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SWOT

نوسانات زیاد صنعت طراحی پارچه و لباس در ایران طی سال های اخیر نشان داده است که برای بهبود عملکرد در این حوزه می بایست 
نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پژوهش حاضر با بهره گیری از الگوی SWOT از 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 جمع آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل 
ماتریس عوامل داخلی نشان داد، طراحی پارچه ولباس در ایران در بعد فرهنگی، بازار مصرف، تولید و اشتغال دارای توانایی هایی  می باشد. 
کشور ایران در ابعاد، قوانین و مقررات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بازاریابی و رقابت، با ضعف های متعددی روبرو است. تحلیل 
ماتریس عوامل خارجی نیز نشان داد که مهمترین فرصت های پیش روی طراحی پارچه و لباس ایران، صادرات، رشد تجارت و بازاریابی، 
اشتغالزایی  می باشد. مهمترین تهدیدهای پیش روی طراحی پارچه و لباس در بعد، سیاسی و اقتصادی، ضعف قوانین صادرات و واردات 
است. براساس  اولویت بندی موقعیت فعلی صنعت طراحی پارچه و لباس ایران نیز، پیشنهاداتی برای رویارویی با ضعف ها و تهدیدها و 

تقویت توانایی ها و فرصت ها ارائه گردید.

1- مقدمه
طراحـــی و تولیـــد پارچـــه و لبـــاس از دیربـــاز بـــه 
ـــری  ،  ـــدن بش ـــعه تم ـــای توس ـــی از نموده ـــوان یک عن
ـــا پیشـــرفت جوامـــع  ـــوده و ب ـــز اهمیـــت بســـیاری ب حائ
و گســـترش صنایـــع  ، بـــه یـــک صنعـــت بـــزرگ و 
اساســـی  ، تبدیـــل گردیـــده اســـت ]1[. مهمتریـــن 
در  اســـتراتژیک  دالیـــل شکســـت  برنامه ریـــزی 
ــی  ــتم ارزیابـ ــود یـــک سیسـ ــازمان ها، نبـ ــر  سـ اکثـ
ـــزی  ـــازی  برنامه ری ـــس از  پیاده س ـــن و پ ـــب، حی مناس
اســـتراتژیک  می باشـــد ]2[. در راســـتای  برنامه ریـــزی 
ـــران، تاکنـــون برخـــی از شـــرکت های  اســـتراتژیک در ای
تولیـــد کننـــده کـــت وشـــلوار مردانـــه،  گام هایـــی را 
ــه  ــاریافته ای کـ ــب انتشـ ــن مطلـ ــته اند. لیکـ برداشـ

ــرار  ــود در دســـترس قـ ــتناد نمـ ــه آن اسـ ــوان بـ بتـ
ـــن  ـــی در ای ـــد تالش ـــن نیازمن ـــت. بنابرای ـــه اس نگرفت
ــران از  ــاک ایـ ــت پوشـ ــد ]3[. صنعـ ــتا  می باشـ راسـ
ـــر  ـــوی دیگ ـــادی و از س ـــق اقتص ـــا منط ـــو ب ـــک س ی
ـــه  ـــژه ای مواج ـــی وی ـــی و سیاس ـــات اجتماع ـــا مالحظ ب
بـــوده کـــه ایـــن صنعـــت را در شـــرایطی قـــرار داده کـــه 

رشـــد آن دچـــار وقفـــه شـــده اســـت ]4[. 
بســـیاری از طرح هـــای پارچـــه و لبـــاس اســـالمی و 
ـــل و  ـــفانه در عم ـــی متأس ـــده ول ـــی طراحـــی گردی ایران
ـــه  ـــروش مواج ـــتقبال و ف ـــدم اس ـــا ع ـــازار ب ـــوزه ب در ح
مـــی شـــوند ]5[. تحقیـــق صـــورت گرفتـــه نشـــان 
ــن  ــد در ایـ ــددي مي توانـ ــل متعـ ــت عوامـ داده اسـ
رابطـــه اثرگـــذار باشـــد ازجملـــه: برندســـازي و ارزش 
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ـــه  ـــه ب ـــدم توج ـــد ]6 و 7[، مشـــکالت اقتصـــادی ناشـــی از ع ـــژه برن وی
ـــت  ـــروری اس ـــیار ض ـــن رو بس ـــی ]8[ و ... . از ای ـــدگان داخل تولیدکنن
ـــا تحلیـــل  ـــر ایـــن صنعـــت بررســـی شـــود و ب ـــر گـــذار ب کـــه عوامـــل اث
ـــد دور  ـــی دهن ـــت را تشـــکیل م ـــده صنع ـــه آین ـــای پیشـــرانی ک نیروه
ـــد در  ـــن بای ـــود ]9[. همچنی ـــیم ش ـــت ترس ـــن صنع ـــده ای ـــای آین نم
ـــات  ـــی، اقدام ـــازار جهان ـــت در ب ـــوان رقاب ـــش ت ـــه افزای ـــران نســـبت ب ای
ویـــژه ای صـــورت پذیـــرد ]10[.  ســـازمان ها بایـــد جایـــگاه فعلـــی 
ـــل  ـــا تحلی ـــود را دقیق ـــف خ ـــوت و ضع ـــاط ق ـــناخته  ، نق ـــود را ش خ
ـــتفاده  ـــی اس ـــای محیط ـــا از فرصت ه ـــر قوت ه ـــه ب ـــا تکی ـــرده و ب ک
ـــد ]8[. در  ـــاده کنن ـــا ام ـــا تهدیده ـــورد ب ـــرای برخ ـــود را ب ـــرده و خ ک
ـــی و  ـــف درون ـــوت و ضع ـــاط ق ـــایی نق ـــی وشناس ـــدف  ، بررس ـــا ه اینج
ـــران  ـــاس ای ـــه و لب ـــی پارچ ـــی در طراح ـــدات خارج ـــا و تهدی فرصت ه
ـــا  ـــرد SWOT   ، خصوص ـــا رویک ـــل آنهاب ـــه و تحلی ـــن تجزی و همچنی
ـــت  ـــی صنع ـــت فعل ـــی وضعی ـــا ارزیاب ـــرف و نهایت ـــازار مص ـــش ب در بخ

طراحـــی پارچـــه ولبـــاس در ایـــران  می باشـــد . 

2- مبانی نظری

ـــع  ـــر جوام ـــم ب ـــای حاک ـــا و ارزش ه ـــا هنجاره ـــش ب ـــاس و پوش لب
گـــره خـــورده اســـت و  می توانـــد بـــه عنـــوان یکـــی از ابزارهـــای 
ـــوع  ـــی وق ـــی و حت ـــت مل ـــگ و هوی ـــناخت فرهن ـــت ش ـــم در جه مه
ـــی رود  ]12،  ـــه کار م ـــه ب ـــک جامع ـــی ی ـــاختار فرهنگ ـــول در س تح
ـــی شـــمار صنعـــت نســـاجی و پوشـــاک  ـــای ب ـــه مزای ـــا توجـــه ب 13[ ب
نظیـــر اشـــتغال زایـــی  ، ارزش افـــزوده بـــاال و کمـــک بـــه بهبـــود 
اقتصـــاد و همچنیـــن ظرفیـــت و بـــازار عظیمـــی بـــرای مصـــرف 

ـــود دارد ]14، 15، 16[. ـــاجی وج ـــوالت نس ـــواع محص ان
ـــی در  ـــد بوم ـــه ُم ـــری چرخ ـــکل گی ـــدم ش ـــکالت ، ع ـــی از مش یک
ـــه  ـــه مرحل ـــه س ـــا ب ـــه صرف ـــائلی ک ـــکالت و مس ـــت . مش ـــل اس داخ
طراحـــی و تولیـــد و توزیـــع محـــدود نشـــده و نقـــش عوامـــل کلیـــدی 
آمـــوزش ، تعامـــل و ارتباطـــات میـــان مراحـــل چرخـــه در شـــکل 
گیـــری چرخـــه ُمـــد بومـــی و همچنیـــن نقـــش سیاســـت های 
ــوزش  ــکل آمـ ــد . »مشـ ــته  می کننـ ــت را برجسـ حاکمیـــت و دولـ
و پژوهـــش«  ، »مشـــکل طراحـــی«  ، »مشـــکل تولیـــد«  ، »مشـــکل 
تبلیغـــات و توزیـــع«  ، »مشـــکل عـــدم پیوســـتگی و یکپارچگـــی 
چرخـــه ُمـــد« و »مشـــکل دولـــت و سیاســـت های دولتـــی« 
]17[ . بی ثباتـــی در کیفیـــت تولیـــدات  ، اســـتفاده از مـــواد اولیـــه 
ـــه  ـــی ب ـــی توجه ـــب  ، ب ـــات مناس ـــدم تبلیغ ـــوب   ]18، 19[ ع نامرغ
ســـلیقه مصـــرف کننـــده و  ...، از دالیلـــی انـــد کـــه ســـبب شـــده 
برنـــد در پوشـــاک تولیـــدات داخلـــی نتوانـــد جایگاهـــی داشـــته 
باشـــد  ]20[. از مهمتریـــن نقـــاط ضعـــف برنـــد ســـازی، هزینـــه بـــاالی 
ماشـــین آالت، الگـــو بـــرداری از رقبـــا ]21، 22[، بـــی توجهـــی 
تولیـــد کننـــدگان بـــه طراحـــان، هزینه هـــای هنگفـــت تبلیغـــات 
]11[، عـــدم موفقیـــت برندهـــای ایرانـــی، موانـــع بوجـــود آمـــده 

ـــوهای  ـــزاری ش ـــکان برگ ـــدم ام ـــت، ع ـــتهای دول ـــل سیاس ـــه دلی ب
ـــه  ـــه ب ـــدم توج ـــررات، ع ـــن و مق ـــودن قوانی ـــگ نب ـــاس، هماهن لب
هزینه هـــای تبلیغـــات در محاســـبات مالیاتـــی ]23[ و همچنیـــن 

قانـــون کار اســـت   ]15[.
مشـــکالت دیگـــری کـــه  می تـــوان بـــه آنهـــا اشـــاره کـــرد شـــامل 
ـــا  ـــه ب ـــواد اولی ـــع م ـــه موق ـــدم ورود ب ـــه و ع ـــواد اولی ـــودن م ـــص ب ناق
ـــزارآالت مجهـــز  قیمـــت مناســـب  ، نبـــود ماشـــین آالت  ، دســـتگاهها و اب
ـــا مـــدرک کارشناســـی  ـــد ب ـــه تکنولـــوژی روز ]24[  ، نبـــود طراحـــان ُم ب
ــدگان و  ــت از تولیدکننـ ــدم حمایـ ــن عـ ــراو همچنیـ ــد و دکتـ ارشـ
فروشـــندگان پوشـــاک ایرانـــی و کاالی قاچـــاق دستفروشـــان و 
ــه  ــد از جملـ ــود 20 درصـ ــرخ سـ ــورد و نـ ــی مـ ــی های بـ بازرسـ
اهرم هـــای فشـــاری اســـت کـــه بـــر تولیدکننـــدگان وارد  می شـــود   
]16[ واردات غیرقانونـــی محصـــوالت نســـاجی و پوشـــاک   ]25، 26، 
ـــودن  ـــن ب ـــین آالت  ، پایی ـــودن ماش ـــوده ب ـــن  ، فرس ـــره وری پائی 27[ به
ـــود در  ـــکالت موج ـــه مش ـــی ازجمل ـــود نقدینگ ـــد و کمب ـــاس تولی مقی
ـــوالت  ـــده محص ـــام ش ـــت تم ـــودن قیم ـــاال ب ـــت . ب ـــت اس ـــن صنع ای
ـــرفته و  ـــش پیش ـــدان دان ـــی  ، فق ـــابه خارج ـــای مش ـــه کااله ـــبت ب نس
ـــی  ـــردش  ، بده ـــرمایه در گ ـــی و س ـــن نقدینگ ـــاوری  ، تأمی ـــت فن صنع
ـــودن  ـــوده ب ـــره  ، فرس ـــرخ به ـــودن ن ـــاال ب ـــا  ، ب ـــه بانک ه ـــران ب صنعتگ
ـــه ُمدســـازی پوشـــاک  ، اتخـــاذ  ـــی در زمین ـــب افتادگ ماشـــین آالت  ، عق
ــادرات و واردات کاال  ،  ــرای صـ ــر بـ ــه ای متغیـ ــت های تعرفـ سیاسـ
ـــره وری  ،  ـــش به ـــور  ، کاه ـــد در کش ـــررات تولی ـــن و مق ـــف قوانی ضع
رکـــود داخلـــی و نابســـامانی فضـــای کســـب و کار از جملـــه تنگناهایـــی 
ـــا آن دســـت و  ـــروزه ب هســـتند کـــه صنعتگـــران در بخـــش نســـاجی ام

پنجـــه نـــرم  می کننـــد   ]28[.
تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان ایرانـــی بـــا انبوهـــی از موانـــع و 
ـــارج از  ـــل و خ ـــود در داخ ـــوالت خ ـــه محص ـــرای عرض ـــکالت ب مش
کشـــور مواجـــه هســـتند  .مانند: عـــدم ارتبـــاط بیـــن بخش هـــای 
ـــور کاالی مشـــابه وارداتـــی و قاچـــاق در  مختلـــف زنجیـــره تولیـــد  ، وف
ـــد  ـــدم تولی ـــارت  ، ع ـــذاری و نظ ـــت گ ـــف سیاس ـــل ضع ـــه دلی ـــازار ب ب
ـــی  ، عـــدم  ـــا ذائقـــه و ســـلیقه مصـــرف کننـــدگان ایران کاال متناســـب ب
امـــکان تبلیغـــات مؤثـــر و ارزان در صـــدا و ســـیما و رســـانه های 
ـــتغال،  ـــاد اش ـــه ایج ـــاک از جنب ـــاجی و پوش ـــت نس ـــی  ، صنع جمع
ـــرای کشـــورهای در حـــال  ـــزوده و درآمـــد ارزی، بخصـــوص ب ارزش اف
توســـعه یکـــی از مهمتریـــن بخشـــهای اقتصـــادی کشـــورهای جهـــان 
ـــی شـــدن  ـــد صنعت ـــت نســـاجی  ، مه اســـت ]10، 29، 30، 31[. صنع
ـــوده  ـــی را پیم ـــد صنعت ـــد رش ـــه فرآین ـــت ک ـــورهایی اس ـــام کش تم
ـــرای کشـــورهای در حـــال توســـعه بخـــش منســـوجات یکـــی  ـــد و ب ان
ـــد   ]32[. ـــه  می کن ـــت عرض ـــت رقاب ـــا را در مزی ـــن فرصت ه از بهتری

ـــدم  ـــی و ع ـــی ثبات ـــوان ب ـــی را  می ت ـــای داخل ـــن تهدیده از مهمتری
 برنامه ریـــزی اقتصـــادی مشـــخص در صنعـــت پوشـــاک و نبـــود 
ـــرخ  ـــش ن ـــه، افزای ـــطح کالن جامع ـــی در س ـــتراتژی صنعت ـــک اس ی
ـــش  ـــد خارجـــی، گرای دالر ]33[، مشـــکل فرهنگـــی در خصـــوص برن
ـــرای  ـــی ب ـــده داخل ـــد کنن ـــن تولی ـــوان پایی ـــی و ت ـــد خارج ـــه برن ب
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مجـــاری عرضـــه و تبلیغـــات ارزش افـــزوده بســـیار پاییـــن بـــرای 
ـــرد  ]23[. ـــام ب ـــده ن تولیدکنن

3- روش تحقيق

در پژوهـــش حاضـــر روش تحقیـــق از نظـــر هـــدف  ، کاربـــردی واز نظـــر 
ـــق  ـــک تحقی ـــرا ی ـــیوه اج ـــر ش ـــت . از نظ ـــی اس ـــی  ، مقطع ـــازه زمان ب
توصیفـــی ، تحلیلـــی واز نظـــر اســـتراتژی یـــک تحقیـــق کمـــی وکیفـــی 
ـــؤاالت  ـــه س ـــح ب ـــخگویی صحی ـــرای پاس ـــت ب ـــی اس ـــد . بدیه  می باش
ـــاب  ـــه ای انتخ ـــه گون ـــاری را ب ـــه آم ـــت جامع ـــی بایس ـــق م تحقی
ـــان  ـــاد و اطمین ـــا اعتم ـــر را ب ـــورد نظ ـــات م ـــوان اطالع ـــه بت ـــرد ک ک
ـــاری در  ـــه آم ـــل جامع ـــن دلی ـــه همی ـــرد ب ـــع آوری ک ـــتری  جم بیش
ـــوب  ـــناد مکت ـــاالت و اس ـــام مق ـــی تم ـــق حاضـــردر بخـــش کیف تحقی
ـــای  ـــا وتهدیده ـــف ، فرصت ه ـــوت ، ضع ـــاط ق ـــا نق ـــه از آنه ـــت ک اس
ـــورد  ـــه م ـــران شناســـایی شـــده و نمون ـــاس در ای طراحـــی پارچـــه ولب
ـــاری  ـــه آم ـــی جامع ـــش کّم ـــد. و در بخ ـــورد می باش ـــتفاده 93 م اس
خبرگانـــی کـــه در شـــهر یـــزد و نســـبت بـــه طراحـــی پارچـــه و 
ـــرگان  ـــر خب ـــتند  ، از 10 نف ـــات داش ـــت اطالع ـــن صنع ـــاس و ای لب
طراحـــی پارچـــه و لبـــاس اســـتفاده شـــده اســـت. بـــه منظـــور 
ـــه  ـــتمر تجرب ـــابقه مس ـــه س ـــی از جمل ـــرگان معیارهای ـــاب خب انتخ
ـــل  ـــی حداق ـــاک ط ـــاجی و پوش ـــت نس ـــی در صنع ـــی و عملیات علم
ـــت  ـــد در صنع ـــا ارش ـــی ی ـــت میان ـــه مدیری ـــر، تجرب ـــال اخی 10 س
ـــه  ـــداد نمون ـــد. تع ـــه ش ـــر گرفت ـــره در نظ ـــاک و غی ـــاجی و پوش نس
ـــورت  ـــری ص ـــباع نظ ـــل اش ـــاس اص ـــر اس ـــش ب ـــن پژوه ـــرگان ای خب
ـــه  ـــی ادام ـــا جای ـــرگان ت ـــه انتخـــاب خب ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــت، ب گرف
ـــه  ـــن ب ـــات جدیدتری ـــد اطالع ـــد نتوان ـــره جدی ـــه خب ـــرد ک ـــدا ک پی
ـــد رخ داد.  ـــه بع ـــره دهـــم ب ـــاق از خب ـــن اتف ـــد. ای ـــه کن ـــق اضاف تحقی

در این راستا مراحل زیر به انجام رسید:
ــتفاده  ــا اسـ ــه بـ ــد کـ ــه ای  می باشـ ــه اول، روش کتابخانـ - مرحلـ
از کتاب هـــا  ، مقـــاالت و اســـناد و مـــدارک مربـــوط بـــه موضـــوع 
ــا  ــی )بـ ــوای کیفـ ــل محتـ ــا روش تحلیـ ــردآوری و بـ ــق گـ تحقیـ
 نرم افـــزار NVIVO(  شـــاخص های نقـــاط قـــوت ، ضعـــف ، فرصـــت 
ــاخص  ــه 49 شـ ــن مرحلـ ــان ایـ ــایی و در پایـ ــا شناسـ و تهدیدهـ
ــار  ــاخص ها 3 معیـ ــتخراج شـ ــور اسـ ــه منظـ ــد. بـ ــایی شـ شناسـ
اصلـــی در نظـــر گرفتـــه شـــد: ضـــرورت اعـــالم شـــده در منابـــع، 
ـــن  ـــران. همچنی ـــگ ای ـــازار و فرهن ـــرایط ب ـــا ش ـــب ب ـــرار، تناس تک
ـــری از  ـــور جلوگی ـــه منظ ـــیر ب ـــن مس ـــت، در ای ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــه  ـــود ک ـــه ش ـــره گرفت ـــی به ـــت از تحقیقات ـــده اس ـــعی ش ـــرار س تک
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. 
ـــی  ـــی طراح ـــی و خارج ـــرایط داخل ـــل ش ـــاس، در تحلی ـــن اس ـــر ای ب
ـــه  ـــع س ـــه در واق ـــائل ک ـــته مس ـــه دس ـــران س ـــاس ای ـــه ولب پارچ

ـــد از: 1-  ـــه عبارتن ـــد ک ـــی ش ـــتند بررس ـــا هس ـــی نظامه ـــر اصل عنص
ـــی، 3-  ـــی و اجتماع ـــل فرهنگ ـــی، 2- عوام ـــادی سیاس ـــل اقتص عوام

ـــت. ـــی و رقاب ـــل بازاریاب عوام
ــتفاده از  ــا اسـ ــه بـ ــد کـ ــی  می باشـ ــه دوم روش پیمایشـ - مرحلـ
پرسشـــنامه دلفـــی  ،  شـــاخص ها بومـــی ســـازی شـــدند و تحلیـــل 
ـــه 39  ـــن مرحل ـــان ای ـــد؛ در پای ـــام ش ـــل انج ـــزار اکس ـــا  نرم اف آن ب

ـــد. ـــد ش ـــرگان تایی ـــط خب ـــاخص توس ـــاخص از 49 ش ش
ـــق  ـــن تحقی ـــه در ای ـــدی ک ـــنامه  اولویت بن ـــوم پرسش ـــه س - مرحل
بـــه منظـــور  رتبه بنـــدی  شـــاخص ها از آزمـــون ناپارامتـــری 
ـــدی  ـــرای طبقه بن ـــرد و ب ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــن م فریدم
ـــتفاده و  ـــای SPSS 21 اس ـــا از  نرم افزاره ـــل داده ه ـــه و تحلی و تجزی

ــت. ــده اسـ ــدی شـ ــاخص ها  اولویت بنـ  شـ

4- تجزیه و تحليل خوشه ای

یـــک روش اکتشـــافی اســـت کـــه بـــا گـــروه بنـــدی منابـــع یـــا 
ــذاری  ــای  کدگـ ــا گره هـ ــات و یـ ــات، صفـ ــه کلمـ ــی کـ گره هایـ
ـــروژه  ـــد در پ ـــای جدی ـــم الگوه ـــه تجس ـــد، ب ـــابهی دارن ـــده مش ش
ـــر  ـــک تصوی ـــه ای ی ـــل خوش ـــه و تحلی ـــودار تجزی ـــک  می کند.نم کم
ــا  ــا گره هـ ــباهت ها و تفاوت هـ ــاهده شـ ــرای مشـ ــی را بـ گرافیکـ
ـــه  ـــی ک ـــه آن های ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب ـــه  می کن ـــع ارائ ـــا مناب ی
ـــتری  ـــباهت بیش ـــوند، ش ـــی ش ـــان داده م ـــر نش ـــه یکدیگ ـــک ب نزدی
ـــازی  ـــر س ـــرای تصوی ـــه ای ب ـــای خوش ـــن، از نموداره ـــد. بنابرای دارن

مـــوارد زیـــر  می تـــوان اســـتفاده نمـــود:
- شباهت ها و تفاوت های منابع

- شباهت ها و تفاوت ها در گره ها
ـــات  ـــاس صف ـــر اس ـــدگان ب ـــخ دهن ـــناختی پاس ـــت ش ـــع جمعی - توزی

.]34[
ــا  ــد تـ ــی دهـ ــما مـ ــه شـ ــکان را بـ ــن امـ ــزار NVIVO ایـ نرم افـ
ـــد.  ـــم کنی ـــف رس ـــکال مختل ـــه اش ـــود را ب ـــه ای خ ـــودار خوش نم
از نـــکات مهـــم در رســـم نمـــودار خوشـــه ای انتخـــاب شـــاخص 

شـــباهت اســـت.
ـــله  ـــدی سلس ـــه بن ـــای خوش ـــی از نموداره ـــرام، نوع ـــودار دندوگ نم
مراتبـــی اســـت کـــه  می توانـــد بـــه صـــورت افقـــی یـــا عمـــودی 
رســـم  می شـــود. در ایـــن نمـــودار داده هـــا بـــه صـــورت درختـــی 
ــده  ــان دهنـ ــودار نشـ ــای نمـ ــوند. الیه هـ ــی شـ ــان داده مـ نشـ
ــابه  ــای مشـ ــده گره هـ ــه در برگیرنـ ــر الیـ ــت و هـ ــه ها اسـ خوشـ
اســـت. یکـــی از معیارهـــای مهـــم در نمـــودار دندوگـــرام ارتفـــاع 
ـــاهدات  ـــا مش ـــه ها ی ـــه خوش ـــر چ ـــه ه ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــت، ب اس
ـــری  ـــن ت ـــاع پایی ـــند در ارتف ـــته باش ـــم داش ـــتری باه ـــباهت بیش ش
ایجـــاد مـــی شـــوند. ایـــن نمـــودار را  می تـــوان هـــم بـــر اســـاس 
ـــم  ـــابه رس ـــطوح تش ـــاس س ـــر اس ـــم ب ـــه( و ه ـــاوت )فاصل ـــطوح تف س

کـــرد ]34[.
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5- یافته های پژوهش 

 5-1- گام های  پياده سازی طبق نمونه کاربردی
5-1-1- گام اول: طبقه بندی اسناد )گره ها(

ـــاخص های  ـــن  ش ـــه مهمتری ـــتیابی ب ـــرای دس ـــت ب ـــه نخس در مرحل

ـــاالت  ـــذاری مق ـــه  کدگ ـــدام ب ـــران اق ـــاس در ای ـــه ولب ـــی پارچ طراح
واســـناد مکتـــوب مرتبـــط بـــا موضـــوع تحقیـــق توســـط  نرم افـــزار 

NVIVO  شـــاخص ها. )نمـــودار 1(

نمودار شماره 1- نمودار خوشه ای دندوگرام افقی)یافته ها تحقیق(
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5-1-2- گام دوم
5-1-2-1- کدگذاری گره ها

ـــه،  ـــن مرحل ـــش، در ای ـــن پژوه ـــرد SWOT در ای ـــه رویک ـــه ب ـــا توج ب
گره هـــای شناســـایی شـــد در قالـــب 4 گـــروه اصلـــی کدگـــذاری 
ــا.  ــا وتهدیدهـ ــف، فرصت هـ ــاط ضعـ ــوت، نقـ ــاط قـ ــوند: نقـ می شـ
بـــرای ایـــن منظـــور ابتـــدا مهم تریـــن آیتم هـــا )کدهـــای( مرتبـــط 
ـــا  ـــتخراج و کده ـــون اس ـــران از مت ـــاس در ای ـــه و لب ـــی پارچ ـــا طراح ب
ـــرار  ـــدد ق ـــری مج ـــورد بازنگ ـــون م ـــه مت ـــپس هم ـــد. س ـــف گردی تعری
ـــود،  ـــه ب ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــا م ـــن آیتم ه ـــا ای ـــت و هرکج گرف
ـــرار  ـــدد ق ـــری مج ـــورد بازنگ ـــا م ـــس از آن، کده ـــد. پ ـــذاری ش کدگ
گرفـــت و بـــر اســـاس تشـــابه موضـــوع گروه بنـــدی )مقوله بنـــدی( 
گردیـــد. تکـــرار کاربـــرد هـــر کـــد در مجموعـــه اســـناد حاکـــی از 

میـــزان اهمیـــت کـــد در تحقیقـــات گذشـــته می باشـــد. 
ـــام از  ـــالمی در 4%، اله ـــی اس ـــاس ایران ـــی لب ـــوت: طراح ـــاط ق در نق
معمـــاری بنـــا در 3/2%، برندســـازی در 2/5% و ریخت شناســـی در %2/45 
تحقیقـــات مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه محتمل تریـــن 
ـــوی  ـــوند. از س ـــوب می ش ـــاس محس ـــه و لب ـــی پارچ ـــا طراح فرصت ه
ـــا %0/45،  ـــاص ب ـــاف خ ـــد الی ـــا 0/35%، تولی ـــانی ب ـــر، اطالع رس دیگ
ـــا  ـــی ب ـــای خارج ـــتباف 0/50%، ورود برنده ـــای دس ـــگاه پارچه ه جای
ـــای  ـــوش پارچـــه و بولتن ه ـــوع نق ـــد، تن ـــوی برن ـــایی الگ 0/55%، شناس
ـــات  ـــه تحقیق ـــورد توج ـــوارد م ـــایر م ـــر از س ـــا 0/6% کمت ـــری ب خب

بوده انـــد.
ــا 26%، تنـــوع و  در نقـــاط ضعـــف: کمبـــود منابـــع تحقیقاتـــی بـ
ـــه چرخـــه  ـــدم توجـــه ب ـــا 9%، ع ـــای اســـتراتژیک ب ـــدی رویکرده کارآم
ـــا  ـــی ب ـــع و مشـــکالت بازاریاب ـــازی در صنای ـــف برندس ـــا 8%، ضع ـــد ب م
ـــل، قاچـــاق پوشـــاک  ـــد محســـوب شـــدند. در مقاب ـــن ک 7% پرتکرارتری
بـــا 0/2%، مهندســـی فرهنـــگ مـــد بـــا 0/3% و عـــدم مانـــدگاری 

ــدند. ــوب می شـ ــوارد محسـ ــن مـ ــدات 0/35% از کم تکرارتریـ تولیـ
در بخـــش فرصت هـــا: نقـــش جغرافیـــا و فرهنـــگ بـــا %3/3، 
ــای  ــا 2/35% اولویت هـ ــزی بـ ــد 2/4% و برنامه ریـ ــا و جرایـ روزنامه هـ

اصلـــی مـــورد توجـــه تحقیقـــات بودنـــد؛ در حالیکـــه شـــیوه های 
نویـــن بازاریابـــی 0/25%، آسیب شناســـی 0/3% و صـــادرات بـــا %0/6 

کمتریـــن توجهـــات را بـــه خـــود معطـــوف داشـــتند.
ـــای  ـــه لباس ه ـــدن( ب ـــده ش ـــه )دم ـــش توج ـــا: کاه ـــش تهدیده در بخ
ایرانـــی بـــا 9/9%، مشـــکالت ســـاختاری بـــازار پوشـــاک ایرانـــی بـــا %4/8 
و طرح هـــای غیربومـــی و وارداتـــی بـــا 3/5% بیش تریـــن فراوانـــی، و 
قاچـــاق منســـوجات بـــا 0/2%، بازتـــاب نظـــام اقتصـــاد جهانـــی بـــا %0/4 
ـــن  ـــا 0/45% کمتری ـــی ب ـــای ایران ـــژه برنده ـــدن ارزش وی ـــف ش و ضعی

فراوانـــی تحقیقاتـــی را داشـــتند. 
در مجمـــوع ایـــن بررســـی ها هـــر چهـــار جنبـــه در ســـه مقولـــه 
ـــل  ـــی و عوام ـــی و رقابت ـــل بازاریاب ـــی، عوام ـــادی سیاس ـــل اقتص عوام

فرهنگـــی اجتماعـــی گروه بنـــدی گردیـــد. 

5-1-3- گام سوم:
5-1-3-1- نمودار سلسله مراتبی 

ایـــن نـــوع از نمـــودار بـــرای شـــناخت الگوهـــا در کدگـــذاری یـــا 
ــن  ــد. ایـ ــک  می کنـ ــع کمـ ــا و منابـ ــای موردهـ ــر صفت هـ مقادیـ
ـــع و مســـتطیل داخـــل یـــک کادر  ـــه شـــکل یـــک ســـری مرب نمـــودار ب
ـــد. در  ـــی  می گوین ـــت درخت ـــه آن حال ـــه ب ـــود ک ـــم  می ش ـــزرگ رس ب
ـــرای  ـــاری ب ـــوان معی ـــه عن ـــدازه« ب ـــی از »ان ـــای سلســـله مراتب نموداره
معنـــا دادن اســـتفاده  می کننـــد.  می تـــوان از رنـــگ در کنـــار ایـــن 
ـــه ایـــن ترتیـــب  ـــرای تفهیـــم بهتـــر موضـــوع اســـتفاده کـــرد. ب معیـــار ب
ـــه عنـــوان یـــک شـــاخص در مقایســـه آیتم هـــا  کـــه انـــدازه هـــر مربـــع ب
در نظـــر گرفتـــه  می شـــود و ســـپس رنـــگ بـــه عنـــوان شـــاخص 
ـــه  ـــده درج ـــان دهن ـــدازه نش ـــود. ان ـــاظ  می ش ـــه لح ـــرای مقایس دوم ب
ـــود.  ـــرد آیتـــم و رنـــگ متمایزکننـــده آیتم هـــا خواهـــد ب اهمیـــت و کارب
ـــره  ـــا گ ـــه ب ـــی ک ـــداد منابع ـــاس تع ـــا( براس ـــی )مربع ه ـــدازه نواح ان
ـــن  ـــده ای ـــر نشـــان دهن ـــک محـــدوده بزرگت کدگـــذاری شـــده اســـت. ی
اســـت کـــه آیتم هـــای بیشـــتری کدگـــذاری شـــده اســـت )تعـــداد 

ـــع( ]34[. ـــر منب ـــذاری در ه  کدگ

نمودار 2- کدگذاری سلسله مراتبی براساس اندازه )یافته ها تحقیق(
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ـــر  ـــل موث ـــده، عوام ـــتخراج ش ـــه اس ـــه گان ـــای س ـــاس مقوله ه ـــر اس ب
ـــذاری سلســـله  ـــه روش  کدگ ـــران ب ـــاس در ای ـــر طراحـــی پارچـــه و لب ب
ـــن  ـــه در ای ـــد. چنانچ ـــخراج گردیدن ـــودار )2( اس ـــب نم ـــی در قال مراتب
نمـــودار مشـــاهده می شـــود، جایـــگاه اهمیـــت ایـــن مقوله هـــا در 
ـــص  ـــا و نواق ـــی توانمندی ه ـــت )یعن ـــابه اس ـــف مش ـــوت و ضع ـــاط ق نق
ـــود دارد(.  ـــر وج ـــبتا براب ـــکل نس ـــه ش ـــوزه ب ـــه ح ـــر س ـــی در ه داخل
ــا  ــن مقوله هـ ــوارد مهم تریـ ــن مـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
محســـوب می شـــوند و نزدیـــک بـــه 70% از نقـــاط قـــوت و ضعـــف 
ــا و  ــا در بخـــش فرصت هـ ــد. امـ ــاص می دهنـ ــود اختصـ ــه خـ را بـ
ـــن را  ـــوارد ممک ـــا 55% از م ـــده تقریب ـــرح ش ـــای مط ـــا آیتم ه تهدیده
ـــرل  ـــل کنت ـــی، غیرقاب ـــز پویای ـــر نی ـــن ام ـــل ای ـــرد و دلی ـــر می گی در ب
بـــودن و تـــا حـــدود زیـــادی غیرقابـــل پیش بینـــی بـــودن محیـــط 
ـــم  ـــن حج ـــت. از ای ـــاس اس ـــه و لب ـــی پارچ ـــت طراح ـــی در صنع بیرون
ـــد و  ـــا تهدی ـــرص اســـت ت ـــر حـــاوی ف ـــی بیش ت ـــز در بخـــش بازاریاب نی
اهمیـــت دو بخـــش عوامـــل اقتصـــادی و سیاســـی، و عوامـــل فرهنگـــی 

ـــت.   ـــر اس ـــا براب ـــی تقریب و اجتماع

5-1-4- گام چهارم:
5-1-4-1- گـــردآوری نتایـــج جســـتجو از NODE هـــا و بـــاز نگـــری 

ـــوال: ـــر س ـــه ه ـــوط ب ـــه مرب ـــورت گرفت ـــات ص اقدام
بـــا توجـــه بـــه نتایـــج تحلیـــل محتـــوای کیفـــی در بخـــش اول 
نقـــاط قـــوت، ضعـــف، فرصـــت و تهدیدهـــای طراحـــی پارچـــه و 
لبـــاس شناســـایی و  شـــاخص هایی کـــه بیشـــترین  کدگـــذاری را 
ـــر  ـــار منظ ـــاس چه ـــن اس ـــر ای ـــد. ب ـــاب ش ـــتند، انتخ ـــع داش در مناب

ـــد:  ـــت آم ـــه دس ـــر ب ـــورت زی ـــه ص ـــل ب تحلی
ــد  ــنواره های مـ ــگاه ها و جشـ ــزاری نمایشـ ــوت: برگـ ــاط قـ ـ نقـ
ـــی در  ـــگ غن ـــدن وفرهن ـــخ  ، تم ـــران دارای تاری ـــور ای ـــاس؛ کش ولب
ـــاک  ،  ـــاجی وپوش ـــوزه نس ـــت؛ در ح ـــاک اس ـــاجی وپوش ـــت نس صنع
ــوجات  ــواع منسـ ــرف انـ ــرای مصـ ــی بـ ــازار عظیمـ ــت وبـ ظرفیـ
ـــای  ـــبت ، زمینه ه ـــن نس ـــه همی ـــود دارد وب ـــران وج ـــاک در ای وپوش
فراوانـــی بـــرای تولیـــد انـــواع محصـــوالت نســـاجی وجـــود دارد؛ 
لباســـهای ســـنتی ایـــران دارای تنـــوع در رنـــگ ، نـــوع بافـــت ، ظرافـــت ، 
ـــد؛  ـــون می باش ـــای گوناگ ـــوش ورودوزی ه ـــوع در نق ـــن تن وهمچنی
ـــوان در ســـطوح  ـــذاری میت ـــرمایه گ ـــت پوشـــاک را از لحـــاظ س صنع
ـــوژی در  ـــرد؛ اســـتفاده از تکنول ـــا ک ـــر پ ـــزرگ ب کوچـــک ، متوســـط وب
ـــه  ـــریع ب ـــی س ـــت؛ دسترس ـــان اس ـــاک آس ـــاجی وپوش ـــت نس صنع
ـــوژی صنعـــت نســـاجی وپوشـــاک؛ صنعـــت نســـاجی وپوشـــاک  تکنول
یـــک صنعـــت ســـبز بـــا بیشـــترین میـــزان اشـــتغال وکمتریـــن 

ـــت ـــرانه اس ـــذاری س ـــرمایه گ س
ـــر  ـــای معتب ـــود برنده ـــرداری؛ نب ـــو ب ـــد والگ ـــف: تقلی ـــاط ضع ـ نق
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 
ـــره  ـــده؛ به ـــلیقه مصرف کنن ـــه س ـــی ب ـــی توجه ـــب؛ ب ـــات مناس تبلیغ

ـــای  ـــب وکار؛ هزینه ه ـــای کس ـــامانی فض ـــی ونابس ـــود داخل وری  ، رک
ـــاک؛  ـــد پوش ـــاز تولی ـــورد نی ـــتگاه های م ـــین آالت ودس ـــاالی ماش ب
ـــده  ـــام ش ـــت تم ـــودن قیم ـــاال ب ـــی؛ ب ـــی کاف ـــع مال ـــتن مناب نداش
ـــی- ـــگ ایران ـــا فرهن ـــب ب ـــای متناس ـــا والگوه ـــود نمونه ه ـــد؛ نب تولی

ـــون  ـــل مشـــکالت قان ـــه دلی ـــد ب ـــن در تولی ـــره وری پایی اســـالمی؛ به
کار؛ فرســـودگی ماشـــین آالت و دســـتگاه ها؛ اتخـــاذ سیاســـت های 
ــدی  ــدم بهره منـ ــادرات و واردات؛ عـ ــرای صـ ــر بـ ــه ای متغیـ تعرفـ
ــی؛  ــای غربـ ــه مدهـ ــدگان بـ ــش مصرف کننـ ــش روز؛ گرایـ از دانـ
ـــای  ـــود نهاده ـــازی؛ کمب ـــد و برندس ـــررات تولی ـــن و مق ـــف قوانی ضع
فرهنگـــی مناســـب مثـــل: نمایشـــگاه های مـــد و لبـــاس و کـــت 
واکهـــا و شـــوروم ها؛ عـــدم فعالیـــت رســـانه ای؛ کمبـــود منابـــع 

ـــاک. ـــواد پوش ـــدرن و س ـــوژی م ـــدم تکنول ـــب؛ ع ـــی مناس درس
ـ فرصت هـــا: مصـــرف گرایـــی بجـــای تولیـــد گرایـــی؛ بزرگتریـــن 
ــوق  ــی فـ ــردش مالـ ــا گـ ــان بـ ــع جهـ ــن صنایـ ــت تریـ وبااهمیـ
العـــاده و قـــدرت اشـــتغال زایی ، پرطرفـــدار و ســـودآور در دنیـــای 
ـــود  ـــایه ، وج ـــورهای همس ـــترک در کش ـــن مش ـــود دی ـــدرن؛ وج م
بازارچه هـــای مـــرزی  ، نزدیکـــی جغرافیایـــی و وجـــود انـــواع 
ـــاس؛  ـــاه منســـوجات ولب ـــر کوت ـــول عم ـــل؛ ط ـــل ونق مســـیرهای حم
ـــارت  ـــودی تج ـــد صع ـــال؛ رش ـــول س ـــه فص ـــا در هم ـــود تقاض وج
ــرای  ــی بـ ــازار جهانـ ــود بـ ــی؛ وجـ ــطح بین المللـ ــاک در سـ پوشـ
محصـــوالت پوشـــاک ایرانـــی؛ گرایـــش مـــردم بـــه تنوع طلبـــی؛ 
ـــی در  ـــوذ فرهنگ ـــت نف ـــم جه ـــزار مه ـــک اب ـــوان ی ـــه عن ـــش ب پوش

جوامـــع.
ـ تهدیدهـــا: قاچـــاق وواردات بـــی رویـــه منســـوجات بـــه کشـــور؛ 
تحریم هـــای اقتصـــادی؛ گرایـــش مصرف کننـــده ایرانـــی بـــه 
ــریع؛  ــد سـ ــعه مـ ــی؛ توسـ ــر ایرانـ ــگاه های غیـ ــا و فروشـ برندهـ
ـــرخ ارز و دالر؛  ـــش ن ـــی؛ افزای ـــی غیرایران ـــانه های جمع ـــدرت رس ق
ـــیب های  ـــران؛ آس ـــی   در ای ـــد خارج ـــهرت برن ـــت از واردات؛ ش حمای
فرهنگـــی ناشـــی از غـــرب زدگـــی در پوشـــش مصـــرف کننـــده 

ایرانـــی؛ رضایـــت مصـــرف کننـــده از برندهـــای غیـــر ایرانـــی.

5-1-5- گام پنجم: 
ـــه  ـــده در زمین ـــام ش ـــات انج ـــتفاده از مطالع ـــا اس ـــه ب ـــن مرحل در ای
ـــرد  ـــا رویک ـــران ب ـــاس در ای ـــه و لب ـــی پارچ ـــی طراح ـــیب شناس آس
SWOT، تعـــداد 49 شـــاخص از نتایـــج تحلیـــل کیفـــی کـــه در 
جـــدول )1( آمـــده، انتخـــاب شـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن 
ـــال  ـــن احتم ـــوده و ای ـــته ب ـــات گذش ـــر تحقیق ـــی ب ـــاخص ها مبتن ش
ـــی و  ـــاص زمان ـــرایط خ ـــا در ش ـــدام از آن ه ـــر ک ـــه ه ـــود دارد ک وج
ـــند،  ـــته باش ـــی نداش ـــذاری چندان ـــا تأثیرگ ـــداق ی ـــران مص ـــی ای مکان
ـــه  ـــرار گرفت ـــتی آزمایی ق ـــورد راس ـــا م ـــت آن ه ـــت صالحی می یابس

ــوند.  ــازی شـ و بومی سـ
ـــد.  ـــتفاده گردی ـــی اس ـــنجی دلف ـــور از روش خبره س ـــن منظ ـــرای ای ب
ـــت )در  ـــه صنع ـــنا ب ـــص آش ـــراد متخص ـــدادی از اف ـــن روش تع در ای
ـــک  ـــب ی ـــاخص ها در قال ـــت  ش ـــاب و فهرس ـــره( انتخ ـــا 10 خب اینج
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ـــت  ـــزان اهمی ـــا می ـــرد ت ـــرار می گی ـــا ق ـــار آ ن ه ـــنامه در اختی پرسش
و ضـــرورت هـــر کـــدام از مـــوارد در کشـــور ایـــران )بـــر اســـاس 
طیـــف 7 گزینـــه ای لیکـــرت  از 1 تـــا 7( مـــورد ارزیابـــی قـــرار 
گیـــرد. ایـــن نظـــر ســـنجی در چندیـــن مرتبـــه تکـــرار می شـــود 
ـــاخص  ـــر ش ـــاره ه ـــرگان درب ـــرات خب ـــن نظ ـــرار میانگی ـــر تک و در ه
ــی  ــه متوالـ ــه در دو مرحلـ ــاخص هایی کـ ــود. شـ ــبه می شـ محاسـ
ـــر  ـــرگان کمت ـــرات خب ـــن نظ ـــالف میانگی ـــر )اخت ـــا براب ـــاز تقریب امتی
ـــنجی  ـــیده و از نظرس ـــدی رس ـــه جمع بن ـــند(، ب ـــته باش از 0/5 داش
خـــارج می شـــوند. مابقـــی شـــاخص ها مجـــددًا مـــورد پرســـش 
ـــرار  ـــه تک ـــنجی 4 مرتب ـــر س ـــی نظ ـــن پژوهش ـــرد. در ای ـــرار می گی ق
شـــد. در انتهـــا شـــاخص هایی کـــه میانگیـــن نظـــرات آن هـــا در 
ـــر  ـــد، حائ ـــر باش ـــا 4( کمت ـــط )در اینج ـــدی، از متوس ـــان جمع بن زم
ـــی  ـــه ارزیاب ـــوده و از مجموع ـــر نب ـــه بیش ت ـــرای اوج ـــت الزم ب اهمی
حـــذف می شـــوند. در نتیجـــه ایـــن بررســـی 39 شـــاخص مـــورد 
تأییـــد نهایـــی قـــرار گرفتـــه و 10 شـــاخص حـــذف شـــدند. در 
نتیجـــه ایـــن بررســـی شـــاخص ها بـــه صـــورت زیـــر بـــه دســـت 

ـــد: آم
ـــوع؛  ـــنتی متن ـــای س ـــی؛ لباس ه ـــی ایران ـــگ غن ـــوت: فرهن ـــاط ق ـ نق
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــکان س ـــاس؛ ام ـــد و لب ـــنواره های ُم ـــزاری جش برگ
جهـــت تولیـــد بـــا هـــر بودجـــه ای؛ اشـــتغال زا بـــودن صنعـــت 
ـــواع  ـــرف ان ـــرای مص ـــترده ب ـــی گس ـــازار مصرف ـــود ب ـــاجی؛ وج نس
ـــد  ـــت تولی ـــوع جه ـــای متن ـــود قابلیت ه ـــاک؛ وج ـــوجات و پوش منس

ـــاجی ـــوالت نس ـــواع محص ان
ــدم  ــران؛ عـ ــانه های جمعـــی در ایـ ــاط ضعـــف: ضعـــف رسـ ـ نقـ
ـــا فرهنـــگ ایرانـــی؛ کمبـــود منابـــع درســـی  ـــد متناســـب ب طراحـــی ُم
مرتبـــط در حـــوزه صنعـــت طراحـــی پارچـــه؛ کمبـــود نهاد هـــای 
فرهنگـــی مناســـب مثـــل نمایشـــگاه های ُمـــد و لبـــاس و کـــت 
ـــای  ـــه مده ـــدگان ب ـــرف کنن ـــش مص ـــا؛ گرای ـــو روم ه ـــا و ش واک ه
ـــاال  ـــی؛ عـــدم حمایـــت دولـــت از تولیـــد کننـــدگان داخلـــی؛ ب غیرایران
ـــه دلیـــل مالیـــات و حـــق بیمـــه؛  بـــودن قیمـــت تمـــام شـــده تولیـــد ب
ـــی  ـــود اقتصـــادی؛ ب ـــازی؛ رک ـــد س ـــررات برن ـــن و مق ـــف در قوانی ضع
ثباتـــی ســـاختار سیاســـی؛ هزینه هـــای بـــاالی تامیـــن ماشـــین 
آالت و دســـتگاه های مـــورد نیـــاز جهـــت تولیـــد کپـــی بـــرداری 
و تقلیـــد از ُمـــد غیـــر ایرانـــی؛ عـــدم وجـــود برندهـــای معتبـــر 
ـــه  ـــواد اولی ـــل اســـتفاده از م ـــه دلی ـــت ب ـــی در کیفی ـــی ثبات ـــی؛ ب ایران
نامرغـــوب؛ عـــدم تبلیغـــات مناســـب؛ بـــی توجهـــی بـــه ســـلیقه 
ـــدم  ـــش روز؛ ع ـــدی از دان ـــره من ـــدم به ـــی؛ ع ـــده ایران ـــرف کنن مص

ـــاک ـــواد پوش ـــورداری از س برخ
ـ فرصـــت: پوشـــش بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار مهـــم جهـــت نفـــوذ 
ـــکان  ـــی؛ ام ـــوع طلب ـــه تن ـــردم ب ـــش م ـــع؛ گرای ـــی در جوام فرهنگ
ـــترک ،  ـــگ مش ـــل فرهن ـــه دلی ـــایه ب ـــورهای همس ـــه کش ـــادرات ب ص
وجـــود بازارهـــای مـــرزی ، نزدیکـــی جغرافیایـــی و وجـــود انـــوع 
ـــاک در  ـــارت پوش ـــودی تج ـــد صع ـــل؛ رش ـــل و نق ـــیرهای حم مس
ـــا  ـــود تقاض ـــاک؛ وج ـــت پوش ـــتغالزایی صنع ـــی؛ اش ـــن الملل ســـطح بی

ـــود  ـــوجات؛ وج ـــاه منس ـــر کوت ـــال؛ دوره عم ـــول س ـــه ی فص در هم
ـــی ـــاک ایران ـــوالت پوش ـــرای محص ـــی ب ـــازار جهان ب

ـــاق(؛  ـــی )قاچ ـــور واردات غیرقانون ـــه کش ـــوجات ب ـــا: منس ـ تهدیده
اتخـــاذ سیاســـت های تعرفـــه ای متغیـــر و ضعـــف قوانیـــن بـــرای 
ــوجات ارزان  ــادی؛ واردات منسـ ــم اقتصـ ــادرات و واردات؛ تحریـ صـ
ــا و  ــه برندهـ ــی بـ ــده ایرانـ ــرف کننـ ــش مصـ ــور؛ گرایـ ــه کشـ بـ
ـــای  ـــده از برنده ـــرف کنن ـــت مص ـــی؛ رضای ـــر ایران ـــگاه های غی فروش

ـــی ـــر ایران غی

5-1-6- گام ششم: 
ـــاخص  ـــای 39 ش ـــر مبن ـــنامه ای ب ـــاره پرسش ـــه دوب ـــن مرحل در ای
تاییـــد شـــده، طراحـــی گردیـــد و در اختیـــار همـــان 10 خبـــره 
ــدي  ــه بنـ ــنامه رتبـ ــع آوری پرسشـ ــس از  جمـ ــت. پـ ــرار گرفـ قـ
زیر شـــاخص های نقـــاط قـــوت  ، ضعـــف  ، فرصـــت و تهدیـــد 
در طراحـــي پارچـــه و لبـــاس در ایـــران بـــا اســـتفاده ازآزمـــون 
ناپارامتـــری فریدمـــن وبـــرای طبقـــه بنـــدی وتجزیـــه وتحلیـــل 

ــت .  ــده اسـ ــتفاده شـ ــزار SPSS 21 اسـ ــا از  نرم افـ داده هـ

6- نتایج تحقيق و پيشنهادها

ـــل  ـــه و تحلی ـــارم تجزی ـــاخص ها در گام چه ـــج ش ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ب
ـــاس  ـــی نشـــان داد کـــه طراحـــی پارچـــه و لب ـــس محیـــط داخل ماتری
ـــی،  ـــی واجتماع ـــاد فرهنگ ـــود در ابع ـــی خ ـــط داخل ـــران در محی ای
سیاســـی و اقتصـــادی، بازاریابـــی و رقابـــت دارای ضعف هـــای 
بیشـــتری نســـبت بـــه توانایی هـــای خـــود دارد. از بیـــن نقـــاط 
ـــترده  ـــی گس ـــازار مصرف ـــود ب ـــه وج ـــوان ب ـــت  می ت ـــن صنع ـــوت ای ق
ـــای  ـــود قابلیت ه ـــاک، وج ـــوجات و پوش ـــواع منس ـــرف ان ـــرای مص ب
متنـــوع جهـــت تولیـــد انـــواع محصـــوالت نســـاجی، اشـــتغال زا 
ــکان  ــوع، امـ ــنتی متنـ ــای سـ ــاجی، لباس هـ بـــودن صنعـــت نسـ
ــگ  ــه اي، فرهنـ ــر بودجـ ــا هـ ــد بـ ــت تولیـ ــرمایه گذاري جهـ سـ
غنـــی ایرانـــی، برگـــزاری جشـــنواره های ُمـــد و لبـــاس و از نقـــاط 
ــاختار سیاســـی، ضعـــف  ــه بی ثباتـــی سـ ــوان بـ ضعـــف آن  می تـ
ـــش  ـــادی، گرای ـــود اقتص ـــازی، و رک ـــد س ـــررات برن ـــن و مق در قوانی
مصـــرف کننـــدگان بـــه ُمدهـــای غیـــر ایرانـــی، عـــدم حمایـــت 
ـــر  ـــای معتب ـــود برند ه ـــدم وج ـــی، ع ـــدگان داخل ـــت از تولیدکنن دول
ـــی ثباتـــی در  ـــی، ب ـــد غیـــر ایران ـــرداری و تقلیـــد از ُم ـــی، کپـــی ب ایران
ـــای  ـــوب، هزینه ه ـــه نامرغ ـــواد اولی ـــتفاده از م ـــل اس ـــه دلی ـــت ب کیفی
بـــاالی تامیـــن ماشـــین آالت و دســـتگاه های مـــورد نیـــاز جهـــت 
ـــات  ـــل مالی ـــه دلی ـــد ب ـــده تولی ـــام ش ـــت تم ـــودن قیم ـــاال ب ـــد، ب تولی
و حـــق بیمـــه و  ...، عـــدم برخـــورداری از ســـواد پوشـــاک، عـــدم 
ـــب  ـــی مناس ـــای فرهنگ ـــود نهاد ه ـــش روز، کمب ـــدی از دان ـــره من به
ـــا،  ـــو روم ه ـــا و ش ـــت واک ه ـــاس و ک ـــد و لب ـــگاه های ُم ـــل نمایش مث
گرایـــش مصـــرف کننـــدگان بـــه ُمدهـــای غیـــر ایرانـــی، عـــدم 
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تبلیغـــات مناســـب، بـــي توجهـــي بـــه ســـلیقه مصـــرف کننـــده 
ـــف  ـــی، ضع ـــگ ایران ـــا فرهن ـــب ب ـــد متناس ـــی ُم ـــدم طراح ـــي، ع ایران

جدول 2- آزمون رتبه بندي فریدمن براي زیر شاخص های نقاط ضعف در طراحي پارچه و لباس در ایران

جدول 1- آزمون رتبه بندي فریدمن براي زیر شاخص های نقاط قوت در طراحي پارچه و لباس در ایران

ـــی  ـــت طراح ـــب اولوی ـــه ترتی ـــه ب ـــران ک ـــی در ای ـــانه های جمع رس
ـــرد. ـــاره ک ـــی باشند،اش ـــران م ـــاس در ای ـــه ولب پارچ
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پارچـــه ولبـــاس ایـــران )جـــدول نقـــاط قـــوت، ضعـــف، فرصت هـــا 
ـــه کار  ـــرای ادام ـــن ب ـــردی و همچنی ـــنهادهای کارب ـــا( پیش و تهدیده

ـــد از: ـــه عبارتن ـــت ک ـــده اس ش

6-2- پيشنهادهای کاربردی
ـــرد،  ـــره وری را ب ـــترین به ـــوت بيش ـــاط ق ـــوان از نق ـــه بت ـــرای اینک ب

ــود:  ــنهاد  می شـ پيشـ
1- برانگیختـــن عـــزم ملـــی در جهـــت مصـــرف پوشـــاک تولیـــد داخـــل 

ـــی وترویجـــی،  ـــازمان های تبلیغ ـــک  س ـــه کم ب
ـــه  ـــرح پارچ ـــوع وط ـــر ن ـــوالت از نظ ـــوع محص ـــزان تن ـــش می 2- افزای

ـــت،  ـــای دوخ ومدله
ـــرده در بخـــش طراحـــی  ـــل ک ـــروی متخصـــص و تحصی 3- جـــذب نی

ـــاس و  ـــه ولب پارچ
ـــاد  ـــن وایج ـــان گرفت ـــت الم ـــنتی جه ـــای س ـــتفاده از لباس ه 4- اس

ـــید ـــدرت بخش ـــی را ق ـــد بوم م

برای برطرف کردن نقاط ضعف پيشنهاد  شاخص ها: 
ـــارت  ـــازی تج ـــرای آزاد س ـــران ب ـــت ای ـــت های دول ـــرد سیاس 1- رویک
ـــبرد  ـــای پیش ـــت ها برمبن ـــزی سیاس ـــه ری ـــن پای ـــی وهمچنی خارج
ـــت  ـــت دارای قابلی ـــک صنع ـــوان ی ـــه عن ـــاک ب ـــت نســـاجی وپوش صنع

ـــه نتایـــج گام چهـــارم تجزیـــه و تحلیـــل ماتریـــس محیـــط  ـــا توجـــه ب ب
ـــن  ـــران نیـــز نشـــان داد کـــه ای خارجـــی طراحـــی پارچـــه ولبـــاس در ای
صنعـــت در محیـــط خارجـــی خـــود بـــا فرصت هـــا و تهدیدهایـــی 
ـــی و  ـــی، و بازاریاب ـــی و اجتماع ـــی، فرهنگ ـــادی و سیاس ـــاد اقتص در ابع
ـــس  ـــه ماتری ـــه ب ـــا توج ـــای آن ب ـــه فرصت ه ـــت ک ـــرو اس ـــت روب رقاب
ـــوان  ـــا  می ت ـــن فرصت ه ـــت. از مهمتری ـــای آن اس ـــتر از تهدیده بیش
ـــی، اشـــتغالزایی صنعـــت پوشـــاک،  ـــوع طلب ـــه تن ـــردم ب ـــش م ـــه گرای ب
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــش ب ـــال، پوش ـــول س ـــه ی فص ـــا در هم ـــو تقاض ووج
ـــي  ـــازار جهان ـــع، وجـــود ب ـــوذ فرهنگـــی در جوام ـــزار مهـــم جهـــت نف اب
ـــه کشـــورهای  ـــکان صـــادرات ب ـــي، ام ـــراي محصـــوالت پوشـــاک ایران ب
ـــارت  ـــودي تج ـــد صع ـــترک، رش ـــگ مش ـــل فرهن ـــه دلی ـــایه ب همس
ـــوجات  ـــاه منس ـــر کوت ـــي، و دوره عم ـــن الملل ـــطح بی ـــاک در س پوش
ـــور،  ـــه کش ـــوجات ب ـــاق منس ـــه قاچ ـــوان ب ـــا  می ت ـــه تهدیده و از جمل
ــرای  ــن بـ ــر و ضعـــف قوانیـ ــه ای متغیـ ــتهای تعرفـ ــاذ سیاسـ اتخـ
ـــور،  ـــه کش ـــوجات ارزان ب ـــن واردات منس ـــادرات و واردات، و همچنی ص
تحریـــم اقتصـــادی، رضایـــت مصـــرف کننـــده از برندهـــای غیـــر ایرانـــی، 
ـــر  ـــگاه هاي غی ـــا و فروش ـــه برنده ـــي ب ـــده ایران ـــرف کنن ـــش مص گرای
ایرانـــي کـــه بـــه ترتیـــب اولویـــت ایـــن صنعـــت در کشـــور ایـــران 

 می باشـــد، اشـــاره کـــرد.
ـــی طراحـــی  ـــه و تحلیـــل وضعیـــت فعل ـــه تجزی ـــا توجـــه ب همچنیـــن ب

جدول 3- آزمون رتبه بندي فریدمن براي زیر شاخص های نقاط فرصت در طراحي پارچه و لباس در ایران

جدول 4- آزمون رتبه بندي فریدمن براي زیر شاخص های نقاط تهدید در طراحي پارچه و لباس در ایران
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ـــدن،  ـــی ش ـــه جهان ـــت در عرص رقاب
ـــه ایجـــاد برندهـــای  ـــت از برندهـــای معتبرموجـــود وکمـــک ب 2- حمای

ـــت پوشـــاک،  ـــد در صنع جدی
ـــرمایه  ـــذاری خارجـــی وس ـــرمایه گ ـــازی در خصـــوص س ـــوار س 3- هم

ـــاک و  ـــوزه پوش ـــترک در ح ـــذاری مش گ
4- تخصیـــص اعتبارهـــای مســـتقیم وغیـــر مســـتقیم از بودجـــه 

عمومـــی دولـــت را پیشـــه گرفـــت.

ــنهاد  ــرد ، پيشـ ــتفاده کـ ــا اسـ ــوان از فرصت هـ ــه بتـ ــرای اینکـ بـ
 : خص ها  شـــا

1- ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگر ، 
ـــوآوری  ـــه منظـــور توســـعه و ن ـــذاران خارجـــی ب 2- جـــذب ســـرمایه گ

ـــی،  ـــه بازارهـــای جهان ـــن صنعـــت وتســـهیل ورود ب در ای
ـــی  ـــن الملل ـــگاه های بی ـــرکت در نمایش ـــرای ش ـــت ب ـــت دول 3-- حمای

ومعرفـــی صنعـــت پوشـــاک و 
4- عقـــد موافقـــت نامه هـــای تجـــاری دو جانبـــه جهـــت تســـهیل 
ـــت. ـــکار بس ـــرح و ب ـــدف را مط ـــورهای ه ـــه کش ـــاک ب ـــادرات پوش ص

برای دور ماندن از تهدیدها  ، پيشنهاد  شاخص ها: 
1- مبارزه با قاچاق از طریق قوانین ومقررات، 

2- قـــرار دادن حـــد مجـــاز ارزش بـــرای واردات منســـوجات بـــه منظـــور 
جلوگیـــری از واردات بیـــش از نیـــاز منســـوجات بـــه کشـــور، 

3- بهبـــود رویه هـــای گمرکـــی وآمـــوزش کارکنـــان در خصـــوص 
ـــن و ـــت قوانی رعای

ـــدت  ـــد م ـــداز بلن ـــد چشـــم ان ـــد بای ـــه تولی ـــل در عرض ـــام مراح 4- تم
ـــه  ـــن نگ ـــت را پایی ـــرد و قیم ـــاال ب ـــد را ب ـــراژ تولی ـــد تی ـــت . بای داش

ـــد .  ـــه باش ـــه صرف ـــد ب ـــا تولی ـــت ت داش

6-3- پيشنهاد جهت ادامه کار
ـــی  ـــیب شناس ـــه آس ـــر ب ـــق حاض ـــه تحقی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج 1- ب
وضعیـــت موجـــود طراحـــی پارچـــه ولبـــاس در ایـــران پرداختـــه 
وموفـــق بـــه شناســـایی نقـــاط قـــوت ، ضعـــف  ، فرصت هـــا و 
ــا از دیـــد منتخبـــی از خبـــرگان ایـــن صنعـــت شـــده  تهدیدهـ
پیشـــنهاد  شـــاخص هاتحقیقات بعـــدی بـــه ارائـــه ی اســـتراتژی 
وراهکارهایـــی جهـــت حداکثـــر بهـــره منـــدی از نقـــاط قـــوت و 
اســـتفده از فرصت هـــای موجـــود در ایـــن صنعـــت بپردازنـــد ودر 
ـــد  ـــت بتوانن ـــن صنع ـــاالن ای ـــه فع ـــه ب ـــود ک ـــه ش ـــی ارائ راهکارهای
نقـــاط ضعـــف خـــود را جبـــران کـــرده و از تهدیـــدات بـــه دور 

باشـــند . 
2- بـــا توجـــه بـــه انجـــام تحقیـــق حاضـــر در صنعـــت طراحـــی 
ـــاخص ها ،  ـــنهاد  ش ـــرگان پیش ـــه آراء خب ـــه ب ـــا مراجع ـــاس ب ـــه ولب پارچ
ـــراد  ـــرات اف ـــه نظ ـــه ب ـــا توج ـــوزه ب ـــن ح ـــری در همی ـــق دیگ تحقی
ـــات  ـــه اطالع ـــران ک ـــطح ای ـــاک در س ـــد و پوش ـــت م ـــال در صنع فع
ـــرد ، انجـــام  ـــرار بگی ـــورد توجـــه ق ـــازار هـــم م ـــا در حـــوزه ب ـــش آنه ودان
ـــی از  ـــت و خبرگان ـــی از صنع ـــای خبرگان ـــب ایده ه ـــا ترکی ـــا ب ـــود ت ش

ـــت .  ـــت یاف ـــری دس ـــج بهت ـــه نتای ـــگاه ب دانش
ـــت  ـــود صنع ـــت موج ـــود صنع ـــت موج ـــر، وضعی ـــق حاض 3- در تحقی
طراحـــی پارچـــه ولبـــاس مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت پیشـــنهاد 
ـــت  ـــن وضعی ـــپ بی ـــا گ ـــکاف ی ـــه ش ـــی ب ـــات آت ـــود در تحقیق  می ش
ـــای  ـــایی و راهکاره ـــت شناس ـــن صنع ـــوب ای ـــت مطل ـــود و وضعی موج
ـــرد .  ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــکاف م ـــن ش ـــردن ای ـــر ک ـــرای پ ـــی ب عمل
ـــابه  ـــابقه ی مش ـــا س ـــور هایی ب ـــابه در کش ـــی مش ـــام تحقیقات 4- انج
ـــینه تاریخـــی  ـــن پیش ـــاس و همچنی ـــه ولب ـــت پارچ ـــک در صنع ونزدی
ـــی  ـــت فعل ـــاس دارد  ، وضعی ـــه ولب ـــی پارچ ـــت طراح ـــابهی در صنع مش

ـــد .  ـــرار دهن ـــی ق ـــورد بررس ـــه ای م ـــورت مقایس ـــه ص را ب
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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 cloth-
ing 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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