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چكيده
نوسانات زیاد صنعت طراحی پارچه و لباس در ایران طی سالهای اخیر نشان داده است که برای بهبود عملکرد در این حوزه میبایست
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید به دقت مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا پژوهش حاضر با بهرهگیری از الگوی  SWOTاز فرایند
ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی به تحلیل این مساله پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق خبرگان منتخب از استان یزد
در نظر گرفته شدند و اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری هدفمند جمعآوری گردید .نتایج تجزیه و تحلیل
ماتریس عوامل داخلی نشان داد ،طراحی پارچه ولباس در ایران در بعد فرهنگی ،بازار مصرف ،تولید و اشتغال دارای تواناییهاییمیباشد.
کشور ایران در ابعاد ،قوانین و مقررات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی ،بازاریابی و رقابت ،با ضعفهای متعددی روبرو است .تحلیل
ماتریس عوامل خارجی نیز نشان داد که مهمترین فرصتهای پیش روی طراحی پارچه و لباس ایران ،صادرات ،رشد تجارت و بازاریابی،
اشتغالزاییمیباشد .مهمترین تهدیدهای پیش روی طراحی پارچه و لباس در بعد ،سیاسی و اقتصادی ،ضعف قوانین صادرات و واردات
است .براساساولویتبندی موقعیت فعلی صنعت طراحی پارچه و لباس ایران نیز ،پیشنهاداتی برای رویارویی با ضعفها و تهدیدها و
تقویت تواناییها و فرصتها ارائه گردید.
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طراحـــی و تولیـــد پارچـــه و لبـــاس از دیربـــاز بـــه
عنـــوان یکـــی از نمودهـــای توســـعه تمـــدن بشـــری،
حائ ــز اهمی ــت بس ــیاری ب ــوده و ب ــا پیش ــرفت جوام ــع
و گســـترش صنایـــع ،بـــه یـــک صنعـــت بـــزرگ و
اساســـی ،تبدیـــل گردیـــده اســـت [ .]1مهمتریـــن
دالیـــل شکســـت برنامهریـــزی اســـتراتژیک در
اکثـــرســـازمانها ،نبـــود یـــک سیســـتم ارزیابـــی
مناســـب ،حیـــن و پـــس ازپیادهســـازیبرنامهریـــزی
اســـتراتژیکمیباشـــد [ .]2در راســـتایبرنامهریـــزی
اس ــتراتژیک در ای ــران ،تاکن ــون برخ ــی از ش ــرکتهای
تولیـــد کننـــده کـــت وشـــلوار مردانـــه،گامهایـــی را
برداشـــتهاند .لیکـــن مطلـــب انتشـــاریافتهای کـــه
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بتـــوان بـــه آن اســـتناد نمـــود در دســـترس قـــرار
نگرفتـــه اســـت .بنابرایـــن نیازمنـــد تالشـــی در ایـــن
راســـتامیباشـــد [ .]3صنعـــت پوشـــاک ایـــران از
یـــک ســـو بـــا منطـــق اقتصـــادی و از ســـوی دیگـــر
ب ــا مالحظ ــات اجتماع ــی و سیاس ــی وی ــژهای مواج ــه
ب ــوده ک ــه ای ــن صنع ــت را در ش ــرایطی ق ــرار داده ک ــه
رشـــد آن دچـــار وقفـــه شـــده اســـت [.]4
بســـیاری از طرحهـــای پارچـــه و لبـــاس اســـامی و
ایران ــی طراح ــی گردی ــده ول ــی متأس ــفانه در عم ــل و
در ح ــوزه ب ــازار ب ــا ع ــدم اس ــتقبال و ف ــروش مواج ــه
مـــی شـــوند [ .]5تحقيـــق صـــورت گرفتـــه نشـــان
داده اســـت عوامـــل متعـــددي ميتوانـــد در ايـــن
رابطـــه اثرگـــذار باشـــد ازجملـــه :برندســـازي و ارزش
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وي ــژه برن ــد [ 6و  ،]7مش ــکالت اقتص ــادی ناش ــی از ع ــدم توج ــه ب ــه
تولیدکنن ــدگان داخل ــی [ ]8و  . ...از ای ــن رو بس ــیار ض ــروری اس ــت
ک ــه عوام ــل اث ــر گ ــذار ب ــر ای ــن صنع ــت بررس ــی ش ــود و ب ــا تحلی ــل
نیروه ــای پیش ــرانی ک ــه آین ــده صنع ــت را تش ــکیل م ــی دهن ــد دور
نم ــای آین ــده ای ــن صنع ــت ترس ــیم ش ــود [ .]9همچنی ــن بای ــد در
ای ــران نس ــبت ب ــه افزای ــش ت ــوان رقاب ــت در ب ــازار جهان ــی ،اقدام ــات
ویـــژه ای صـــورت پذیـــرد [.]10ســـازمانها بایـــد جایـــگاه فعلـــی
خـــود را شـــناخته ،نقـــاط قـــوت و ضعـــف خـــود را دقیقـــا تحلیـــل
کـــرده و بـــا تکیـــه بـــر قوتهـــا از فرصتهـــای محیطـــی اســـتفاده
ک ــرده و خ ــود را ب ــرای برخ ــورد ب ــا تهدیده ــا ام ــاده کنن ــد [ .]8در
اینج ــا ه ــدف ،بررس ــی وشناس ــایی نق ــاط ق ــوت و ضع ــف درون ــی و
فرصته ــا و تهدی ــدات خارج ــی در طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس ای ــران
و همچنیـــن تجزیـــه و تحلیـــل آنهابـــا رویکـــرد  ، SWOTخصوصـــا
در بخ ــش ب ــازار مص ــرف و نهایت ــا ارزیاب ــی وضعی ــت فعل ــی صنع ــت
طراحـــی پارچـــه ولبـــاس در ایـــرانمیباشـــد.

 -2مبانی نظری
لبـــاس و پوشـــش بـــا هنجارهـــا و ارزشهـــای حاکـــم بـــر جوامـــع
گـــره خـــورده اســـت ومیتوانـــد بـــه عنـــوان یکـــی از ابزارهـــای
مه ــم در جه ــت ش ــناخت فرهن ــگ و هوی ــت مل ــی و حت ــی وق ــوع
تح ــول در س ــاختار فرهنگ ــی ی ــک جامع ــه ب ــه کار م ــی رو د [،12
 ]13ب ــا توج ــه ب ــه مزای ــای ب ــی ش ــمار صنع ــت نس ــاجی و پوش ــاک
نظیـــر اشـــتغال زایـــی ،ارزش افـــزوده بـــاال و کمـــک بـــه بهبـــود
اقتصـــاد و همچنیـــن ظرفیـــت و بـــازار عظیمـــی بـــرای مصـــرف
انـــواع محصـــوالت نســـاجی وجـــود دارد [.]16 ،15 ،14
یکـــی از مشـــکالت ،عـــدم شـــکل گیـــری چرخـــه ُمـــد بومـــی در
داخ ــل اســت .مش ــکالت و مس ــائلی ک ــه صرف ــا ب ــه س ــه مرحل ــه
طراحــی و تولیــد و توزیــع محــدود نشــده و نقــش عوامــل کلیــدی
آمـــوزش ،تعامـــل و ارتباطـــات میـــان مراحـــل چرخـــه در شـــکل
گیـــری چرخـــه ُمـــد بومـــی و همچنیـــن نقـــش سیاســـتهای
حاکمیـــت و دولـــت را برجســـتهمیکننـــد« .مشـــکل آمـــوزش
و پژوهـــش»« ،مشـــکل طراحـــی»« ،مشـــکل تولیـــد»« ،مشـــکل
تبلیغـــات و توزیـــع»« ،مشـــکل عـــدم پیوســـتگی و یکپارچگـــی
چرخـــه ُمـــد» و «مشـــکل دولـــت و سیاســـتهای دولتـــی»
[ .]17بیثباتـــی در کیفیـــت تولیـــدات ،اســـتفاده از مـــواد اولیـــه
نامرغـــوب [ ]19 ،18عـــدم تبلیغـــات مناســـب ،بـــی توجهـــی بـــه

ســـلیقه مصـــرف کننـــده و  ،...از دالیلـــی انـــد کـــه ســـبب شـــده
برنـــد در پوشـــاک تولیـــدات داخلـــی نتوانـــد جایگاهـــی داشـــته
باشـ د [ .]20از مهمتریــن نقــاط ضعــف برنــد ســازی ،هزینــه بــاالی
ماشـــین آالت ،الگـــو بـــرداری از رقبـــا [ ،]22 ،21بـــی توجهـــی
تولیـــد کننـــدگان بـــه طراحـــان ،هزینههـــای هنگفـــت تبلیغـــات
[ ،]11عـــدم موفقیـــت برندهـــای ایرانـــی ،موانـــع بوجـــود آمـــده
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بـــه دلیـــل سیاســـتهای دولـــت ،عـــدم امـــکان برگـــزاری شـــوهای
لبـــاس ،هماهنـــگ نبـــودن قوانیـــن و مقـــررات ،عـــدم توجـــه بـــه
هزینههـــای تبلیغـــات در محاســـبات مالیاتـــی [ ]23و همچنیـــن
اســـت [.]15

قانـــون کار
مشـــکالت دیگـــری کـــهمیتـــوان بـــه آنهـــا اشـــاره کـــرد شـــامل
ناق ــص ب ــودن م ــواد اولی ــه و ع ــدم ورود ب ــه موق ــع م ــواد اولی ــه ب ــا
قیم ــت مناس ــب ،نب ــود ماش ــین آالت ،دس ــتگاهها و اب ــزارآالت مجه ــز
ب ــه تکنول ــوژی روز [ ،]24نب ــود طراح ــان ُم ــد ب ــا م ــدرک کارشناس ــی
ارشـــد و دکتـــراو همچنیـــن عـــدم حمایـــت از تولیدکننـــدگان و
فروشـــندگان پوشـــاک ایرانـــی و کاالی قاچـــاق دستفروشـــان و
بازرســـیهای بـــی مـــورد و نـــرخ ســـود  20درصـــد از جملـــه
اهرمهـــای فشـــاری اســـت کـــه بـــر تولیدکننـــدگان واردمیشـــود
پوشـــاک [،26 ،25

[ ]16واردات غیرقانونـــی محصـــوالت نســـاجی و
 ]27به ــرهوری پائی ــن ،فرس ــوده ب ــودن ماش ــینآالت ،پایی ــن ب ــودن
مقی ــاس تولی ــد و کمب ــود نقدینگ ــی ازجمل ــه مش ــکالت موج ــود در
ایـــن صنعـــت اســـت .بـــاال بـــودن قیمـــت تمـــام شـــده محصـــوالت
نس ــبت ب ــه کااله ــای مش ــابه خارج ــی ،فق ــدان دان ــش پیش ــرفته و
صنع ــت فن ــاوری ،تأمی ــن نقدینگ ــی و س ــرمایه در گ ــردش ،بده ــی
صنعتگـــران بـــه بانکهـــا ،بـــاال بـــودن نـــرخ بهـــره ،فرســـوده بـــودن
ماش ــین آالت ،عق ــب افتادگ ــی در زمین ــه ُمدس ــازی پوش ــاک ،اتخ ــاذ
سیاســـتهای تعرفـــه ای متغیـــر بـــرای صـــادرات و واردات کاال،
ضعـــف قوانیـــن و مقـــررات تولیـــد در کشـــور ،کاهـــش بهـــره وری،
رکــود داخلــی و نابســامانی فضــای کســب و کار از جملــه تنگناهایــی
هس ــتند ک ــه صنعتگ ــران در بخ ــش نس ــاجی ام ــروزه ب ــا آن دس ــت و
کننـــد [.]28

پنجـــه نـــرممی
تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان ایرانـــی بـــا انبوهـــی از موانـــع و
مشـــکالت بـــرای عرضـــه محصـــوالت خـــود در داخـــل و خـــارج از
کشـــور مواجـــه هســـتند.مانند :عـــدم ارتبـــاط بیـــن بخشهـــای
مختل ــف زنجی ــره تولی ــد ،وف ــور کاالی مش ــابه واردات ــی و قاچ ــاق در
ب ــازار ب ــه دلی ــل ضع ــف سیاس ــت گ ــذاری و نظ ــارت ،ع ــدم تولی ــد
کاال متناس ــب ب ــا ذائق ــه و س ــلیقه مص ــرف کنن ــدگان ایران ــی ،ع ــدم
امـــکان تبلیغـــات مؤثـــر و ارزان در صـــدا و ســـیما و رســـانههای
جمعـــی ،صنعـــت نســـاجی و پوشـــاک از جنبـــه ایجـــاد اشـــتغال،
ارزش اف ــزوده و درآم ــد ارزی ،بخص ــوص ب ــرای کش ــورهای در ح ــال
توس ــعه یک ــی از مهمتری ــن بخش ــهای اقتص ــادی کش ــورهای جه ــان
اس ــت [ .]31 ،30 ،29 ،10صنع ــت نس ــاجی ،مه ــد صنعت ــی ش ــدن
تم ــام کش ــورهایی اس ــت ک ــه فرآین ــد رش ــد صنعت ــی را پیم ــوده
ان ــد و ب ــرای کش ــورهای در ح ــال توس ــعه بخ ــش منس ــوجات یک ــی
ـد [.]32
از بهتریـــن فرصتهـــا را در مزیـــت رقابـــت عرضـــهمیکنــ 
از مهمتریـــن تهدیدهـــای داخلـــی رامیتـــوان بـــی ثباتـــی و عـــدم
برنامهریـــزی اقتصـــادی مشـــخص در صنعـــت پوشـــاک و نبـــود
یـــک اســـتراتژی صنعتـــی در ســـطح کالن جامعـــه ،افزایـــش نـــرخ
دالر [ ،]33مش ــکل فرهنگ ــی در خص ــوص برن ــد خارج ــی ،گرای ــش
بـــه برنـــد خارجـــی و تـــوان پاییـــن تولیـــد کننـــده داخلـــی بـــرای
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مجـــاری عرضـــه و تبلیغـــات ارزش افـــزوده بســـیار پاییـــن بـــرای
تولیدکننـــده نـــام بـــر د [.]23

 -3روش تحقیق
در پژوهــش حاضــر روش تحقیــق از نظــر هــدف ،کاربــردی واز نظــر
ب ــازه زمان ــی ،مقطع ــی اســت .از نظ ــر ش ــیوه اج ــرا ی ــک تحقی ــق
توصیفـی ،تحلیلــی واز نظــر اســتراتژی یــک تحقیــق کمــی وکیفــی
میباشــد .بدیه ــی اس ــت ب ــرای پاس ــخگویی صحی ــح ب ــه س ــؤاالت
تحقیـــق مـــی بایســـت جامعـــه آمـــاری را بـــه گونـــه ای انتخـــاب
ک ــرد ک ــه بت ــوان اطالع ــات م ــورد نظ ــر را ب ــا اعتم ــاد و اطمین ــان
بیش ــتریجمــعآوری ک ــرد ب ــه همی ــن دلی ــل جامع ــه آم ــاری در
تحقی ــق حاض ــردر بخ ــش کیف ــی تم ــام مق ــاالت و اس ــناد مکت ــوب
اســـت کـــه از آنهـــا نقـــاط قـــوت ،ضعـــف ،فرصتهـــا وتهدیدهـــای
طراح ــی پارچ ــه ولب ــاس در ای ــران شناس ــایی ش ــده و نمون ــه م ــورد
کم ــی جامع ــه آم ــاری
اس ــتفاده  93م ــورد میباش ــد .و در بخ ــش ّ
خبرگانـــی کـــه در شـــهر یـــزد و نســـبت بـــه طراحـــی پارچـــه و
لبـــاس و ایـــن صنعـــت اطالعـــات داشـــتند ،از  10نفـــر خبـــرگان
طراحـــی پارچـــه و لبـــاس اســـتفاده شـــده اســـت .بـــه منظـــور
انتخـــاب خبـــرگان معیارهایـــی از جملـــه ســـابقه مســـتمر تجربـــه
علم ــی و عملیات ــی در صنع ــت نس ــاجی و پوش ــاک ط ــی حداق ــل
 10ســـال اخیـــر ،تجربـــه مدیریـــت میانـــی یـــا ارشـــد در صنعـــت
نس ــاجی و پوش ــاک و غی ــره در نظ ــر گرفت ــه ش ــد .تع ــداد نمون ــه
خب ــرگان ای ــن پژوه ــش ب ــر اس ــاس اص ــل اش ــباع نظ ــری ص ــورت
گرف ــت ،ب ــه ای ــن ترتی ــب ک ــه انتخ ــاب خب ــرگان ت ــا جای ــی ادام ــه
پی ــدا ک ــرد ک ــه خب ــره جدی ــد نتوان ــد اطالع ــات جدیدتری ــن ب ــه
تحقی ــق اضاف ــه کن ــد .ای ــن اتف ــاق از خب ــره ده ــم ب ــه بع ــد رخ داد.
در این راستا مراحل زیر به انجام رسید:
 مرحلـــه اول ،روش کتابخانـــهایمیباشـــد کـــه بـــا اســـتفادهاز کتابهـــا ،مقـــاالت و اســـناد و مـــدارک مربـــوط بـــه موضـــوع
تحقیـــق گـــردآوری و بـــا روش تحلیـــل محتـــوای کیفـــی (بـــا
نرمافـــزار )NVIVOشـــاخصهای نقـــاط قـــوت ،ضعـــف ،فرصـــت
و تهدیدهـــا شناســـایی و در پایـــان ایـــن مرحلـــه  49شـــاخص
شناســـایی شـــد .بـــه منظـــور اســـتخراج شـــاخصها  3معیـــار
اصلـــی در نظـــر گرفتـــه شـــد :ضـــرورت اعـــام شـــده در منابـــع،
تکـــرار ،تناســـب بـــا شـــرایط بـــازار و فرهنـــگ ایـــران .همچنیـــن
الزم بـــه ذکـــر اســـت ،در ایـــن مســـیر بـــه منظـــور جلوگیـــری از
تک ــرار س ــعی ش ــده اس ــت از تحقیقات ــی به ــره گرفت ــه ش ــود ک ــه
بازنگـــری جامـــع تحقیقـــات بیـــن المللـــی را نیـــز انجـــام داده و
خروجـــی را بومـــی ســـازی کـــرده باشـــند ،بنابرایـــن در انتخـــاب
منابـــع تمرکـــز بـــر تحقیقـــات داخلـــی بـــوده اســـت.
ب ــر ای ــن اس ــاس ،در تحلی ــل ش ــرایط داخل ــی و خارج ــی طراح ــی
پارچـــه ولبـــاس ایـــران ســـه دســـته مســـائل کـــه در واقـــع ســـه

عنص ــر اصل ــی نظامه ــا هس ــتند بررس ــی ش ــد ک ــه عبارتن ــد از-1 :
عوام ــل اقتص ــادی سیاس ــی -2 ،عوام ــل فرهنگ ــی و اجتماع ــی-3 ،
عوام ــل بازاریاب ــی و رقاب ــت.
 مرحلـــه دوم روش پیمایشـــیمیباشـــد کـــه بـــا اســـتفاده ازپرسشـــنامه دلفـــی،شـــاخصها بومـــی ســـازی شـــدند و تحلیـــل
آن بـــانرمافـــزار اکســـل انجـــام شـــد؛ در پایـــان ایـــن مرحلـــه 39
شـــاخص از  49شـــاخص توســـط خبـــرگان تاییـــد شـــد.
 مرحلـــه ســـوم پرسشـــنامهاولویتبنـــدی کـــه در ایـــن تحقیـــقبـــه منظـــوررتبهبنـــدیشـــاخصها از آزمـــون ناپارامتـــری
فریدمـــن مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد و بـــرای طبقهبنـــدی
و تجزیـــه و تحلیـــل دادههـــا ازنرمافزارهـــای  SPSS 21اســـتفاده و
شـــاخصهااولویتبنـــدی شـــده اســـت.

 -4تجزیه و تحلیل خوشه ای
یـــک روش اکتشـــافی اســـت کـــه بـــا گـــروه بنـــدی منابـــع یـــا
گرههایـــی کـــه کلمـــات ،صفـــات و یـــا گرههـــایکدگـــذاری
شـــده مشـــابهی دارنـــد ،بـــه تجســـم الگوهـــای جدیـــد در پـــروژه
کم ــکمیکند.نم ــودار تجزی ــه و تحلی ــل خوش ــه ای ی ــک تصوی ــر
گرافیکـــی را بـــرای مشـــاهده شـــباهتها و تفاوتهـــا گرههـــا
یـــا منابـــع ارائـــهمیکنـــد .بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه آنهایـــی کـــه
نزدی ــک ب ــه یکدیگ ــر نش ــان داده م ــی ش ــوند ،ش ــباهت بیش ــتری
دارن ــد .بنابرای ــن ،از نموداره ــای خوش ــه ای ب ــرای تصوی ــر س ــازی
مـــوارد زیـــرمیتـــوان اســـتفاده نمـــود:
 شباهتها و تفاوتهای منابع شباهتها و تفاوتها در گرهها توزی ــع جمعی ــت ش ــناختی پاس ــخ دهن ــدگان ب ــر اس ــاس صف ــات[.]34
نرمافـــزار  NVIVOایـــن امـــکان را بـــه شـــما مـــی دهـــد تـــا
نمـــودار خوشـــه ای خـــود را بـــه اشـــکال مختلـــف رســـم کنیـــد.
از نـــکات مهـــم در رســـم نمـــودار خوشـــه ای انتخـــاب شـــاخص
شـــباهت اســـت.
نمـــودار دندوگـــرام ،نوعـــی از نمودارهـــای خوشـــه بنـــدی سلســـله
مراتبـــی اســـت کـــهمیتوانـــد بـــه صـــورت افقـــی یـــا عمـــودی
رســـممیشـــود .در ایـــن نمـــودار دادههـــا بـــه صـــورت درختـــی
نشـــان داده مـــی شـــوند .الیههـــای نمـــودار نشـــان دهنـــده
خوشـــهها اســـت و هـــر الیـــه در برگیرنـــده گرههـــای مشـــابه
اســـت .یکـــی از معیارهـــای مهـــم در نمـــودار دندوگـــرام ارتفـــاع
اس ــت ،ب ــه ای ــن ترتی ــب ک ــه ه ــر چ ــه خوشــهها ی ــا مش ــاهدات
ش ــباهت بیش ــتری باه ــم داش ــته باش ــند در ارتف ــاع پایی ــن ت ــری
ایجـــاد مـــی شـــوند .ایـــن نمـــودار رامیتـــوان هـــم بـــر اســـاس
س ــطوح تف ــاوت (فاصل ــه) و ه ــم ب ــر اس ــاس س ــطوح تش ــابه رس ــم
کـــرد [.]34
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 -5یافتههای پژوهش
 -1-5گامهایپیادهسازی طبق نمونه کاربردی
 -1-1-5گام اول :طبقهبندی اسناد (گرهها)

طراحـــی پارچـــه ولبـــاس در ایـــران اقـــدام بـــهکدگـــذاری مقـــاالت
واســـناد مکتـــوب مرتبـــط بـــا موضـــوع تحقیـــق توســـطنرمافـــزار
 NVIVOشـــاخصها( .نمـــودار )1

در مرحلـــه نخســـت بـــرای دســـتیابی بـــه مهمتریـــنشـــاخصهای

نمودار شماره  -1نمودار خوشه ای دندوگرام افقی(یافتهها تحقیق)

8

مجله علمي  -علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره  ،9شماره  ،3شماره پیاپی  ،35پاییز 1399

آسیب شناسی طراحی پارچه و لباس ...

اعظم زارع نیکوپرور یزدی و همکاران

 -2-1-5گام دوم

 -1-2-1-5کدگذاری گرهها
ب ــا توج ــه ب ــه رویک ــرد  SWOTدر ای ــن پژوه ــش ،در ای ــن مرحل ــه،

گرههـــای شناســـایی شـــد در قالـــب  4گـــروه اصلـــی کدگـــذاری
میشـــوند :نقـــاط قـــوت ،نقـــاط ضعـــف ،فرصتهـــا وتهدیدهـــا.
بـــرای ایـــن منظـــور ابتـــدا مهمتریـــن آیتمهـــا (کدهـــای) مرتبـــط
ب ــا طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس در ای ــران از مت ــون اس ــتخراج و کده ــا
تعری ــف گردی ــد .س ــپس هم ــه مت ــون م ــورد بازنگ ــری مج ــدد ق ــرار
گرفـــت و هرکجـــا ایـــن آیتمهـــا مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه بـــود،
کدگـــذاری شـــد .پـــس از آن ،کدهـــا مـــورد بازنگـــری مجـــدد قـــرار
گرفـــت و بـــر اســـاس تشـــابه موضـــوع گروهبنـــدی (مقولهبنـــدی)
گردیـــد .تکـــرار کاربـــرد هـــر کـــد در مجموعـــه اســـناد حاکـــی از
میـــزان اهمیـــت کـــد در تحقیقـــات گذشـــته میباشـــد.
در نقـــاط قـــوت :طراحـــی لبـــاس ایرانـــی اســـامی در  ،%4الهـــام از
معمــاری بنــا در  ،%3/2برندســازی در  %2/5و ریختشناســی در %2/45
تحقیقـــات مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه محتملتریـــن
فرصته ــا طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس محس ــوب میش ــوند .از س ــوی
دیگـــر ،اطالعرســـانی بـــا  ،%0/35تولیـــد الیـــاف خـــاص بـــا ،%0/45
جایـــگاه پارچههـــای دســـتباف  ،%0/50ورود برندهـــای خارجـــی بـــا
 ،%0/55شناس ــایی الگ ــوی برن ــد ،تن ــوع نق ــوش پارچ ــه و بولتنه ــای
خبـــری بـــا  %0/6کمتـــر از ســـایر مـــوارد مـــورد توجـــه تحقیقـــات
بودهانـــد.
در نقـــاط ضعـــف :کمبـــود منابـــع تحقیقاتـــی بـــا  ،%26تنـــوع و
کارآم ــدی رویکرده ــای اس ــتراتژیک ب ــا  ،%9ع ــدم توج ــه ب ــه چرخ ــه
م ــد ب ــا  ،%8ضع ــف برندس ــازی در صنای ــع و مش ــکالت بازاریاب ــی ب ــا
 %7پرتکرارتری ــن ک ــد محس ــوب ش ــدند .در مقاب ــل ،قاچ ــاق پوش ــاک
بـــا  ،%0/2مهندســـی فرهنـــگ مـــد بـــا  %0/3و عـــدم مانـــدگاری
تولیـــدات  %0/35از کمتکرارتریـــن مـــوارد محســـوب میشـــدند.
در بخـــش فرصتهـــا :نقـــش جغرافیـــا و فرهنـــگ بـــا ،%3/3
روزنامههـــا و جرایـــد  %2/4و برنامهریـــزی بـــا  %2/35اولویتهـــای

اصلـــی مـــورد توجـــه تحقیقـــات بودنـــد؛ در حالیکـــه شـــیوههای
نویـــن بازاریابـــی  ،%0/25آسیبشناســـی  %0/3و صـــادرات بـــا %0/6
کمتریـــن توجهـــات را بـــه خـــود معطـــوف داشـــتند.
در بخ ــش تهدیده ــا :کاه ــش توج ــه (دم ــده ش ــدن) ب ــه لباسه ــای
ایرانــی بــا  ،%9/9مشــکالت ســاختاری بــازار پوشــاک ایرانــی بــا %4/8
و طرحهـــای غیربومـــی و وارداتـــی بـــا  %3/5بیشتریـــن فراوانـــی ،و
قاچــاق منســوجات بــا  ،%0/2بازتــاب نظــام اقتصــاد جهانــی بــا %0/4
و ضعی ــف ش ــدن ارزش وی ــژه برنده ــای ایران ــی ب ــا  %0/45کمتری ــن
فراوانــی تحقیقاتــی را داشــتند.
در مجمـــوع ایـــن بررســـیها هـــر چهـــار جنبـــه در ســـه مقولـــه
عوامـــل اقتصـــادی سیاســـی ،عوامـــل بازاریابـــی و رقابتـــی و عوامـــل
فرهنگـــی اجتماعـــی گروهبنـــدی گردیـــد.
 -3-1-5گام سوم:

 -1-3-1-5نمودار سلسله مراتبی

ایـــن نـــوع از نمـــودار بـــرای شـــناخت الگوهـــا در کدگـــذاری یـــا
مقادیـــر صفتهـــای موردهـــا و منابـــع کمـــکمیکنـــد .ایـــن
نم ــودار ب ــه ش ــکل ی ــک س ــری مرب ــع و مس ــتطیل داخ ــل ی ــک کادر
ب ــزرگ رس ــممیش ــود ک ــه ب ــه آن حال ــت درخت ــیمیگوین ــد .در
نموداره ــای سلس ــله مراتب ــی از «ان ــدازه» ب ــه عن ــوان معی ــاری ب ــرای
معنـــا دادن اســـتفادهمیکننـــد.میتـــوان از رنـــگ در کنـــار ایـــن
معی ــار ب ــرای تفهی ــم بهت ــر موض ــوع اس ــتفاده ک ــرد .ب ــه ای ــن ترتی ــب
ک ــه ان ــدازه ه ــر مرب ــع ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــاخص در مقایس ــه آیتمه ــا
در نظـــر گرفتـــهمیشـــود و ســـپس رنـــگ بـــه عنـــوان شـــاخص
دوم ب ــرای مقایس ــه لح ــاظمیش ــود .ان ــدازه نش ــان دهن ــده درج ــه
اهمی ــت و کارب ــرد آیت ــم و رن ــگ متمایزکنن ــده آیتمه ــا خواه ــد ب ــود.
انـــدازه نواحـــی (مربعهـــا) براســـاس تعـــداد منابعـــی کـــه بـــا گـــره
کدگ ــذاری ش ــده اس ــت .ی ــک مح ــدوده بزرگت ــر نش ــان دهن ــده ای ــن
اســـت کـــه آیتمهـــای بیشـــتری کدگـــذاری شـــده اســـت (تعـــداد
کدگـــذاری در هـــر منبـــع) [.]34

نمودار  -2کدگذاری سلسله مراتبی براساس اندازه (یافتهها تحقیق)
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ب ــر اس ــاس مقولهه ــای س ــه گان ــه اس ــتخراج ش ــده ،عوام ــل موث ــر
ب ــر طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس در ای ــران ب ــه روشکدگ ــذاری سلس ــله
مراتب ــی در قال ــب نم ــودار ( )2اس ــخراج گردیدن ــد .چنانچ ــه در ای ــن
نمـــودار مشـــاهده میشـــود ،جایـــگاه اهمیـــت ایـــن مقولههـــا در
نق ــاط ق ــوت و ضع ــف مش ــابه اس ــت (یعن ــی توانمندیه ــا و نواق ــص
داخلـــی در هـــر ســـه حـــوزه بـــه شـــکل نســـبتًا برابـــر وجـــود دارد).
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ایـــن مـــوارد مهمتریـــن مقولههـــا
محســـوب میشـــوند و نزدیـــک بـــه  %70از نقـــاط قـــوت و ضعـــف
را بـــه خـــود اختصـــاص میدهنـــد .امـــا در بخـــش فرصتهـــا و
تهدیده ــا آیتمه ــای مط ــرح ش ــده تقریب ــا  %55از م ــوارد ممک ــن را
در ب ــر میگی ــرد و دلی ــل ای ــن ام ــر نی ــز پویای ــی ،غیرقاب ــل کنت ــرل
بـــودن و تـــا حـــدود زیـــادی غیرقابـــل پیشبینـــی بـــودن محیـــط
بیرون ــی در صنع ــت طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس اس ــت .از ای ــن حج ــم
نی ــز در بخ ــش بازاریاب ــی بیشت ــر ح ــاوی ف ــرص اس ــت ت ــا تهدی ــد و
اهمی ــت دو بخ ــش عوام ــل اقتص ــادی و سیاس ــی ،و عوام ــل فرهنگ ــی
و اجتماع ــی تقریب ــا براب ــر اس ــت.
 -4-1-5گام چهارم:

 -1-4-1-5گـــردآوری نتایـــج جســـتجو از NODEهـــا و بـــاز نگـــری
اقدامـــات صـــورت گرفتـــه مربـــوط بـــه هـــر ســـوال:

بـــا توجـــه بـــه نتایـــج تحلیـــل محتـــوای کیفـــی در بخـــش اول
نقـــاط قـــوت ،ضعـــف ،فرصـــت و تهدیدهـــای طراحـــی پارچـــه و
لبـــاس شناســـایی وشـــاخصهایی کـــه بیشـــترینکدگـــذاری را
در مناب ــع داش ــتند ،انتخ ــاب ش ــد .ب ــر ای ــن اس ــاس چه ــار منظ ــر
تحلیـــل بـــه صـــورت زیـــر بـــه دســـت آمـــد:
ـ نقـــاط قـــوت :برگـــزاری نمایشـــگاهها و جشـــنوارههای مـــد
ولبـــاس؛ کشـــور ایـــران دارای تاریـــخ ،تمـــدن وفرهنـــگ غنـــی در
صنعـــت نســـاجی وپوشـــاک اســـت؛ در حـــوزه نســـاجی وپوشـــاک،
ظرفیـــت وبـــازار عظیمـــی بـــرای مصـــرف انـــواع منســـوجات
وپوش ــاک در ای ــران وج ــود دارد وب ــه همی ــن نس ــبت ،زمینهه ــای
فراوانـــی بـــرای تولیـــد انـــواع محصـــوالت نســـاجی وجـــود دارد؛
لباســهای ســنتی ایــران دارای تنــوع در رنـگ ،نــوع بافـت ،ظرافـت،
وهمچنیـــن تنـــوع در نقـــوش ورودوزیهـــای گوناگـــون میباشـــد؛
صنع ــت پوش ــاک را از لح ــاظ س ــرمایه گ ــذاری میت ــوان در س ــطوح
کوچ ـک ،متوس ــط وب ــزرگ ب ــر پ ــا ک ــرد؛ اس ــتفاده از تکنول ــوژی در
صنعـــت نســـاجی وپوشـــاک آســـان اســـت؛ دسترســـی ســـریع بـــه
تکنول ــوژی صنع ــت نس ــاجی وپوش ــاک؛ صنع ــت نس ــاجی وپوش ــاک
یـــک صنعـــت ســـبز بـــا بیشـــترین میـــزان اشـــتغال وکمتریـــن
ســـرمایه گـــذاری ســـرانه اســـت
ـ نقـــاط ضعـــف :تقلیـــد والگـــو بـــرداری؛ نبـــود برندهـــای معتبـــر
وقابـــل اطمینـــان؛ حمایـــت نکـــردن دولـــت از تولیـــد کننـــدگان
داخلـــی وتوزیـــع نامناســـب کاالهـــای داخلـــی؛ عـــدم ثبـــات در
کیفیـــت بـــه دلیـــل اســـتفاده از مـــواد اولیـــه نامرغـــوب؛ عـــدم
تبلیغ ــات مناس ــب؛ ب ــی توجه ــی ب ــه س ــلیقه مصرفکنن ــده؛ به ــره
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وری ،رک ــود داخل ــی ونابس ــامانی فض ــای کس ــب وکار؛ هزینهه ــای
بـــاالی ماشـــین آالت ودســـتگاههای مـــورد نیـــاز تولیـــد پوشـــاک؛
نداشـــتن منابـــع مالـــی کافـــی؛ بـــاال بـــودن قیمـــت تمـــام شـــده
تولی ــد؛ نب ــود نمونهه ــا والگوه ــای متناس ــب ب ــا فرهن ــگ ایران ــی-
اس ــامی؛ به ــره وری پایی ــن در تولی ــد ب ــه دلی ــل مش ــکالت قان ــون
کار؛ فرســـودگی ماشـــینآالت و دســـتگاهها؛ اتخـــاذ سیاســـتهای
تعرفـــهای متغیـــر بـــرای صـــادرات و واردات؛ عـــدم بهرهمنـــدی
از دانـــش روز؛ گرایـــش مصرفکننـــدگان بـــه مدهـــای غربـــی؛
ضع ــف قوانی ــن و مق ــررات تولی ــد و برندس ــازی؛ کمب ــود نهاده ــای
فرهنگـــی مناســـب مثـــل :نمایشـــگاههای مـــد و لبـــاس و کـــت
واکهـــا و شـــورومها؛ عـــدم فعالیـــت رســـانهای؛ کمبـــود منابـــع
درســـی مناســـب؛ عـــدم تکنولـــوژی مـــدرن و ســـواد پوشـــاک.
ـ فرصتهـــا :مصـــرف گرایـــی بجـــای تولیـــد گرایـــی؛ بزرگتریـــن
وبااهمیـــت تریـــن صنایـــع جهـــان بـــا گـــردش مالـــی فـــوق
العـــاده و قـــدرت اشـــتغالزایی ،پرطرفـــدار و ســـودآور در دنیـــای
مـــدرن؛ وجـــود دیـــن مشـــترک در کشـــورهای همســـایه ،وجـــود
بازارچههـــای مـــرزی ،نزدیکـــی جغرافیایـــی و وجـــود انـــواع
مس ــیرهای حم ــل ونق ــل؛ ط ــول عم ــر کوت ــاه منس ــوجات ولب ــاس؛
وجـــود تقاضـــا در همـــه فصـــول ســـال؛ رشـــد صعـــودی تجـــارت
پوشـــاک در ســـطح بینالمللـــی؛ وجـــود بـــازار جهانـــی بـــرای
محصـــوالت پوشـــاک ایرانـــی؛ گرایـــش مـــردم بـــه تنوعطلبـــی؛
پوش ــش ب ــه عن ــوان ی ــک اب ــزار مه ــم جه ــت نف ــوذ فرهنگ ــی در
جوامـــع.
ـ تهدیدهـــا :قاچـــاق وواردات بـــی رویـــه منســـوجات بـــه کشـــور؛
تحریمهـــای اقتصـــادی؛ گرایـــش مصرفکننـــده ایرانـــی بـــه
برندهـــا و فروشـــگاههای غیـــر ایرانـــی؛ توســـعه مـــد ســـریع؛
قـــدرت رســـانههای جمعـــی غیرایرانـــی؛ افزایـــش نـــرخ ارز و دالر؛
ـی در ای ــران؛ آس ــیبهای
حمای ــت از واردات؛ ش ــهرت برن ــد خارج ـ 
فرهنگـــی ناشـــی از غـــرب زدگـــی در پوشـــش مصـــرف کننـــده
ایرانـــی؛ رضایـــت مصـــرف کننـــده از برندهـــای غیـــر ایرانـــی.
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در ای ــن مرحل ــه ب ــا اس ــتفاده از مطالع ــات انج ــام ش ــده در زمین ــه
آس ــیب شناس ــی طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس در ای ــران ب ــا رویک ــرد
 ،SWOTتعـــداد  49شـــاخص از نتایـــج تحلیـــل کیفـــی کـــه در
جـــدول ( )1آمـــده ،انتخـــاب شـــد .بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن
ش ــاخصها مبتن ــی ب ــر تحقیق ــات گذش ــته ب ــوده و ای ــن احتم ــال
وج ــود دارد ک ــه ه ــر ک ــدام از آنه ــا در ش ــرایط خ ــاص زمان ــی و
مکان ــی ای ــران مص ــداق ی ــا تأثیرگ ــذاری چندان ــی نداش ــته باش ــند،
مییابســـت صالحیـــت آنهـــا مـــورد راســـتیآزمایی قـــرار گرفتـــه
و بومیســـازی شـــوند.
ب ــرای ای ــن منظ ــور از روش خبرهس ــنجی دلف ــی اس ــتفاده گردی ــد.
در ای ــن روش تع ــدادی از اف ــراد متخص ــص آش ــنا ب ــه صنع ــت (در
ت ش ــاخصها در قال ــب ی ــک
اینج ــا  10خب ــره) انتخ ــاب و فهرســ 
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پرسش ــنامه در اختی ــار آنه ــا ق ــرار میگی ــرد ت ــا می ــزان اهمی ــت
و ضـــرورت هـــر کـــدام از مـــوارد در کشـــور ایـــران (بـــر اســـاس
طیـــف  7گزینـــهای لیکـــرت از  1تـــا  )7مـــورد ارزیابـــی قـــرار
گیـــرد .ایـــن نظـــر ســـنجی در چندیـــن مرتبـــه تکـــرار میشـــود
و در ه ــر تک ــرار میانگی ــن نظ ــرات خب ــرگان درب ــاره ه ــر ش ــاخص
محاســـبه میشـــود .شـــاخصهایی کـــه در دو مرحلـــه متوالـــی
امتی ــاز تقریب ــا براب ــر (اخت ــاف میانگی ــن نظ ــرات خب ــرگان کمت ــر
از  0/5داشـــته باشـــند) ،بـــه جمعبنـــدی رســـیده و از نظرســـنجی
خـــارج میشـــوند .مابقـــی شـــاخصها مجـــددًا مـــورد پرســـش
ق ــرار میگی ــرد .در ای ــن پژوهش ــی نظ ــر س ــنجی  4مرتب ــه تک ــرار
شـــد .در انتهـــا شـــاخصهایی کـــه میانگیـــن نظـــرات آنهـــا در
زم ــان جمعبن ــدی ،از متوس ــط (در اینج ــا  )4کمت ــر باش ــد ،حائ ــر
اهمی ــت الزم ب ــرای اوج ــه بیشت ــر نب ــوده و از مجموع ــه ارزیاب ــی
حـــذف میشـــوند .در نتیجـــه ایـــن بررســـی  39شـــاخص مـــورد
تأییـــد نهایـــی قـــرار گرفتـــه و  10شـــاخص حـــذف شـــدند .در
نتیجـــه ایـــن بررســـی شـــاخصها بـــه صـــورت زیـــر بـــه دســـت
آم ــد:
ـ نق ــاط ق ــوت :فرهن ــگ غن ــی ایران ــی؛ لباسه ــای س ــنتی متن ــوع؛
برگـــزاری جشـــنوارههای ُمـــد و لبـــاس؛ امـــکان ســـرمایه گـــذاری
جهـــت تولیـــد بـــا هـــر بودجـــهای؛ اشـــتغال زا بـــودن صنعـــت
نســـاجی؛ وجـــود بـــازار مصرفـــی گســـترده بـــرای مصـــرف انـــواع
منس ــوجات و پوش ــاک؛ وج ــود قابلیته ــای متن ــوع جه ــت تولی ــد
انـــواع محصـــوالت نســـاجی
ـ نقـــاط ضعـــف :ضعـــف رســـانههای جمعـــی در ایـــران؛ عـــدم
طراح ــی ُم ــد متناس ــب ب ــا فرهن ــگ ایران ــی؛ کمب ــود مناب ــع درس ــی
مرتبـــط در حـــوزه صنعـــت طراحـــی پارچـــه؛ کمبـــود نهادهـــای
فرهنگـــی مناســـب مثـــل نمایشـــگاههای ُمـــد و لبـــاس و کـــت
واکهـــا و شـــو رومهـــا؛ گرایـــش مصـــرف کننـــدگان بـــه مدهـــای
غیرایران ــی؛ ع ــدم حمای ــت دول ــت از تولی ــد کنن ــدگان داخل ــی؛ ب ــاال
ب ــودن قیم ــت تم ــام ش ــده تولی ــد ب ــه دلی ــل مالی ــات و ح ــق بیم ــه؛
ضع ــف در قوانی ــن و مق ــررات برن ــد س ــازی؛ رک ــود اقتص ــادی؛ ب ــی
ثباتـــی ســـاختار سیاســـی؛ هزینههـــای بـــاالی تامیـــن ماشـــین
آالت و دســـتگاههای مـــورد نیـــاز جهـــت تولیـــد کپـــی بـــرداری
و تقلیـــد از ُمـــد غیـــر ایرانـــی؛ عـــدم وجـــود برندهـــای معتبـــر
ایران ــی؛ ب ــی ثبات ــی در کیفی ــت ب ــه دلی ــل اس ــتفاده از م ــواد اولی ــه
نامرغـــوب؛ عـــدم تبلیغـــات مناســـب؛ بـــی توجهـــی بـــه ســـلیقه
مص ــرف کنن ــده ایران ــی؛ ع ــدم به ــره من ــدی از دان ــش روز؛ ع ــدم
برخـــورداری از ســـواد پوشـــاک
ـ فرصـــت :پوشـــش بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار مهـــم جهـــت نفـــوذ
فرهنگـــی در جوامـــع؛ گرایـــش مـــردم بـــه تنـــوع طلبـــی؛ امـــکان
ص ــادرات ب ــه کش ــورهای همس ــایه ب ــه دلی ــل فرهن ــگ مش ــترک،
وجـــود بازارهـــای مـــرزی ،نزدیکـــی جغرافیایـــی و وجـــود انـــوع
مســـیرهای حمـــل و نقـــل؛ رشـــد صعـــودی تجـــارت پوشـــاک در
س ــطح بی ــن الملل ــی؛ اش ــتغالزایی صنع ــت پوش ــاک؛ وج ــود تقاض ــا

در همـــه ی فصـــول ســـال؛ دوره عمـــر کوتـــاه منســـوجات؛ وجـــود
بـــازار جهانـــی بـــرای محصـــوالت پوشـــاک ایرانـــی
ـ تهدیدهـــا :منســـوجات بـــه کشـــور واردات غیرقانونـــی (قاچـــاق)؛
اتخـــاذ سیاســـتهای تعرفـــه ای متغیـــر و ضعـــف قوانیـــن بـــرای
صـــادرات و واردات؛ تحریـــم اقتصـــادی؛ واردات منســـوجات ارزان
بـــه کشـــور؛ گرایـــش مصـــرف کننـــده ایرانـــی بـــه برندهـــا و
فروش ــگاههای غی ــر ایران ــی؛ رضای ــت مص ــرف کنن ــده از برنده ــای
غیـــر ایرانـــی
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در ایـــن مرحلـــه دوبـــاره پرسشـــنامه ای بـــر مبنـــای  39شـــاخص
تاییـــد شـــده ،طراحـــی گردیـــد و در اختیـــار همـــان  10خبـــره
قـــرار گرفـــت .پـــس ازجمـــعآوری پرسشـــنامه رتبـــه بنـــدي
زیرشـــاخصهای نقـــاط قـــوت ،ضعـــف ،فرصـــت و تهدیـــد
در طراحـــي پارچـــه و لبـــاس در ايـــران بـــا اســـتفاده ازآزمـــون
ناپارامتـــری فریدمـــن وبـــرای طبقـــه بنـــدی وتجزیـــه وتحلیـــل
دادههـــا ازنرمافـــزار  SPSS 21اســـتفاده شـــده اســـت.

 -6نتایج تحقیق و پیشنهادها
ب ــا توج ــه ب ــه نتای ــج ش ــاخصها در گام چه ــارم تجزی ــه و تحلی ــل
ماتری ــس محی ــط داخل ــی نش ــان داد ک ــه طراح ــی پارچ ــه و لب ــاس
ایـــران در محیـــط داخلـــی خـــود در ابعـــاد فرهنگـــی واجتماعـــی،
سیاســـی و اقتصـــادی ،بازاریابـــی و رقابـــت دارای ضعفهـــای
بیشـــتری نســـبت بـــه تواناییهـــای خـــود دارد .از بیـــن نقـــاط
ق ــوت ای ــن صنع ــتمیت ــوان ب ــه وج ــود ب ــازار مصرف ــی گس ــترده
بـــرای مصـــرف انـــواع منســـوجات و پوشـــاک ،وجـــود قابلیتهـــای
متنـــوع جهـــت تولیـــد انـــواع محصـــوالت نســـاجی ،اشـــتغالزا
بـــودن صنعـــت نســـاجی ،لباسهـــای ســـنتی متنـــوع ،امـــکان
ســـرمايهگذاري جهـــت توليـــد بـــا هـــر بودجـــه اي ،فرهنـــگ
غنـــی ایرانـــی ،برگـــزاری جشـــنوارههای ُمـــد و لبـــاس و از نقـــاط
ضعـــف آنمیتـــوان بـــه بیثباتـــی ســـاختار سیاســـی ،ضعـــف
در قوانی ــن و مق ــررات برن ــد س ــازی ،و رک ــود اقتص ــادی ،گرای ــش
مصـــرف کننـــدگان بـــه ُمدهـــای غیـــر ایرانـــی ،عـــدم حمایـــت
دول ــت از تولیدکنن ــدگان داخل ــی ،ع ــدم وج ــود برنده ــای معتب ــر
ایران ــی ،کپ ــی ب ــرداری و تقلی ــد از ُم ــد غی ــر ایران ــی ،ب ــی ثبات ــی در
کیفی ــت ب ــه دلی ــل اس ــتفاده از م ــواد اولی ــه نامرغ ــوب ،هزینهه ــای
بـــاالی تامیـــن ماشـــین آالت و دســـتگاههای مـــورد نیـــاز جهـــت
تولی ــد ،ب ــاال ب ــودن قیم ــت تم ــام ش ــده تولی ــد ب ــه دلی ــل مالی ــات
و حـــق بیمـــه و ،...عـــدم برخـــورداری از ســـواد پوشـــاک ،عـــدم
به ــره من ــدی از دان ــش روز ،کمب ــود نهاده ــای فرهنگ ــی مناس ــب
مث ــل نمایش ــگاههای ُم ــد و لب ــاس و ک ــت واکه ــا و ش ــو رومه ــا،
گرایـــش مصـــرف کننـــدگان بـــه ُمدهـــای غیـــر ایرانـــی ،عـــدم
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تبليغـــات مناســـب ،بـــي توجهـــي بـــه ســـليقه مصـــرف کننـــده
ايران ــي ،ع ــدم طراح ــی ُم ــد متناس ــب ب ــا فرهن ــگ ایران ــی ،ضع ــف

رســـانههای جمعـــی در ایـــران کـــه بـــه ترتیـــب اولویـــت طراحـــی
پارچـــه ولبـــاس در ایـــران مـــی باشند،اشـــاره کـــرد.

جدول  -1آزمون رتبه بندي فريدمن براي زیرشاخصهای نقاط قوت در طراحي پارچه و لباس در ايران

جدول  -2آزمون رتبه بندي فريدمن براي زیرشاخصهای نقاط ضعف در طراحي پارچه و لباس در ايران
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ب ــا توج ــه ب ــه نتای ــج گام چه ــارم تجزی ــه و تحلی ــل ماتری ــس محی ــط
خارج ــی طراح ــی پارچ ــه ولب ــاس در ای ــران نی ــز نش ــان داد ک ــه ای ــن
صنعـــت در محیـــط خارجـــی خـــود بـــا فرصتهـــا و تهدیدهایـــی
در ابع ــاد اقتص ــادی و سیاس ــی ،فرهنگ ــی و اجتماع ــی ،و بازاریاب ــی و
رقابـــت روبـــرو اســـت کـــه فرصتهـــای آن بـــا توجـــه بـــه ماتریـــس
بیشـــتر از تهدیدهـــای آن اســـت .از مهمتریـــن فرصتهـــامیتـــوان
ب ــه گرای ــش م ــردم ب ــه تن ــوع طلب ــی ،اش ــتغالزایی صنع ــت پوش ــاک،
ووج ــو تقاض ــا در هم ــه ی فص ــول س ــال ،پوش ــش ب ــه عن ــوان ی ــک
اب ــزار مه ــم جه ــت نف ــوذ فرهنگ ــی در جوام ــع ،وج ــود ب ــازار جهان ــي
ب ــراي محص ــوالت پوش ــاک ايران ــي ،ام ــکان ص ــادرات ب ــه کش ــورهای
همســـایه بـــه دلیـــل فرهنـــگ مشـــترک ،رشـــد صعـــودي تجـــارت
پوشـــاک در ســـطح بيـــن المللـــي ،و دوره عمـــر کوتـــاه منســـوجات
و از جمل ــه تهدیده ــامیت ــوان ب ــه قاچ ــاق منس ــوجات ب ــه کش ــور،
اتخـــاذ سیاســـتهای تعرفـــه ای متغیـــر و ضعـــف قوانیـــن بـــرای
ص ــادرات و واردات ،و همچنی ــن واردات منس ــوجات ارزان ب ــه کش ــور،
تحریــم اقتصــادی ،رضایــت مصــرف کننــده از برندهــای غیــر ایرانــی،
گراي ــش مص ــرف کنن ــده ايران ــي ب ــه برنده ــا و فروش ــگاههاي غي ــر
ايرانـــي کـــه بـــه ترتیـــب اولویـــت ایـــن صنعـــت در کشـــور ایـــران
میباشـــد ،اشـــاره کـــرد.
همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه تجزی ــه و تحلی ــل وضعی ــت فعل ــی طراح ــی

پارچـــه ولبـــاس ایـــران (جـــدول نقـــاط قـــوت ،ضعـــف ،فرصتهـــا
و تهدیدهـــا) پیشـــنهادهای کاربـــردی و همچنیـــن بـــرای ادامـــه کار
ش ــده اس ــت ک ــه عبارتن ــد از:
 -2-6پیشنهادهای کاربردی

بـــرای اینکـــه بتـــوان از نقـــاط قـــوت بیشـــترین بهـــره وری را بـــرد،
پیشـــنهادمیشـــود:

 -1برانگیختــن عــزم ملــی در جهــت مصــرف پوشــاک تولیــد داخــل
ب ــه کم ــکس ــازمانهای تبلیغ ــی وترویج ــی،
 -2افزای ــش می ــزان تن ــوع محص ــوالت از نظ ــر ن ــوع وط ــرح پارچ ــه
ومدله ــای دوخ ــت،
 -3ج ــذب نی ــروی متخص ــص و تحصی ــل ک ــرده در بخ ــش طراح ــی
پارچ ــه ولب ــاس و
 -4اســـتفاده از لباسهـــای ســـنتی جهـــت المـــان گرفتـــن وایجـــاد
م ــد بوم ــی را ق ــدرت بخش ــید
برای برطرف کردن نقاط ضعف پیشنهادشاخصها:

 -1رویک ــرد سیاســتهای دول ــت ای ــران ب ــرای آزاد س ــازی تج ــارت
خارجـــی وهمچنیـــن پایـــه ریـــزی سیاســـتها برمبنـــای پیشـــبرد
صنع ــت نس ــاجی وپوش ــاک ب ــه عن ــوان ی ــک صنع ــت دارای قابلی ــت

جدول  -3آزمون رتبه بندي فريدمن براي زیرشاخصهای نقاط فرصت در طراحي پارچه و لباس در ايران

جدول  -4آزمون رتبه بندي فريدمن براي زیرشاخصهای نقاط تهدید در طراحي پارچه و لباس در ايران
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رقاب ــت در عرص ــه جهان ــی ش ــدن،
 -2حمای ــت از برنده ــای معتبرموج ــود وکم ــک ب ــه ایج ــاد برنده ــای
جدی ــد در صنع ــت پوش ــاک،
 -3هم ــوار س ــازی در خص ــوص س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی وس ــرمایه
گ ــذاری مش ــترک در ح ــوزه پوش ــاک و
 -4تخصیـــص اعتبارهـــای مســـتقیم وغیـــر مســـتقیم از بودجـــه
عمومـــی دولـــت را پیشـــه گرفـــت.
بـــرای اینکـــه بتـــوان از فرصتهـــا اســـتفاده کـــرد ،پیشـــنهاد
شـــا خصها :

 -1ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگر ،
 -2ج ــذب س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی ب ــه منظ ــور توس ــعه و ن ــوآوری
در ای ــن صنع ــت وتس ــهیل ورود ب ــه بازاره ــای جهان ــی،
 --3حمای ــت دول ــت ب ــرای ش ــرکت در نمایش ــگاههای بی ــن الملل ــی
ومعرف ــی صنع ــت پوش ــاک و
 -4عقـــد موافقـــت نامههـــای تجـــاری دو جانبـــه جهـــت تســـهیل
ص ــادرات پوش ــاک ب ــه کش ــورهای ه ــدف را مط ــرح و ب ــکار بس ــت.
برای دور ماندن از تهدیدها ،پیشنهادشاخصها:

 -1مبارزه با قاچاق از طریق قوانین ومقررات،
 -2قــرار دادن حــد مجــاز ارزش بــرای واردات منســوجات بــه منظــور
جلوگیــری از واردات بیــش از نیــاز منســوجات بــه کشــور،
 -3بهبـــود رویههـــای گمرکـــی وآمـــوزش کارکنـــان در خصـــوص
رعایـــت قوانیـــن و
 -4تم ــام مراح ــل در عرض ــه تولی ــد بای ــد چش ــم ان ــداز بلن ــد م ــدت
داشـــت .بایـــد تیـــراژ تولیـــد را بـــاال بـــرد و قیمـــت را پاییـــن نگـــه
داش ــت ت ــا تولی ــد ب ــه صرف ــه باشــد.

 -3-6پیشنهاد جهت ادامه کار
 -1بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تحقیـــق حاضـــر بـــه آســـیب شناســـی
وضعیـــت موجـــود طراحـــی پارچـــه ولبـــاس در ایـــران پرداختـــه
وموفـــق بـــه شناســـایی نقـــاط قـــوت ،ضعـــف ،فرصتهـــا و
تهدیدهـــا از دیـــد منتخبـــی از خبـــرگان ایـــن صنعـــت شـــده
پیشـــنهادشـــاخصهاتحقیقات بعـــدی بـــه ارائـــه ی اســـتراتژی
وراهکارهایـــی جهـــت حداکثـــر بهـــره منـــدی از نقـــاط قـــوت و
اســـتفده از فرصتهـــای موجـــود در ایـــن صنعـــت بپردازنـــد ودر
راهکارهای ــی ارائ ــه ش ــود ک ــه ب ــه فع ــاالن ای ــن صنع ــت بتوانن ــد
نقـــاط ضعـــف خـــود را جبـــران کـــرده و از تهدیـــدات بـــه دور
باشـــند.
 -2بـــا توجـــه بـــه انجـــام تحقیـــق حاضـــر در صنعـــت طراحـــی
پارچ ــه ولب ــاس ب ــا مراجع ــه ب ــه آراء خب ــرگان پیش ــنهادش ــاخصها،
تحقیـــق دیگـــری در همیـــن حـــوزه بـــا توجـــه بـــه نظـــرات افـــراد
فعـــال در صنعـــت مـــد و پوشـــاک در ســـطح ایـــران کـــه اطالعـــات
ودان ــش آنه ــا در ح ــوزه ب ــازار ه ــم م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد ،انج ــام
ش ــود ت ــا ب ــا ترکی ــب ایدهه ــای خبرگان ــی از صنع ــت و خبرگان ــی از
دانش ــگاه ب ــه نتای ــج بهت ــری دس ــت یافــت.
 -3در تحقی ــق حاض ــر ،وضعی ــت موج ــود صنع ــت موج ــود صنع ــت
طراحـــی پارچـــه ولبـــاس مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت پیشـــنهاد
میشـــود در تحقیقـــات آتـــی بـــه شـــکاف یـــا گـــپ بیـــن وضعیـــت
موج ــود و وضعی ــت مطل ــوب ای ــن صنع ــت شناس ــایی و راهکاره ــای
عمل ــی ب ــرای پ ــر ک ــردن ای ــن ش ــکاف م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد.
 -4انجـــام تحقیقاتـــی مشـــابه در کشـــورهایی بـــا ســـابقه ی مشـــابه
ونزدی ــک در صنع ــت پارچ ــه ولب ــاس و همچنی ــن پیش ــینه تاریخ ــی
مش ــابهی در صنع ــت طراح ــی پارچ ــه ولب ــاس دارد ،وضعی ــت فعل ــی
را ب ــه ص ــورت مقایس ــه ای م ــورد بررس ــی ق ــرار دهنــد.
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Abstract
To reduce the fluctuations in the Iranian textile and clothing design industry and support the local textile
production, the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) of the textile industry should
be carefully analyzed. The present study aimed to address this issue by conducting a survey and an internal
evaluation process. The survey questionnaire was carefully designed and sent to the textile experts in Yazd
province to follow a purposive sampling approach. Based on the responses and analysis of the SWOT, the
textile and clothing design industry in Iran has considerable potential in the cultural dimension, consumer
market, production, and employment. The weaknesses and barriers were listed as wrong political policies,
degrading economy, lack of education, and cultural mindsets.
The analysis of external factors showed that the most important opportunities for the Iranian textile and clothing design industry are exports, trade growth and marketing, and job creation. The most important threats
to the industry are political instability, weak supporting policies for producers, and exporters. Based on the
prioritization of the current position of the Iranian textile and clothing design industry, suggestions are made
to face weaknesses and threats and strengthen the capabilities and opportunities.
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