالی از عرضه به تقاضا و از داده ها به 
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برون داد تقسیم بندی می کند. این مراحل وظایف مهم در فرایند تولید و توزیع کاالها و خدمات یک 
شرکت را نشان می دهد )کنگ، 1389، ص. 38(. 

زنجیره ارزش یک ابزار ترجیحی برای تحلیل همگرایی در صنعت رسانه در میان کارورزان، 
مش�اوران و دانشگاهیان بوده اس�ت. در سطح صنعت به عنوان وسیله ای برای شرح گرافیکی مراحل 
مختلف به کار می رود که به کمک آن محصوالت رس�انه ای تولید و به دس�ت مصرف کننده نهایی 

رسانده می شود )کنگ، 1389، ص. 40(. 

حلقه های زنجیره ارزش کتاب
چرخه عادی نشر یک کتاب از اتمام نسخه خطی تا کتاب فروشی دوازده ماه طول می کشد و 

شامل )کنگ، 1389، ص. 53( ( مراحل زیر است )تصویر 3(:  
نگارش: در این مرحله نسخه خطی کتاب یا مستقیم از نویسنده به دست ناشر می رسد یا توسط 

یک عامل یا یک سردبیر به مراکز نشر می رسد.
عاملیت ها: عامل ها پروژه هایی که احتمال موفقیت آنها زیاد است از میان تعداد زیادی پروژه 

دیگر جدا می کنند. 
جمع بند: جمع بندی یک بخش کمتر شناخته شده در صنعت نشر کتاب است. آنها پروژه ها 

تصویر 3: زنجیره ارزش صنعت نشر  - کنگ، 1389، ص. 53

عامل تولید

ویرایش طراحی غلط گیری

نوشتن انتشار چاپ انبارداری توزیع بازاریابی خرده فروشی

بنچ مارکینگ در صنعت نشر کتاب

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


مه فـصلنــا
تحلیــــــلی 
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

بهار1391   شماره پنجم
48

را از طرف ناشران ارائه می کنند و تمام کارهای مربوط به تولید کتاب را انجام می دهند )گاهی اوقات 
چاپ را نیز ش�امل می ش�ود(. آنها به دو نوع کتاب توجه خاصی دارند، کتاب هاب پیچیده با طراحی 
مناسب که کار زیادی برده اند مانند عناوین مرجع، کتب درسی یا کتب رومیزی و کتاب های چند 
قسمتی. نقش آنها رو به افزایش است زیرا به ناشران اجازه افزایش فهرست و میزان فروش خود را بدون 

افزودن به هزینه ثابت یا کار ویراستاری می دهند )کنگ، 1389، ص. 52(.
نشر: تمام مراحل ویراستاری دخیل در تبدیل یک نسخه خطی به یک نسخه چاپی، ویرایش، 

طراحی، تصحیح و تولید در این حلقه انجام می شود. 
چاپ: تبدیل فایل آماده کتاب به کتاب قابل لمس در این مرحله انجام می شود. 

انبار کردن و توزیع: فرایندهای نهایی زنجیره ارزش کتاب، فعالیت های به هم پیوسته ای هستند 
که تاثیر مهمی بر عملکرد مالی ناشران می گذارند. توزیع مرحله ای پرهزینه برای ناشران است؛ تقریبا 
13 درصد فروش را به خود اختصاص می دهد در حالی که در سایر صنایع این رقم 6 درصد است. تقریبا 

نیمی از جریان نقدینگی ساالنه یک ناشر را انبارداری و توزیع تشکیل می دهد. 
بازاریابی: بازاریابی کتاب قبل از انتشار و هنگام انتشار آن انجام می شود. کتاب های پرفروش 
به این طریق قبل از انتشار شناسایی شده و توسط نمایندگی های فروش آبونه می شوند و ناشران براساس 

تعداد آبونمان تصمیم گیری می کنند. 
خرده فروشی: ادغام تک فروشی های کتاب در دهه 1980 بسیاری از خرده فروشان کوچکتر 
را حذف کرد و تعداد کمی از زنجیره های بزرگ خرده فروشی را به وجود آورد. تکنیک های مورد 
استفاده اینها عبارتند از:  بهره گیری از صرفه جویی در مقیاس برای خریدار کتاب با تخفیف زیاد، ارتقای 
سیستم کنترل موجودی، استفاده از هوش خریدار برای تصمیم گیری های آگاهانه در خرید، سفارش 

عناوین کمتر اما حمایت از آن و معرفی تبلیغات داخل فروشگاهی.
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نتیجه گیری
آمارهایی که از میزان فروش کتاب در جهان ارائه می ش�ود نش�ان از کاهش مخاطبان این 
رسانه قدیمی می دهند. تشدید تمایل به رسانه های جدید و تنوع این رسانه ها بزرگترین عامل این 
کاهش مخاطب اس�ت. در کش�ور ما نیز گرچه میزان مطالعه مردم بیشتر از گذشته شده است اما 
این مطالعه بیشتر با استفاده از سایر رسانه ها انجام می شود. بنابراین برای مقابله با کاهش مخاطب 
کتاب یا کند کردن روند این کاهش نیاز به بازنگری در صنعت نش�ر کش�ور احس�اس می شود. 
یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت جامع، بهینه کاوی است که به جستجوی بهترین روش ها در هر 
صنعتی می پردازد. صنعت نشر کتاب از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام ویژگی ها و 

فرایندهای خاص خود را دارند و در کشور ما نیز هر کدام از این اجزا نقاط ضعفی دارند. 
پیشنهاد ما در این مقاله بهینه کاوی مجزای هر کدام از حلقه های زنجیره ارزش نشر کتاب 
است. هر حلقه ای با توجه به فرایندهای خود و ویژگی هایش می تواند از یک یا چند روش بهینه کاوی 
استفاده نماید. در مرحله نگارش مقایسه می تواند با روش رقابتی انجام شود. در این مرحله می توان 
عوامل موفقیت یک کتاب را از زاویه نحوه نگارش آن بررسی کرد. مثال باید به دنبال پاسخ چنین 
پرسش هایی باشیم: این کتاب چه نیازی از مخاطب را جواب می دهد، با چه سبکی نوشته شده است 
و آیا شهرت نویسنده آن میزان فروش را باال برده است. مجموعه مواد اولیه یک کتاب موفق در 
مرحله نگارش و فرآیند آن در این بخش می تواند بررسی شود. بهینه کاوی مرحله نگارش در سطح 

ملی و نیز در سطح بین المللی قابل اجرا است. 
در مرحله نشر کتاب فرایند تبدیل نسخه خطی به نسخه چاپی قابلیت جستجوی بهترین روش 
را دارد. بهینه کاوی این مرحله می تواند با روش رقابتی و یا کارکردی انجام شود. در روش رقابتی 
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فرایند نش�ر رقیب خود چه در داخل کش�ور و یا در س�طح بین المللی قابل بررسی است. در روش 
کارکردی نیز می توان روش های نش�ر صنایع مشابهی مانند مجالت را بررسی و بهترین فرایند را 
انتخاب نمود. بهینه کاوی در مرحله نشر از نوع محصول است که طراحی مناسب کتاب شناسایی 

می شود.
چاپ مرحله ای اس�ت که جسم قابل لمس کتاب و در واقع محصول نهایی آماده می شود. 
فناوری مورد اس�تفاده  در این مرحله روز به روز پیش�رفت می کند. بنابراین عالوه بر نوع کاغذ 
مصرفی و کیفیت چاپ، فناوری هم جزو مواردی است که در این مرحله می توان بهترین نوع آن 

را از طریق بهینه کاوی شناسایی نمود.
یکی از نقاط ضعف صنعت نشر کتاب کشور ما مرحله انبار کردن و توزیع است. نگاه به 
این مرحله همچنان سنتی است و هنوز به صورت علمی به آن پرداخته نشده است. این مرحله ارتباط 
تنگاتنگی با خرده فروشی دارد و براساس آن باید برنامه ریزی شود. حتی بزرگ ترین ناشران دنیا نیز 
در بهبود وضعیت این مرحله نشر کتاب دچار مسئله هستند، چنانچه سال 2004 تالش نشر پنگوئن 
بریتانیا در مدرن سازی توزیع باعث خالی ماندن فروشگاه ها از کتاب، ضرر و در نهایت استعفای مدیر 
عامل آن شد. از آنجایی که نمونه موفق برای انبارداری و توزیع صنعت نشر در جهان زیاد نیست 
بهترین روش، کارکردی و عمومی است. در روش کارکردی می توان بهترین روش های توزیع در 
صنعت روزنامه را شناسایی کرد و در روش عمومی نیز می توان به بررسی روش های برتر توزیع در 

سایر صنایع پرداخت.
بازاریابی کتاب مرحله ای اس�ت که در کش�ور ما کمتر به آن پرداخته ش�ده است، حتی 
در صنایع مش�ابه این محصول هم مفاهیم بازاریابی ناشناخته است بنابراین بهترین روش شناسایی 
فرایندهای برتر در سایر صنایع و بنابراین روش عمومی است. در سطح بین المللی اما می توان فرایند 
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بازاریابی رقبا را بررسی کرد. 
درمورد مرحله خرده فروشی در کشور ما چند سالی است که با راه اندازی شهر کتاب ها و 
کتاب فروشی های بزرگی که خرید کتاب را تبدیل به امری لذت بخش کرده اند به این بخش توجه 
شده است. اما هنوز فرایند خرید اینترنتی کتاب در کشورمان وضعیت مناسبی ندارد سرعت پایین 
در رساندن کتاب به مشتری و نیز کامل نبودن لیست کتاب های سایت های فروش اینترنتی کتاب 
از جمله عوامل نارضایتی مشتریان از این خرده فروشان است، گرچه از طرفی در بعد بزرگتر عدم 
اعتماد مردم کشورمان به پرداخت اینترنتی نیز می تواند مانعی برای گسترش خرده فروشان اینترنتی 
باشد. در این زمینه کار را باید به متخصصان تجارت الکترونیک سپرد، اما برای بهبود وضعیت گرفتن 
سفارش و رساندن محصول به مشتری بهترین راه بهینه کاوی شرکت های پیشروی بین المللی مانند 
سایت آمازون است. بنابراین روش مناسب رقابتی و در سطح بین المللی است. عالوه بر این برای 
گسترش خرده فروشی های موفقی مانند شهر کتاب ها نیز استفاده از روش رقابتی جوابگوست تا در 

سایر شهرهای کشور نیز این شیوه فروش کتاب گسترش یابد 
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1 - TQM
2 - Benchmarking
3 - Xerox
4 - Value Chain
5 - Sap
6 - Internal Benchmarking
7 - Competitive Benchmarking
8 - Functional Benchmarking
9 - Generic Benchmarking
10- Process benchmarking
11- Financial benchmarking
12- Product benchmarking

benchmarking
Bendell، T.، Boulter، L.، & Kelly، J. (1993). Benchmarking for Com-
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