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 چکیده

 یدر صنعت نساج نینو یهایو استفاده از فناور شرفتهیو منسوجات پ افیال دیجد ظهور نسل هدف و مقدمه:

 یمحصوالت دیدر جهان حرکت به سمت تول یصنعت نساج ینموده است. روند کل جادیصنعت کهن ا نیبزرگ در ا یتحول
ها به آن دیه هدف از تولو بلک دهنبو یظاهر ییبایها منحصر به زآن یطراح یبوده که پارامترها شرفتهیپ یبا تکنولوژ

. انواع شوندیشناخته م شرفتهیو منسوجات پ افیکه عموماً تحت عنوان ال باشدیم ژهیبا عملکرد و یدست آوردن محصوالت
و  یمنسوجات پزشک ،یمنسوجات صنعت ،یمنسوجات کشاورز ،یشامل منسوجات عمران شرفتهیو منسوجات پ افیال

منسوجات امروزه در  نی. ااست یمنسوجات هوشمند، منسوجات نانو، منسوجات نظام ،یمنسوجات ورزش ،یبهداشت
ضد  یتیمواد کامپوز ره،یمخازن ذخ ،یکیو الکترون یکیالکتر عیصنا ون،یلتراسیحمل و نقل، ف ریمختلف نظ یهاحوزه

 . روندیبه کار م یخوردگ
 یباال تیصنعت محسوب شده که با توجه به اهم نیا تیو با اهم کیبخش استراتژ کی شرفتهیو منسوجات پ افیال

مطلوب محقق  یبرنامه راهبرد کیبدون داشتن  یسازمدرن نیشک ای. بابدیو توسعه  یروزرسانبه ستیبایآن همواره م
 یفعل گاهیجا ستیبایدر مرحله اول م شرفته،یو منسوجات پ افیدر حوزه ال یبرنامه راهبرد کینخواهد شد. به منظور ارائه 

روشن شده و  یدر حوزه صنعت نساج دیجد یهایابعاد در حال رشد فناور دیبا نیروشن شود. همچن یکشور به درست
 ستیبایم نیمشخص گردد. همچن یو اقتصاد یفن یرو شیپ یهاو فرصت داتیسپس نقاط قوت و ضعف و تهد

بالفعل و بالقوه  یهاتیشده و سپس با در نظر گرفتن امکانات و ظرف یبررس قیکشور به صورت دق ندهیحال و آ یازهاین
کشور  ندهیصنعت در دهه آ نیا یتوسعه یو نظرات خبرگان، راهبردها یحوزه و با توجه به اسناد باالدست نیکشور در ا

ها و نقاط قوت، ضعف، فرصت یابیپژوهش با ارز نیرو، در ا نیگردد. از ا نیتدو یسند راهبرد کیو به صورت  نییتع
و  نیصنعت مهم تدو نیمناسب جهت توسعه ا یشود راهبردهایحوزه، تالش م نیکشور در ا یشرویپ داتیتهد
 گردد. یبندتیاولو

کشور است،  شرفتهیپ یتوسعه صنعت نساج یراهبردها نیپژوهش تدو نیا یآن جا که هدف اصل از ی:شناسروش

در  نی. همچناست یشیمایپ - یفیپژوهش توص کیها داده یو از منظر گردآور یهدف کاربرد یپژوهش حاضر بر مبنا
و هم  یو دانشگاه یقاتیتحق مراکزصنعت هم از  نیخبره ا نیپرسشنامه از متخصص هیپژوهش از روش مصاحبه و ته نیا

 SPSSافزار با استفاده از نرم زیسشنامه نپر ییایپا دیتائ یمسلح کشور استفاده شده است. برا یروهایاز مراکز وابسته به ن
 ودر ابتدا از د زیمناسب ن یو انتخاب راهبردها نیها محاسبه شد. به منظور تدواز مؤلفه کیهر  یکرونباخ برا یآلفا بیضر
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 دیحوزه استفاده گرد نیدر ا رگذاریتأث یعوامل راهبرد یابیارز یبرا یعوامل داخل یابیو ارز یعوامل خارج یابیارز سیماتر
از روش ماتریس  تینها در. دیگرد نییتع یبیترک یراهبردها SWOT لیتحلوهیو سپس با استفاده از روش تجز

کشور بهره گرفته  شرفتهیپ یصنعت نساج یشده برا نیتدو یراهبردها یبندتیاستراتژیک کمی به منظور اولو یزیربرنامه
 شد.

( ۵5/2) است. ۵/2از  شتریب یعوامل داخل سیماتر ازیمجموع امت، یعوامل داخل یابیارز سیماتر جینتامطابق  :هاافتهی

به دست آمده از  یینها ازینشان داد که امت جی. نتاباشدیغلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف صنعت م یموضوع به معنا نیکه ا
مواجه  دیبا تهد یمهم است که صنعت مذکور به لحاظ عوامل خارج نیا گرانیبوده که ب ۰3/2 یعوامل خارج سیماتر

که  یکند و از عوامل یبرداراند بهرهکرده جادیها را اکه فرصت یصنعت نتوانسته است از عوامل  گریاست. به عبارت د
 کند.  یدور شودیم دیموجب تهد

 سیوارد ماتر یو خارجداخلی  عوامل  یهاسیعوامل از ماتر نیا ،یو خارج یعوامل داخل یابیو ارز ییاز شناسا پس
SWOT و  ۵5/2که  یعوامل داخل سیحاصل از ماتر یینها ازی. با توجه به امتدیگرد نییتع یبیترک یشده و راهبردها

مربوط  هیدر ناح یصنعت مورد بررس تیبوده است وضع ۰3/2که  یعوامل خارج سیحاصل از ماتر یینها ازیامت نیهمچن
 داتیغلبه تهد نیبر نقاط ضعف و همچن یاز غلبه نقاط قوت داخل یناش تیوضع نی. اردیگیقرار م یرقابت یهایبه استراتژ
ها دانشگاه با یدفاع عیتعامل و ارتباط صنا شینشان داد که راهبرد افزا QSPM سیماتر یابیارز جی. نتااستها بر فرصت

راهبرد توسعه  نیترمسلح کشور مهم یروهاین یازهایبه منظور رفع ن یفعال در حوزه صنعت نساج یقاتیز تحقو مراک
 . است یو دفاع یتیامن یکشور در حوزه ها شرفتهیپ یصنعت نساج

عوامل مؤثر بر توسعه ، کشور  شرفتهیپ یمطلوب در حوزه صنعت نساج یراهبردها نیتدو برای پ :جیو نتا بحث

با  نیهمچن ندشد. شناساییپآن  یشرویپ داتیها و تهدفرصت زیصنعت در حال حاضر و ن نینقاط قوت و ضعف اآن، 
 یمحافظانه کارانه و تدافع ،یرقابت ،یتهاجم یراهبردها نییآنها به تع نهیبه بیو ترک رگذاریعوامل تأث نیا یابیاستفاده از ارز

 یتوسعه صنعت مورد بررس یمطلوب برا ینشان داد که راهبردها جی. نتادیتوسعه صنعت مذکور اقدام گرد یمناسب برا
 کیاستراتژ یزیربرنامه سیدر مرحله بعد با استفاده از ماتر هیناح نیقرار گرفته در ا یاست. راهبردها یرقابت یراهبردها

ها با دانشگاه یدفاع عیتعامل و ارتباط صنا شیافزا یاست که راهبردها نیا انگریپژوهش ب جی. نتادیگرد یبندتیاولو یکمّ
رو  شیپ یراهبردها نیتریکشور از قو ینساج عینمودن صنا انیبنو دانش ینساج نعتصفعال در حوزه  یقاتیو مراکز تحق

 ییتواند شامل شناسایراهبرد م نیبه ا یابیدست ی. اقدامات مناسب برااستکشور  شرفتهیپ یتوسعه صنعت نساج یبرا
فعال  یو نخبگان علم دیاسات یاطالعات کبان لیتشک شرفته،یو منسوجات پ افیدر حوزه ال شرویپ یها و مراکز علمدانشگاه

 یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه یعلم قاتیو تحق هانامهانیها، پاپروژه یبانک اطالعات لیکشور، تشک یدر حوزه صنعت نساج
اف یال دیشده به منظور تول ییمراکز و نخبگان شناسا یو توانمند تیو استفاده از ظرف یو نساج افیکشور در حوزه صنعت ال

 باشد. یهمکار یو قراردادها یپژوهش یهامسلح کشور در قالب طرح یروهاین ازیو منسوجات مورد ن
 

محافظانه  یراهبردها ،یرقابت یراهبردها ،یتهاجم یراهبردها، مدیریت راهبردیها: کلیدواژه

 .یدافع یراهبردها ،کارانه
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  مقدمه .1

 صنعت رو می توان گفت کهازاین است و کردهمی استفاده شدهبافته هایپارچه از پیش، سال هزار نه از شرب
 تبدیل الیاف، تولید صنایع به نساجی صنعت کلی طور به .[2۵] است قدیمی بسیار ایتاریخچه دارای نساجی

 بررسی . [2]شود می گفته چاپ و رنگرزی مانند پارچه تکمیل فرآیندهای و پارچه به نخ تبدیل نخ، به الیاف
 نشان است شده منتشر جهانی تجارت سازمان توسط اخیراً که 2۴1۵ جهانی تجارت آماری گزارش آخرین

 2۴15 سال دالر در میلیارد ۵۴۵ و ۰1۵ ترتیب به جهان پوشاک و منسوجات صادرات دالری ارزش که دهدمی
 . است یافته افزایش درصد 1/11 و 4/6 ترتیب به آن از قبل سال نسبت که است بوده

 بینی پیش همچنین. است بوده 2۴12 سال از جهان پوشاک و نساجی تجارت رشد ترینسریع افزایش این
 و منسوجات صادرات ،2۴2۵ و 2۴1۵ هایسال بین درصد ۵ حدود ساالنه مرکب رشد نرخ یک با که شودمی

 با صنعتی واحد هزار 5 نیز حدود ایران در. [۰1] برسد دالر میلیارد 12۴3 حدود به 2۴2۵ سال در جهان پوشاک
 این که هستند فعال کشور پوشاک و نساجی صنایع در تجارت و معدن صنعت وزارت از برداریبهره پروانه اخذ

 حدود در صنعتی واحدهای این همچنین. دهدمی تشکیل را کشور صنعتی فعال هایبنگاه کل از درصد 11 تعداد
 واحدهای به مربوط میزان این که است ذکرشایان. اندداده اختصاص خود به را کشور صنعتی اشتغال از درصد 12

 چرم و پوشاک نساجی، صنعت در شاغلین میزان صنفی و کوچک واحدهای زیاد تعداد به توجه با و بوده صنعتی
 . است صنعت کل از درصد 21 کشور
 منابع وجود کشور، در پوشاک و نساجی دیرین سابقه به توانمی کشور نساجی صنعت هایمزیت ترینمهم از
 باالی بسیار افزودهارزش ای،منطقه و داخلی بزرگ بازارهای وجود اولیه، مواد تولید منظوربه گاز و نفت غنی

. کرد اشاره نوین هایفناوری یحوزه در صنعت این توسعه و رشد امکان و باال ارزآوری باال، زاییاشتغال پوشاک،
 برخوردار زیادی بسیار اهمیت از و است داده اختصاص خود به را کشور صنعت از مهمی بخش حوزه این روازاین
 نساجی صنعت کلی روند خانگی، منسوجات و پوشاک در استفاده مورد منسوجات باالی اهمیت وجود با .است

 . [3] است پیشرفته فناوری با محصوالتی تولید سوی به حرکت
 محصوالت و بیشتر هایپیشرفت روز هر و بوده گسترش حال در پیشرفته منسوجات بازار، کلی طور به

 دالر میلیارد 5۰/136 میزان به 2۴15 سال در منسوجات جهانی این بازار هاگزارش طبق. است راه در جدیدتر
 ۰3/22۴ به درصدی 5۵/۵ مرکب ساالنه رشد نرخ یک با 2۴22 سال تا که شودمی بینی پیش و است بوده

 . [2۵]برسد  دالر میلیارد
 اند،بوده فعال دیرباز از نساجی صنعت حوزه در که کشورهایی خصوص به مختلف دنیا کشورهای از این رو،

 در موفقیت برای  .[۰]اند داده سوق صنعت این پیشرفته و مدرن محصوالت سمت به را خود تولید هایبرنامه
 جدید محصوالت توسعه همچنین و فعلی محصوالت روزرسانیبه و تولید تداوم پیشرفته، منسوجات زمینه

 اند. جمهوریداده قرار خود تحقیقات برنامه در را موضوع این مختلف کشورهای رو این از و است ضروری
 منتخب صنعت 11 از یکی عنوان به نساجی صنعت که طوری به نیست، مستثنی قاعده این از نیز ایران اسالمی
 با. است شدهانتخاب کشور صنعتی توسعه راهبرد در اصلی پیشران صنایع عنوانبه تجارت و معدن صنعت، وزارت

 همچنان که گفت توانمی نساجی، صنایع با مرتبط محصوالت تولید در کشور زیاد سابقه رغم علی حال، این
 با امروز کهن صنعت این. دارد اختیار در را ارزش با صنعت این جهانی بازار از ناچیزی بسیار سهم ایران کشور

. رسدمی نظر به ضروری آن به بیشتر توجه آن، یویژه جایگاه به توجه با که است مواجه کشور در مشکالتی
 حرکت و صنعت این کردن مدرن جز راهی کشور نساجی بزرگ صنعت نجات برای که رسدمی نظر به بنابراین

 . ندارد وجود پیشرفته منسوجات تولید سمت به
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 این شک بی .اند گرفته اخیر هایسال در نساجی صنعت حوزه در مطرح کشورهای از بسیاری که تصمیمی
 در راهبردی برنامه یک ارائه منظور به. شد نخواهد محقق مطلوب راهبردی برنامه یک داشتن بدون سازی مدرن
 همچنین. شود روشن درستی به کشور فعلی جایگاه بایستمی اول مرحله در پیشرفته، منسوجات و الیاف حوزه
 و ضعف و قوت نقاط سپس و شده روشن صنعت نساجی حوزه در جدید هایفناوری رشد حال در ابعاد باید

 به کشور آینده و حال نیازهای دبای همچنین. شود مشخص اقتصادی و فنی روی پیش هایفرصت و تهدیدها
 با و حوزه این در کشور بالقوه و بالفعل هایظرفیت و امکانات گرفتن نظر در با سپس و شده بررسی دقیق صورت

 به و تعیین کشور آینده دهه در صنعت این یتوسعه راهبردهای خبرگان، نظرات و باالدستی اسناد به توجه
و  هاارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت با پژوهش ایندر  رو، این از .شود تدوین راهبردی سند یک صورت

پیشروی کشور در این حوزه، تالش می شود راهبردهای مناسب جهت توسعه این صنعت مهم تدوین و  تهدیدها
 . شوداولویت بندی 

 

 پژوهش پیشنیه و نظری مبانی .2

 پارامترهایاست.   پیشرفته تکنولوژی با محصوالتی تولید سمت به در جهان حرکت نساجی صنعت کلی روند
 عملکرد با محصوالتی آوردن دست به هاآن تولید از هدف بلکه و نبوده ظاهری زیبایی به منحصر هاآن طراحی

. کاربرد الیاف و منسوجات پیشرفته در [1]شوند می شناخته الیاف و منسوجات پیشرفته که عموماً است ویژه
 مخازن صنایع الکتریکی و الکترونیکی، فیلتراسیون، نقل، و حمل نظیر های صنعتی شامل صنایع مختلفحوزه

 و دار شیب ریزهایخاک تقویت عمران برای مهندسی در .روندمی کار خوردگی به ضد کامپوزیتی مواد و ذخیره
خاک از الیاف و  کردن فیلتر و هاخاک زهکشی ها،اتوبان همچنین و دائم و موقت هایجاده زیرسازی عمودی،

. [22،2۰،23] است نیز دسته ای دیگر از منسوجات نوین و ورزشی پزشکی منسوجات .شودمی استفاده منسوجات
 -ی امنیتی هاحوزه اندپیداکرده بسیاری کاربرد آن در پیشرفته سوجاتمن و الیاف که ییهاحوزه از همچنین یکی

 . [26،۰۴] هستند مسلح نیروهای مختلف هایبخش دفاعی و
ی صنعت نساجی قلمداد هایکی از شگفت انگیزترین پیشرفت هوشمند منسوجات و الیافعالوه بر این، 

 ذخیره ارتباطات، کردن، حس شنیدن، دیدن، باقابلیت پیشرفته منسوجات تولید به محققین حوزه این در .شودمی
 یدهه درهمچنین،   .[16]پرداخته اند  بیشتر حتی و رنگ تغییر سالمتی، پایش بدن، حرارت درجه تنظیم انرژی،

منسوجات ضدباکتری،  .است شده گشوده نساجی صنعت روی به جدید ایدریچه نانو، فناوری ظهور با اخیر
که با کمک  هستنداز جمله منسوجات نوینی منسوجات خود تمیز شونده، منسوجات ضدآب، منسوجات ضدآتش 

کاربردها  از بسیاری برای مناسب ایگزینه عنوان پلیمری نیز به . نانوالیاف[21]اند فناوری نانو به بازار عرضه شده
 هایسلول ها،باتری ،دارو رهایش ترانزیستورها، ها،خازن هوافضا، پیشرفته فناوری ی پزشکی،هااز جمله در حوزه

  . [۵،1۴،15،۰2] انرژی شناخته می شود سازیذخیره و بندیعایق کاتالیزورها، حسگرها، تصفیه، سوختی،
 موجب و است افزایش حال در کشورها از بسیاری در پیشرفته منسوجات برای تقاضا اظهار داشت توانمی

بدون داشتن برنامه  در هر حوزه صنعتیتوسعه . شودمی جدید بازارهای ایجاد و موجود هایبازار گسترش
ها و در دولتبرنامه ریزی راهبردی  ضرورت پرداختن به مبحث اخیر دههدر راهبردی محقق نخواهد شد. 

 وداخلی، های خارجیمحیط پایش شامل راهبردی . مدیریتزیادی را به خود جلب نموده است ها توجهسازمان
مختلفی در دنیا  یهاپژوهشی اخیر هادر سال .[5] است هاآن کنترل و ارزیابی سازی، پیاده راهبردها، تدوین

 ی مختلف صنعت نساجی انجام شده است. هابرای تهیه برنامه راهبردی در حوزه
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، به تدیون راهبردهای توسعه صنایع تولید دادند و همکارانش انجام  1کومولوسبرای مثال در پژوهشی که 
با استفاده از و  ی بر پایه این الیاف برای صنایع کشورهای اروپایی پرداخته شده استهاکربن و کامپوزیتالیاف 

همچنین . [13] شدرای توسعه این صنایع تعیین راهبردهای مناسب ب سوات قوت، ضعف، فرصت، تهدیدماتریس 
منسوجات  تهدیدهاو  هاصورت گرفته است، نقاط قوت و ضعف، فرصت ۰کارپواو  2ساداچردر پژوهشی که توسط 

رفته آمریکا و هند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و همچنین راهبردهایی برای موفقیت این صنایع در پیش
 . [24] بهره گرفته شده است سوات وتحلیلتجزیه روش بازارهای جهانی ارائه شده است. برای این منظور از

و همکاران در پژوهش خود به ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای توسعه صنایع نساجی و  4حسین
 بزرگترین پاکستان نساجی صنعت والت پرداخته اند.محصپوشاک پاکستان با هدف توسعه بازار صادراتی این 

کشور برتر صادرکننده محصوالت صنایع نساجی است و  1۴است و این کشور یکی از  کشور این تولیدی صنعت
برای این منظور از در چند سال اخیر زمینه را برای توسعه این صنعت فراهم کرده است. در پژوهش مذکور 

 شبکه تحلیل فرایند ومراتبی  سلسله تحلیل روشبرای انتخاب راهبردها و به دنبال آن از  سوات وتحلیل تجزیه
ایجاد ارتباط مؤثر بین صنعت و مراکز دانشگاهی و  .های انتخابی استفاده شده استراهبردت بندی برای اولویای 

ی هاپژوهشالبته . [11،12] مؤسسات تحقیق و توسعه مهم ترین راهبرد انتخابی برای این صنعت بوده است
ارائه راهبرد در جهت توسعه صنعت نساجی پاکستان گزارش شده  و سوات وتحلیل تجزیه دیگری نیز در زمینه

  .[۵،1۰،14] است
 سوات وتحلیل تجزیهراهبردهای توسعه پایدار، عملی و مؤثر صنعت نساجی ازبکستان از  همچنین در پژوهش

های راهبرداولویت بیشتر ، نتایج این پژوهشمطابق .  بررسی قرار گرفت روش تحلیل سلسله مراتبیو 
های منسوخ و حل مشکل . به روز رسانی تکنولوژیاستکارانه براس توسعه صنعت نساجی این کشور محافظه

قیمت باالی مواد اولیه وارداتی و همچنین افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی نیرو انسانی مشغول در این صنعت 
که  اسب برای این منظور ارائه شده اندمن اقداماتترین از مهم هستندکه از نقاط ضعف صنعت نساجی این کشور 
های خارجی ی همکاری با شرکتهاهای مشترک و انعقاد پیمان نامهدر این رابطه راهبرد ایجای سرمایه گذاری

 .[1۵]است در این حوزه بیان شده 
به بررسی عوامل و ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل  2۴16و همکارانش در سال  ۵اسمارا

نشان داد که صنعت  پژوهشنتایج این و تهدیدها( در صنعت نساجی کشور اندونزی پرداختند.  هاخارجی )فرصت
 سواتاین محققین با استفاده از روش . گیردمی قرار رقابتی هایراهبرد به مربوط ناحیه نساجی اندونزی در

 ماتریس روشبرای توسعه و تقویت این صنعت را تدوین نموده و در نهایت با استفاده از  مناسبراهبردهای 
  .[6]کردند بندی این راهبردها را تعیین اولویت  کمّی راهبردی ریزیبرنامه

ی هادیگری نیز بر روی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ارائه راهبردها در حوزهی هاپژوهشهمچنین 
، [4] می توان به برنامه راهبردی منسوجات هوشمند هاگزارش شده است که از جمله آنمختلف صنعت نساجی 

 منسوجات بخش سوات وتحلیل تجزیه، [1۵،۰۰] صنعت نساجی و پوشاک کشور چین سواتوتحلیل تجزیه
 اشاره نمود.   [2۴]سوجات پوشش داده شده و لمینت شده من سوات وتحلیل تجزیهو  [25] هوشمند

  

                                                                                                                                                 
1 Koumoulos 
2 Sadachar 
۰ Karpova 
4 Hussain 
۵ Asmara 
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 خود این که است داده اختصاص خود به را وسیعی بسیار کاربردی گستره نساجی صنعت امروزه بنابراین
 ملی، ثروت تولید ارزآوری، باال، زاییاشتغال به توجه با و دهدمی نشان خوبیبه را صنعت این باالی بسیار اهمیت

 با. است گرفته قرار دنیا کشورهای اغلب توجه مورد بسیار بزرگ صنایع سایر به نسبت کمتر گذاریسرمایه به نیاز
 به نیاز چنینهم و نساجی صنعت موجود مشکالت دلیل به اخیر هایسال در ایران کشور در وجود، این

 و تکمیل چاپ، بافندگی، ریسندگی، ازجمله کامل خطوط شامل که واحدهایی اندازیراه برای کالن گذاریسرمایه
 شرایط در گفت توانمی موضوع باالی اهمیت توجه با .است نشده احداث نساجی بزرگ کارخانجات باشد، دوخت
. است ضروری کلیدی و کهن صنعت این وضعیت بهبود و نساجی صنعت توسعه امروز، دنیای رقابتی اقتصاد

 این هایتحول و تغییر ازجمله نوین منسوجات و الیاف توسعه و صنعت این به جدید هایفناوری ورود همچنین
بنابراین تدوین سند راهبردی  .شود آن به ایویژه توجه راهبردی برنامه این در بایستمی که بود خواهد صنعت

با توجه به این که تاکنون پژوهشی در این زمینه بر روی از این رو و  است. حیاتیتوسعه این صنعت مهم امری 
 هش حاضر به آن پرداخته شده است. توسعه صنعت نساجی پیشرفته در کشور صورت نگرفته است در پژو

 
 پژوهش شناسیروش .3

 پژوهش است، کشور نساجی پیشرفته صنعت راهبردهای توسعه تدوین پژوهش این اصلی هدف که جا آن از
 این در .است پیمایشی - توصیفی پژوهش یک هاداده گردآوری منظر از و کاربردی هدف مبنای بر حاضر

 بود خواهد ملی و جهانی رسمی هایسازمان توسط شدهانجام مطالعات اساس بر پایه اطالعات آوریجمع پژوهش
 و کشور نساجی صنایع موجود اطالعات. گیردمی قرار ارزیابی مورد ملی و جهانی هایسازمان گزارشات کلیه و

 ایران، اسالمی جمهوری گمرک سازمان مانند رسمی منابع از صنعت این با مرتبط کاربردی و تحقیقاتی مراکز
 این در همچنین. است شده آوریجمع حوزه این در فعال صنایع همچنین و صنعت این با مرتبط فعال هایانجمن

 و دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز از هم صنعت این خبره متخصصین از پرسشنامه تهیه و مصاحبه روش از پژوهش
 .است شده استفاده کشور مسلح نیروهای به وابسته مراکز از هم

ونه نم .هستند کشور نساجی و الیاف صنعت خبرگان پژوهش این در بررسی مورد آماری ۀ جامع ،بنابراین
ی مراکز علمی و تحقیقاتی، صنعتی، هادسته افراد فعال در حوزه 4احتمالی در قالب گیری غیرآماری با روش نمونه

ی این پژوهش از روش هادادهوتحلیل تجزیهی دفاعی و حوزه اجرایی و مدیریتی انتخاب شدند. برای هاسازمان
مرحله اول  . برای این منظور درشداستفاده  ریزی راهبردی کّمیماتریس برنامهو همچنین  سواتوتحلیل تجزیه

ای و مصاحبه با خبرگان مختلف، مهم ترین نقاط قوت، ضعف، با بررسی وضع موجود و مطالعات کتابخانه
و تهدیدهای پیشروی این صنعت راهبردی در کشور شناسایی شد. در مرحله دوم این عوامل شناسایی  هافرصت

 لیکرت مقیاس مبنای بر پرسشنامه این در هاویه. گشده در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان ذکر شده قرار گرفت
 مقیاس )در را شده ذکر عامل زیر اهمیت میزان پرسشنامه، یمطالعه خواسته شد با خبرگاناز  ه وشد طراحی
  .نمایند مشخص را شده مشخص هایسلول در پیشرفته منسوجات و الیاف حوزه در لیکرت(

 پرسشنامه تعدادی کشور، پیشرفته نساجی و الیاف صنعت بر مؤثر عوامل ارزیابی پرسشنامه روایی تعیین برای
 روایی کارشناسان، نظرات با و شد عتوزی ،بودند شده انتخاب نمونه عنوان به که کارشناسانی بین مقدماتی

 آلفای ضریب SPSS افزارنرم از استفاده با نیز پرسشنامه پایایی تائید برای .گرفت قرار تائید مورد پرسشنامه
 تهدیدها و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط برای ضریب این که شد محاسبه هامؤلفه از یک هر برای کرونباخ

 این از هریک در پرسشنامه مطلوب پایایی گرنشان که آمد دست به 51/۴ و 54/۴ ،5۰/۴ ،5۴/۴ برابر ترتیب به
امتیاز نهایی عوامل داخلی  عوامل داخلی و خارجی ی ارزیابیهادر گام بعدی، با استفاده از ماتریس .است هامؤلفه

 و خارجی به دست آمد. 
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 کارانه، محافظه تهاجمی، هایراهبردراهبردهای هریک از نواحی چهارگانه   سواتبا استفاده از ماتریس 
 موقعیت تعیین و خارجی و داخلی عوامل زمانهم وتحلیلتجزیه منظور . همچنین بهشدتدوین  رقابتی و تدافعی

 راهبردی ریزیبرنامه ماتریس شد. در مرحله آخر با استفاده از روش استفاده خارجی و داخلی ماتریس از راهبردی
 منظور این برای. شد مشخص راهبردهای تدوین شده بندیاولویت دیگر بیان به و نسبی جذابیت کمّی

  .گرفت قرار ارزیابی و بندیجمع مورد نتایج خبرگان هایپاسخ دریافت از پس و شده تهیه ایپرسشنامه
 

 ی پژوهشهایافتهها و تحلیل داده .4

اهمیت عوامل داخلی و خارجی  پرسشنامه تحلیل از حاصل در ابتدا نتایج. ارزیابی محیط داخلی و خارجی
 هایویژگی .شودمی بیانعوامل داخلی و خارجی  هایماتریس ارزیابی با در توسعه صنعت نساجی پیشرفته

 که طورهمان. است شده داده نشان 1جدول  در شدهتوزیع هایپرسشنامه دهندهپاسخ افراد شناختی جمعیت
 سال 4۴ تا ۰1 سنی بازه همچنین. اندبوده زن درصد 6/14 و مرد دهندگانپاسخ از درصد 4/5۵ شودمی مشاهده

 2/4 سن همچنین. اندداده تشکیل را دهندگانپاسخ درصد بیشترین درصد 2۵ با سال ۵۴ تا 41 و درصد 1/۵2 با
 سابقه نظر از و است بوده سال ۵۴ از بیشتر و سال ۰۴ از کمتر یا ۰۴ ترتیب به نیز افراد از درصد 5/15 و درصد

 درصد 1/23 سال، 1۵ تا 11 بین فعالیت سابقه درصد ۰/۰1 سال، 1۵ از بیشتر سابقه افراد درصد ۴/2۵ نیز فعالیت
 همچنین .اندداشته فعالیت سابقه خود حوزه در سال، ۵ از کمتر یا ۵ نیز افراد از درصد 3/16 و سال 1۴ تا 6 سابقه
 4/۰۵) ارشد کارشناسی آن از پس و( درصد ۰/۵5) دکتری تحصیالت دارای پرسشنامه به دهندهپاسخ افراد بیشتر
 . هستند کارشناسی مدرک دارای نیز افراد درصد ۰/6. اندبوده( درصد
 

  دهندگانپاسخشناختی  جمعیت هایویژگی توزیع  :1جدول 

 درصد فراوانی بندیگروه ویژگی

 جنسیت
 4/5۵ مرد

 6/14 زن

 سن

 2/4 سال و کمتر ۰۴

 1/۵2 سال 4۴تا  ۰1

 ۴/2۵ سال ۵۴تا  41

 5/15 سال ۵۴باالتر از 

 سابقه کاری

 3/16 سال و کمتر ۵

 1/23 سال 1۴تا  6

 ۰/۰1 سال 1۵تا  11

 ۴/2۵ سال 1۵بیشتر از 

 تحصیالت
 ۰/6 کارشناسی

 4/۰۵ ارشد کارشناسی

 ۰/۵5 دکتری

 حوزه فعالیت

 ۵/۰3 مراکز علمی و تحقیقاتی

 ۵/22 صنعت

 5/15 های دفاعیسازمان

 5/2۴ اجرایی و مدیریتی

 
 موضوع به پرسشنامه تکمیل جهت شدهانتخاب افراد مناسب و کافی دید و دانش تجربه، گرنشان آمار این
 شامل است بوده نساجی صنعت متخصصین و خبرگان شامل که نیز دهندگانپاسخ فعالیت حوزه. است پژوهش
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 ،(دکتری التحصیالنفارغ و دانشجویان ها،دانشگاه علمیهیئت) درصد ۵/۰3 میزان به تحقیقاتی و علمی مراکز
 در فعال متخصصین درصد، ۵/22 میزان به کشور نساجی و الیاف مختلف صنایع و هاشرکت در فعالین

 پست دارای افراد همچنین و درصد 5/15 میزان به نظامی منسوجات و الیاف حوزه در کشور دفاعی هایسازمان
  .است درصد 5/2۴ میزان به کشور دفاعی و نساجی هایحوزه در مدیریتی و اجرایی
 و خبرگان نظر به توجه با ،نقاط قوت وضعف )عوامل داخلی( از یک هر تأثیرگذاری میزان تشخیص منظور به

 این مجموع که ایگونهبه شد داده ارزشی یک تا صفر از هاآن از یک هر به پرسشنامه نتایج طریق از کارشناسان
 درصد و هاپاسخ میانگین اساس بر پرسشنامه، هایداده آوریجمع از پس منظور این برای. شود یک برابر ضرایب

 صنعت حوزه در عامل آن نسبی اهمیت بیانگر ضریب این. شد محاسبه عامل هر اهمیت ضریب هاآن نسبی
 ضعف بیانگر 1 نمره. شد داده 4 تا 1 نمره عوامل این از یک هر به بعدی مرحله در. است کشور پیشرفته نساجی
 موردبحث عامل باالی بسیار قوت نقطه دهندهنشان 4 نمره و قوت نقطه بیانگر ۰ نمره کم، ضعف 2 نمره اساسی،

 2 جدول. شودمی ضرب آن نمره در عامل هر ضریب عامل هر نهایی امتیاز تعیین برای نیز نهایت در. است
  .دهدمی نشان را پژوهش این داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

 
 داخلی  عوامل ارزیابی ماتریس :2جدول 

 امتیاز نهایی رتبه ضریب اهمیت داخلیعوامل محیط  شماره

1S ۴5۴5/۴ 4 ۴2۴2/۴ یدفاع یهاحوزه در رانیا ریچشمگ هایپیشرفت 

2S ۴3۰1/۴ 4 ۴15۰/۴ توانایی تولید البسه نظامی در صنایع دفاعی کشور 

۰S 
تولید برخی از الیاف پیشرفته مانند الیاف کربن در صنایع وابسته به نیروهای 

 مسلح کشور
۴1۵2/۴ 4 ۴36۵/۴ 

4S ۴314/۴ 4 ۴135/۴ یدفاع عیصنا در مناسب یهارساختیز وجود 

۵S ۴۵۵4/۴ ۰ ۴15۵/۴ وجود تجربه دفاعی هشت سال جنگ تحمیلی 

6S  ۴521/۴ 4 ۴2۴۵/۴ یدفاع هیبن تیتقوسیاست کلی 

3S 
 در بروزنظامی  منسوجات یطراح و تولید جهت کشور رتبه یعال نیولئمساراده 

 کشور داخل
۴153/۴ 4 ۴343/۴ 

5S 
ی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اهستهمانند  راهبردیهای توجه ویژه به فناوری

 کشور رتبهیعالهوافضا توسط سیاستمداران 
۴21۵/۴ 4 ۴5۵۵/۴ 

۵S ۴۵۵2/۴ ۰ ۴154/۴ وجود کارخانجات و واحدهای تولیدی بسیار توانمند در کشور 

۴1S ۴333/۴ 4 ۴1۵4/۴ یدانشگاه نخبگان و بنیاندانش هایشرکت از یمال تیحما 

11S ۴616/۴ ۰ ۴2۴۵/۴ قابلیت اشتغال زایی باال 

21S 
 صادرات مقابل در ینساج صنعت یینها داتیتول از یاریبس در باال افزوده ارزش

 هیاول مواد
۴21۵/۴ ۰ ۴64۵/۴ 

۰1S 
تولید الیاف و مورد نیاز جهت  هایرشته فراوانی فارغ التحصیالن دانشگاهی در

 منسوجات پیشرفته نظامی
۴1۵4/۴ 4 ۴336/۴ 

41S ۴564/۴ 4 ۴216/۴ ، متعهد و متخصص آماده به کار در کشورجوان جمعیت 

۵1S ۴۵36/۴ ۰ ۴1۵2/۴ رانیا در ینساج بزرگ صنعت یخیتار سابقه 

61S 
 روند و مرتبط یقاتیتحق و یعلم یهاپژوهشکده و یدانشگاه مراکز وجود

 شرفتهیپ منسوجات و افیال حوزه در یعلم یهاپژوهش و قاتیتحق روزافزون
۴1۵5/۴ 4 ۴3۵1/۴ 

31S ۴32۵/۴ 4 ۴152/۴ کشور ینظام یقاتیتحق مراکز با یداخل یدانشگاه و یعلم مراکز تعامل 

51S 

های نانوتکنولوژی و های چشمگیر علمی و فناورانه کشور در حوزهپیشرفت
 منسوجات یطراح و تولید به گیبزر اریبس کمک تواندیم کهبیوتکنولوژی و ... 

 .استنظا
۴2۴۵/۴ 4 ۴521/۴ 

۵1S ۴542/۴ 4 ۴211/۴ ... و یخودروساز مانند یرنظامیغ عیصنا در شرفتهیپ افیال کاربرد تیقابل 

2۴S ۴۵4۴/۴ ۰ ۴15۴/۴ های تولید الیاف و منسوجات نوینحوزه در توانمندبنیان دانش هایشرکت وجود 
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 امتیاز نهایی رتبه ضریب اهمیت داخلیعوامل محیط  شماره

12S 
 مواد دیتول در یمیپتروش صنعت یهایتوانمند و گاز و نفت میعظ منابع وجود

 ینساج صنعت هیاول
۴21۰/۴ 4 ۴5۵1/۴ 

22S 
 افق برنامه و نظام یکل یهااستیسها و اسناد باالدستی از جمله برنامه دیتأک

 های دفاعی و امنیتیدر حوزه یی کشورخودکفا بر 14۴4 اندازچشم
۴2۴۰/۴ 4 ۴512/۴ 

2۰S 
 جهت خدمت کسر و هیامر قیطر از نخبه و مستعد افراد یریبکارگ امکان قانون

 ینظام یقاتیتحق یهاپروژه انجام
۴2۴۵/۴ ۰ ۴616/۴ 

24S  ۴۵۰۵/۴ ۰ ۴15۴/۴ بازیافت ضایعات صنایع نساجی و تولید الیافقابلیت 

1W ۴2۴1/۴ 1 ۴2۴1/۴ مسلح یروهاینزهای این کردن برطرف جهت یکاف بودجه و تیظرف عدم 

2W ۴211/۴ 1 ۴211/۴ به روز نبودن و عدم تناسب البسه و منسوجات نظامی موجود با تهدیدها نوین 

۰W 
در راستای تولید الیاف و منسوجات نظامی  اندازچشم و یگذار هدف خالء

 پیشرفته
۴215/۴ 1 ۴215/۴ 

4W ۴42۵/۴ 2 ۴214/۴ ینساج عیصنا از دولت تیحما عدم 

۵W 
مربوطه نسبت به اهمیت الیاف و منسوجات  یدولت آگاهی کافی مسئولین عدم

 پیشرفته
۴222/۴ 2 ۴444/۴ 

6W ۴2۴۵/۴ 1 ۴2۴۵/۴ های داخلیعدم باور مسئولین نسبت به ظرفیت 

3W ۴۰۵3/۴ 2 ۴1۵۵/۴ هادولت رییتغ با کردهایرو رییتغ 

5W ۴215/۴ 1 ۴215/۴ ها و مراکز علمی کشوربودجه تحقیقاتی کم دانشگاه 

۵W ۴4۰2/۴ 2 ۴216/۴ وابستگی اقتصاد کشور به نفت 

1۴W ۴22۴/۴ 1 ۴22۴/۴ داخل دیتول به یتوجه یب و هیرو یب واردات ، کاال قاچاق 

11W  ۴41۵/۴ 2 ۴21۴/۴ ارز متیق نوساناتتورم باال، کاهش ارزش پولی ملی و 

12W ۴۰۵5/۴ 2 ۴1۵۵/۴ یداخل محصوالت بهکننده مصرف اعتماد عدم 

1۰W 
عدم دسترسی به دانش و تکنولوژی تولید برخی از الیاف و منسوجات پیشرفته 

 نظامی
۴155/۴ 1 ۴155/۴ 

14W  ۴2۴۵/۴ 1 ۴2۴۵/۴ در صنایع نساجی و الیاف فعال و ایپو توسعه و قیتحق یواحدها حضورعدم 

1۵W ۴۰61/۴ 2 ۴151/۴ تولید الیاف و منسوجاتدر  یمیقدماشین آالت فرسوده و  و هادستگاه استفاده از 

16W ۴426/۴ 2 ۴21۰/۴ یعلم مراکز و هادانشگاه با منسوجات و افیال دکنندهیتول عیصنا فیضع ارتباط 

13W 
های پیشرفته الیاف و نساجی مانند کمبود تحقیقات علمی در برخی از حوزه

 منسوجات هوشمند و نظامی 
۴1۵۵/۴ 2 ۴۰5۵/۴ 

15W  ۴۰۵۴/۴ 2 ۴1۵۵/۴ کاری مراکز علمی و تحقیقاتی در حوزه الیاف و منسوجات پیشرفتهموازی 

1۵W ۴2۴4/۴ 1 ۴2۴4/۴ در کشور ایدن روزبه  و شرفتهیپ آزمایشگاهی و صنعتی زاتیتجه کمبود 

2۴W ۴4۴4/۴ 2 ۴2۴2/۴ مورد نیاز هیاول مواد نیتأم مشکالت 

21W 
در حوزه صنعت نساجی و الیاف  های دانشگاهیعدم نیاز محور بودن پژوهش

 کشور
۴2۴۰/۴ 1 ۴2۴۰/۴ 

22W ۴۰44/۴ 2 ۴132/۴ یاسالم یجمهور یباالدست یسندها به یتوجهیب 

2۰W ۴44۴/۴ 2 ۴22۴/۴ ی در مسیر تولیدادار دهیچیپ یبروکراس 

24W 
 یهاشرکت و یخصوص بخش به التیتسه ارائه در اثربخش تیحما عدم

 کشور افیال و ینساج صنعت حوزه در  بنیاندانش
۴2۴6/۴ 2 ۴41۰/۴ 

2۵W ۴۰5۴/۴ 2 ۴1۵۴/۴ گمرک از ینساج صنعت یواردات هیاول مواد صیترخ مشکالت 

26W ۴۰۰5/۴ 2 ۴16۵/۴ خطرات زیست محیطی پساب صنایع نساجی 

 85/2 - 1 جمع

 

 ۵/2 از بیشتر داخلی عوامل ماتریس امتیاز مجموع که است این انگرنش داخلی عوامل ارزیابی ماتریس نتایج
  .است صنعت ضعف نقاط بر قوت نقاط غلبه معنای به موضوع این که( ۵5/2) است
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 ماتریس مورد در چه آن با مشابه خارجی راهبردی عوامل شناسایی ماتریس تشکیل برای پژوهش این در
 مستخرج پرسشنامه نتایج از( تهدید 16 و فرصت 12) عوامل از یک هر اهمیت ضرایب شد، گفته داخلی عوامل

 نیز و ۰ یا 4 رتبه ترتیب به هافرصت بودن معمولی یا عالی لحاظ از) شد مشخص عامل هر رتبه همچنین و شد
 وارد ماتریس این هایستون در ترتیب به و( 2 یا 1 رتبه ترتیب به تهدیدها بودن معمولی یا جدی به توجه با

 جمع با نهایت در. آید دستهب عامل هر امتیاز تا شده ضرب آن رتبه در عامل هر اهمیت ضریب سپس. شدند
 در پیشرفته نساجی و الیاف صنعت خارجی عوامل ارزیابی ماتریس. آمد بدست ماتریس نهایی نمره امتیازات،

 .است آمده ۰ جدول
 

 خارجی  عوامل ارزیابی ماتریس :۰ جدول

 عوامل محیط خارجی شماره
ضریب 

 اهمیت
 امتیاز نهایی رتبه

1O 1233/۴ 4 ۴۰1۵/۴ منطقه مشترک منافع کشور با برخی از کشورهای دارای یدفاع مراودات 

2O ۴۵۵2/۴ ۰ ۴۰۰1/۴ هیروس و نیچ مانند ینظام عیصنا در قدرتمند یکشورها از یبرخ با خوب یاسیس روابط 

۰O ۴۵۵2/۴ ۰ ۴۰۰1/۴ سیاست گسترش تعامل با دنیا 

4O 1۵53/۴ 4 ۴۰۵3/۴ منطقه درایران  راهبردی تیموقع 

۵O 1۰۵1/۴ 4 ۴۰۰5/۴ صادرات الیاف و منسوجات پیشرفته به کشورهای همسایه 

6O ۴5۴۵/۴ ۰ ۴265/۴ یعنی چین و آمریکا جهان یاقتصاد یاصل قدرت دو یتجار جنگ 

3O 
تهیه مواد و  و هامیتحر زدن دور جهت هیهمسا و دوست یکشورها با یاقتصاد مناسبات از استفاده

 تجهیزات مورد نیاز جهت تولید الیاف و منسوجات نظامی
۴۰۰1/۴ 4 1۰2۰/۴ 

5O 1۵43/۴ 4 ۴۰53/۴ صادرات یبرا کشور مناسب یمکان تیموقع 

۵O 162۵/۴ 4 ۴4۴3/۴ هاو قابلیت استفاده از دانش آن کشور از خارج یرانیاو با تجربه  متخصص نخبگان وجود 

1۴O ۴۵5۰/۴ ۰ ۴۰25/۴ دیجد محصوالت یمعرف وبین المللی  یهاکنفرانس وها شگاهینما یبرگزار 

11O 1۵۰۴/۴ 4 ۴۰5۰/۴ ها در تولید منسوجات نظامیدر جهان و امکان استفاده از آن نینو یهایفناور روز افزون توسعه 

12O 
مانند ی محققین کشور با محققین کشورهای پیشرفته از طرق مختلف الملل نیب یعلم یهایهمکار

 اساتید و دانشجویان  های مطالعاتیفرصت
۴۰61/۴ ۰ 1۴52/۴ 

1T ۴4۴6/۴ 1 ۴4۴6/۴ تهدیدها نظامی دائمی علیه جمهوری اسالمی 

2T 
 ای صنایع تولید الیاف و منسوجات نظامی در دشمن یتیامن یهادستگاه یخرابکارنفوذ و  احتمال

 .شده یکاردست و وبیمع زاتیتجه فروش
۴2۵۵/۴ 2 ۴۵۵5/۴ 

۰T ۴۰3۵/۴ 1 ۴۰3۵/۴ ینظام دینوپد یهادیتهدها و تجهیزات نظامی دنیا و ظهور های روز افزون سالحپیشرفت 

4T ۴4۴۴/۴ 1 ۴4۴۴/۴ شرفتهیپ ینظام منسوجات و افیال میتحر 

۵T ۴33۴/۴ 2 ۴۰5۵/۴ ی زیاد اقتصاد کشور از موضوعات سیاست خارجیریرپذیتأث 

6T ۴۰63/۴ 1 ۴۰63/۴ ایدن روز به زاتیتجه هیته امکان عدم وجانبه همه یهامیتحر 

3T ۴6۵۰/۴ 2 ۴۰23/۴ های اخیر منطقه خاورمیانهی و تحوالت سالناامن 

5T ۴62۵/۴ 2 ۴۰12/۴ یمل ماتیتصم و یتیریمد سطوح در گانهیب عوامل نفوذ 

۵T 
 افیو المنسوجات  دیتول جهت ازین موردخارجی  یهاساختریز و زاتیتجه یباال تمام شده متیق

 ینظام شرفتهیپ
۴۰51/۴ 2 ۴361/۴ 

1۴T ۴6۵3/۴ 2 ۴۰4۵/۴ ی در کشورخارج گذارهیسرما حضور عدم 

11T ۴۰۵۵/۴ 1 ۴۰۵۵/۴ خارجی هایشرکت محصوالت واردات به مربوط مشکالت 

12T ۴633/۴ 2 ۴۰۰۵/۴ یجهان تجارت سازمان درایران  تیعضو عدم 

1۰T ۴5۴۵/۴ 2 ۴4۴۵/۴ یخارج یهاشرکت با یبانک مبادله مشکالت 

14T ۴۰5۵/۴ 1 ۴۰5۵/۴ کشور از الیاف و منسوجات پیشرفته حوزه در ماهر یروهاین و متخصصان مهاجرت 

1۵T ۴۰۵5/۴ 1 ۴۰۵5/۴ شرفتهیپ منسوجاتالیاف و  دیتول دربا ایران  ایدن معتبر یقاتیتحق مراکزو فنی  یعلم یهمکار عدم 

16T ۴۰3۰/۴ 1 ۴۰3۰/۴ یخارج آالت نیماش به کشور یفن یوابستگ 

 33/2 - 1 جمع
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 به مذکور صنعت که است مهم این بیانگر که بوده ۰3/2 خارجی عوامل ماتریس نهایی امتیاز نتایجمطابق 
 ایجاد را هافرصت که عواملی از است نتوانسته صنعت  دیگر عبارت به. است مواجه تهدید با خارجی عوامل لحاظ
  .کند دوری شودمی تهدید موجب که عواملی از و کند برداریبهره اندکرده

 

 این خارجی، و داخلی عوامل ارزیابی و شناسایی از پس. راهبردها تدوین و سوات ماتریس تشکیل
 همان. شد تعیین ترکیبی راهبردهای و شده سوات ماتریس وارد عوامل داخی و خارجی هایماتریس از عوامل

 را اطالعات آن وسیله به مدیران که است مهمی ابزارهای از یکی سوات ماتریس شد گفته نیز قبالً که طور
 محافظه تهاجمی، هایراهبرد شامل که نمایند ارائه راهبرد نوع چهار آن از استفاده با توانندمی و کنندمی مقایسه
  .دهدمی نشان را کشور پیشرفته نساجی صنعت برای سوات ماتریس 4 جدول. است رقابتی و تدافعی کارانه،
 

 کشور نساجی پیشرفته صنعت برای سوات ماتریس : 4 جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت 

ت
ص

فر
 ها

 :تهاجمیراهبردهای 

دفاعی با کشورهای دوست و -ی امنیتیهانامهمانیپانعقاد  .1
دارای منافع مشترک نظیر چین و روسیه جهت همکاری در 

 تولید الیاف و منسوجات پیشرفته نهیزم

های فعال در حوزه صنعت ها و حمایت از شرکتاعمال مشوق .2
ها و رویدادهای بین نساجی مدرن برای حضور در نمایشگاه

 المللی

مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی های نوین ی فناوریریکارگبه .۰
و ... در تولید پوشاک و منسوجات نظامی با هدف بهبود کارکرد 

 هاآن

ی سازیبوماستفاده از روش مهندسی معکوس با هدف تولید و  .4
 هامنسوجات پیشرفته نظامی تهیه شده از راه دور زدن تحریم

 بنیان نمودن صنایع نساجی کشور و ایجاد تحول به سمتدانش .۵
 توسعه نساجی مدرن

صادرات البسه و منسوجات نظامی و پیشرفته تولیدی در کشور  .6
 به کشورهای منطقه

های صنعت پتروشیمی کشور با گیری مناسب از توانمندیبهره .3
توجه به منابع عظیم نفت و گاز در تولید مواد اولیه صنعت 

 نساجی با هدف تأمین نیازهای داخلی و صادرات 

رب کشورهای پیشرو و موفق در زمینه گیری از تجابهره .5
نساجی مدرن به منظور تحول و جهش در صنعت نساجی 

 کشور

 :محافظه کارانهراهبردهای 

های علمی و فناورانه نخبگان گسترش هدفمند همکاری .1
ها و مراکز فعال در حوزه صنعت نساجی کشور با شرکت

 علمی و  تحقیقاتی معتبر دنیا

ایرانی خارج از کشور در حوزه برقراری ارتباط با نخبگان  .2
مندی از الیاف و منسوجات پیشرفته به منظور بهره

 هاتخصص و توانمندی آن

کشور برای  راهبردیای و استفاده مؤثر از موقعیت منطقه .۰
واردات مواد اولیه مورد نیاز و انتقال فناوری در حوزه الیاف 

 و منسوجات مدرن

مقررات در  گذاری، تدوین و اصالح قوانین وسیاست .4
راستای تسهیل صادرات و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان 

 داخلی صنایع نساجی

شناسایی دقیق نیاز بازارهای داخلی و صادراتی و تعریف  .۵
 ها در حوزه الیاف و منسوجات بر اساس این نیازهاپژوهش

های ملی جهت شناساندن ها و همایشبرگزاری نمایشگاه .6
ن برای مسئوالن و اهمیت الیاف و منسوجات مدر

 اندرکاران دست

های مدیریتی با انتخاب مدیران شایسته، دارای رفع ضعف .3
 ابتکار و متخصص و اجتناب از سیاست زدگی در این حوزه
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 نقاط ضعف نقاط قوت 

 

ها
ید

هد
ت

 

 

 :رقابتیراهبردهای 

های مناسب موجود در کشور به منظور استفاده از زیرساخت .1
نمودن نیازهای  برطرفتوسعه صنعت نساجی مدرن به منظور 

 نیروهای مسلح کشور

ها در ی آنریکارگبهشناسایی نخبگان دانشگاهی کشور و   .2
راستای حل مشکالت حوزه الیاف و منسوجات پیشرفته و در 

 ها به خارج از کشورنتیجه جلوگیری از مهاجرت آن

های دفاعی کشور در حوزه ی دستاوردهای بخشسازیتجار .۰
 های صنعتیایر حوزهالیاف و منسوجات مدرن در س

تولید محصوالت کلیدی و تحریمی در حوزه صنعت نساجی با  .4
 های داخلیتکیه بر توانمندی

های دفاعی و امنیتی کشور به ی زیرساختریپذبیآسرفع  .۵
های امنیتی دشمن در منظور مقابله با نفوذ و خرابکاری دستگاه

 صنایع تولید الیاف و منسوجات نظامی

ها و مراکز تباط صنایع دفاعی با دانشگاهافزایش تعامل و ار .6
تحقیقاتی فعال در حوزه صنعت نساجی به منظور رفع نیازهای 

 نیروهای مسلح کشور

توجه ویژه به اسناد باالدستی کشور در زمینه خودکفایی  .3
 محصوالت دفاعی 

ریزی دقیق جهت حرکت به سمت گذاری و برنامههدف .5
ها و ثری زیرساختی و خودکفایی در تولید حداکسازیبوم

 ملزومات مورد نیاز جهت تولید الیاف و منسوجات پیشرفته

 :تدافعیراهبردهای 

تشکیل یک مرکز تخصصی مهندسی نساجی به عنوان  .1
قرارگاه مرکزی در زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح 

ها و ایجاد هماهنگی بین کشور با هدف شناسایی اولویت
 وطه واحدهای تحقیقاتی و تولیدی مرب

های حمایت از مشارکت بخش خصوصی و شرکت .2
 ی منسوجات مدرنسازیتجاربنیان در تولید و دانش

و منسوجات  افیدر حوزه ال یعلم قاتیاز تحق تیحما .۰
 شرفتهیپ

کشور از لحاظ  ینساج عیصنا یدیتول یواحدها ینوساز .4
 دیتول یندهایفرآ یسازنهیو به دیخط تول

منسوجات مدرن با قابلیت جلوگیری از واردات الیاف و  .۵
تولید در داخل کشور و مبارزه جدی با قاچاق این 

 محصوالت

های الیاف و افزایش بودجه تحقیقاتی صنایع فعال در حوزه .6
 منسوجات نظامی

ی و آگاه بخشی در جهت افزایش سازفرهنگافزایش   .3
های داخلی صنعت به ظرفیت نسبتباور مسئولین و مردم 

 نساجی کشور

 

 
 موقعیت تعیین و خارجی و داخلی عوامل زمانهم وتحلیلتجزیه به منظوریس داخلی و خارجی. ماتر
 ارزیابی هایماتریس از حاصل نمرات دبای منظور این برای. شودمی استفاده خارجی و داخلی ماتریس از راهبردی

 شود مشخص صنعت جایگاه تا داد قرار ماتریس این عمودی و افقی ابعاد در ترتیب به را خارجی و داخلی عوامل
 . نمود اتخاذ را مناسب هایراهبرد بتوان و

 به جایگاه شود،می معین مختلف راهبرد دسته چهار سوات ماتریس چارچوب اساس بر که این به توجه با
  .نمایدمی مشخص را سوات چارچوب در هاراهبرد تأکید مورد ناحیه خارجی و داخلی ماتریس در آمده دست
 با. دهدمی نشان را کشور پیشرفته الیاف و نساجی صنعت برای آمده دست به خارجی و داخلی ماتریس 1 شکل
 عوامل ماتریس از حاصل نهایی امتیاز همچنین و ۵5/2 که عوامل داخلی ماتریس از حاصل نهایی امتیاز به توجه

 این. گیردمی قرار  رقابتی هایراهبرد به مربوط ناحیه در بررسی مورد صنعت وضعیت است بوده ۰3/2 که خارجی
 بنابراین. است هافرصت بر تهدیدها غلبه همچنین و ضعف نقاط بر داخلی قوت نقاط غلبه از ناشی وضعیت

 بین از یا و داده کاهش را خارجی تهدیدها داخلی قوت نقاط از استفاده با باید صنعت این برای مناسب راهبردهای
 .ببرد
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  خارجی و داخلی ماتریس در کشور پیشرفته نساجی و الیاف صنعت راهبردی موقعیت تعیین :1شکل 

 
 روش از پژوهش این در. ریزی راهبردی کمّیماتریس برنامه از استفاده با راهبردها بندیاولویت

 نساجی و الیاف صنعت برای شده تدوین راهبردهای بندیاولویت منظور به ریزی راهبردی کّمیماتریس برنامه
 مورد نتایج خبرگان هایپاسخ دریافت از پس و شده تهیه ایپرسشنامه منظور این برای. است شده استفادهکشور 

 و قوت نقاط) خارجی و داخلی عوامل دربرگیرنده ماتریس این راست سمت ستون. گرفت قرار ارزیابی و بندیجمع
 با کشور نساجی و الیاف صنعت برای مختلف هایراهبرد شامل آن باالی ردیف و( تهدیدها و هافرصت ضعف،

 گرفتن نظر در با راهبرد هر برای جذابیت امتیاز که است ذکر به الزم. است دفاعی و امنیتی هایحوزه محوریت
 حاصل «گذارد؟می اثر مذکور راهبرد انتخاب در عامل این آیا» سؤال طرح و خارجی و داخل عوامل زمانهم
 و شده مقایسه کلیدی عامل این با استراتژی آن آنگاه باشد، مثبت سؤال این به پاسخ کهدرصورتی.  شودمی

 :شودمی داده زیر صورت به به آن جذابیت امتیاز

: 4 امتیازو  است جذاب قبول قابل حد در: ۰ امتیازاست،  جذاب حدودی تا:  2 امتیاز ،استن جذاب: 1 امتیاز
 .است جذاب بسیار

 هیچ عامل این نظر مورد راهبرد انتخاب فرآیند در که است این بیانگر باشد خیر فوق پرسش به پاسخ اگر
 امتیازات جمع. شود داده آن به جذابیتی امتیاز نباید صورت آن در که ندارد راهبرد موفقیت نظر از مهمی نقش

 . شودمی حاصل راهبردها جذابیت امتیازهای در عوامل اهمیت ضریب ضرب از جذابیت
 بیشتری جذابیت از راهبردها کدام که است این دهندهنشان، جذابیت امتیازات جمع مجموع نیز نهایت در

ریزی ماتریس برنامه. هستند راهبردها بیشتر جذابیت بیانگر باالتر امتیازهای که طوری به ،هستند برخوردار
 .است شده ارائه ۵ جدول در کشور نساجی و الیاف صنعت راهبردهای برای راهبردی کّمی

اولویت راهبردهای  STریزی راهبردی کمّی نشان داد که از بین راهبردهای نتایج ارزیابی ماتریس برنامه
دیگر  . به عبارت5ST و 6ST ،8ST ،4ST ،2ST ،7ST ،1ST ،3STتوسعه صنعت نساجی پیشرفته عبارت است از 

 به نساجی صنعت حوزه در فعال تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با دفاعی صنایع ارتباط و تعامل راهبرد افزایش
ی هاکشور مهمترین راهبرد توسعه صنعت نساجی پیشرفته کشور در حوزه مسلح نیروهای نیازهای رفع منظور

 امنیتی و دفاعی است.

 

 
 کارانهمحافظهراهبردهای 

 

 

 راهبردهای تهاجمی

 

 

 راهبردهای تدافعی
 

 

 
 راهبردهای رقابتی

 

1 ۵/2 

 امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
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 (۵5/2و  ۰3/2)   



 2411بهار   ـ 44شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    244

 

 کشور ی پیشرفتهو نساج افیصنعت البرای راهبردهای توسعه  ریزی راهبردی کمّیماتریس برنامه .۵جدول 

 ردیف
  ضریب

 اهمیت

 جذابیت امتیاز جمع

ST1 ST2 ST۰ ST4 ST۵ ST6 ST3 ST5 

۱S ۴2۴2/۴ ۴5۴5/۴ ۴4۴4/۴ ۴6۴6/۴ ۴5۴5/۴ ۴6۴6/۴ ۴5۴5/۴ ۴5۴5/۴ ۴6۴6/۴ 

2S ۴15۰/۴ ۴۵45/۴ ۴۰66/۴ ۴۵45/۴ ۴۵45/۴ ۴۵45/۴ ۴3۰1/۴ ۴3۰1/۴ ۴3۰1/۴ 

۰S ۴1۵2/۴ ۴36۵/۴ - ۴36۵/۴ ۴36۵/۴ ۴1۵2/۴ ۴36۵/۴ ۴36۵/۴ ۴36۵/۴ 

4S ۴135/۴ ۴314/۴ ۴۰۵3/۴ ۴۵۰۵/۴ ۴۵۰۵/۴ ۴314/۴ ۴۰۵3/۴ ۴۵۰۵/۴ ۴۵۰۵/۴ 

۵S ۴15۵/۴ ۴15۵/۴ - - ۴۰6۵/۴ ۴۵۵4/۴ ۴15۵/۴ - ۴۰6۵/۴ 

6S ۴2۴۵/۴ ۴616/۴ ۴41۴/۴ ۴41۴/۴ ۴521/۴ ۴616/۴ ۴616/۴ ۴521/۴ ۴521/۴ 

3S ۴153/۴ ۴343/۴ ۴۰3۰/۴ ۴۰3۰/۴ ۴343/۴ ۴۵6۴/۴ ۴343/۴ ۴343/۴ ۴343/۴ 

5S ۴21۵/۴ - - - ۴64۵/۴ - ۴4۰۴/۴ ۴4۰۴/۴ - 

۵S ۴154/۴ ۴۰65/۴ ۴۵۵2/۴ - ۴۵۵2/۴ - - ۴۰65/۴ ۴۰65/۴ 

۴1S ۴1۵4/۴ ۴۵5۰/۴ ۴333/۴ ۴۰5۵/۴ ۴۰5۵/۴ - ۴333/۴ ۴۰5۵/۴ ۴۵5۰/۴ 

11S ۴2۴۵/۴ - ۴616/۴ ۴41۴/۴ - - - - - 

21S ۴21۵/۴ - ۴4۰۴/۴ ۴64۵/۴ - - - - ۴21۵/۴ 

۰1S ۴1۵4/۴ ۴۵52/۴ ۴336/۴ - ۴۵52/۴ - ۴336/۴ - ۴۵52/۴ 

41S ۴216/۴ ۴4۰2/۴ ۴645/۴ ۴4۰2/۴ ۴4۰2/۴ - ۴4۰2/۴ - ۴4۰2/۴ 

۵1S ۴1۵2/۴ ۴۵36/۴ - - ۴۵36/۴ - ۴۰54/۴ ۴1۵2/۴ ۴۰54/۴ 

61S ۴1۵5/۴ ۴۵۵۰/۴ ۴3۵1/۴ ۴۰۵6/۴ ۴۵۵۰/۴ - ۴3۵1/۴ ۴۰۵6/۴ ۴۰۵6/۴ 

31S ۴152/۴ ۴۵43/۴ ۴32۵/۴ ۴۰6۵/۴ ۴32۵/۴ ۴۰6۵/۴ ۴32۵/۴ - - 

51S ۴2۴۵/۴ ۴616/۴ ۴521/۴ ۴41۴/۴ ۴616/۴ - ۴616/۴ - ۴41۴/۴ 

۵1S ۴211/۴ - - ۴542/۴ - - - ۴421/۴ - 

2۴S ۴15۴/۴ ۴۰6۴/۴ ۴۵4۴/۴ ۴۰6۴/۴ ۴۵4۴/۴ ۴۰6۴/۴ ۴321/۴ - ۴۰6۴/۴ 

12S ۴21۰/۴ ۴6۰5/۴ - ۴21۰/۴ ۴42۵/۴ - - - ۴6۰5/۴ 

22S ۴2۴۰/۴ ۴512/۴ ۴4۴6/۴ ۴6۴۵/۴ ۴512/۴ ۴6۴۵/۴ ۴512/۴ ۴512/۴ ۴512/۴ 

2۰S ۴2۴۵/۴ ۴41۴/۴ ۴521/۴ - ۴41۴/۴ ۴2۴۵/۴ ۴616/۴ ۴616/۴ ۴616/۴ 

24S ۴15۴/۴ - - - - - - - - 

1W ۴2۴1/۴ ۴4۴2/۴ - ۴4۴2/۴ ۴2۴1/۴ - ۴4۴2/۴ ۴6۴2/۴ ۴6۴2/۴ 

2W ۴211/۴ ۴6۰2/۴ ۴54۰/۴ - ۴54۰/۴ ۴421/۴ ۴54۰/۴ ۴54۰/۴ ۴54۰/۴ 

۰W ۴215/۴ - - - - - - ۴53۰/۴ ۴53۰/۴ 

4W ۴214/۴ - - - - - ۴214/۴ ۴42۵/۴ ۴64۰/۴ 

۵W ۴222/۴ - - - - - - ۴444/۴ ۴444/۴ 

6W ۴2۴۵/۴ - - - - - - ۴41۴/۴ ۴41۴/۴ 

3W ۴1۵۵/۴ - - - - - - ۴۰۵3/۴ ۴1۵۵/۴ 

5W ۴215/۴ - ۴4۰3/۴ - ۴215/۴ - ۴6۵۵/۴ ۴215/۴ ۴215/۴ 

۵W ۴216/۴ - ۴4۰2/۴ ۴216/۴ - - - ۴4۰2/۴ ۴4۰2/۴ 

1۴W ۴22۴/۴ ۴22۴/۴ ۴22۴/۴ ۴44۴/۴ ۴44۴/۴ - - ۴44۴/۴ ۴44۴/۴ 

11W ۴21۴/۴ - - - - - - - - 

12W ۴1۵۵/۴ - ۴1۵۵/۴ ۴۰۵5/۴ - - ۴1۵۵/۴ ۴۵۵3/۴ ۴۰۵5/۴ 

1۰W ۴155/۴ ۴۰36/۴ ۴3۵۰/۴ - ۴۰36/۴ ۴۰36/۴ ۴3۵۰/۴ ۴۰36/۴ ۴۵64/۴ 

14W ۴2۴۵/۴ ۴2۴۵/۴ ۴616/۴ ۴2۴۵/۴ ۴2۴۵/۴ ۴2۴۵/۴ ۴41۴/۴ ۴41۴/۴ ۴41۴/۴ 

1۵W ۴151/۴ ۴151/۴ - - - ۴151/۴ - - - 

16W ۴21۰/۴ ۴6۰۵/۴ ۴5۵2/۴ ۴426/۴ ۴6۰۵/۴ ۴21۰/۴ ۴5۵2/۴ ۴426/۴ ۴426/۴ 

13W ۴1۵۵/۴ - ۴۵54/۴ - - - ۴۵54/۴ - ۴۰5۵/۴ 

15W ۴1۵۵/۴ ۴1۵۵/۴ ۴1۵۵/۴ ۴1۵۵/۴ ۴1۵۵/۴ - ۴33۵/۴ ۴۰۵۴/۴ ۴۵54/۴ 

1۵W ۴2۴4/۴ ۴612/۴ ۴612/۴ - ۴4۴5/۴ ۴4۴5/۴ ۴612/۴ - ۴612/۴ 
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 ردیف
  ضریب

 اهمیت

 جذابیت امتیاز جمع

ST1 ST2 ST۰ ST4 ST۵ ST6 ST3 ST5 

2۴W ۴2۴2/۴ ۴4۴4/۴ ۴4۴4/۴ - ۴6۴6/۴ ۴4۴4/۴ ۴6۴6/۴ ۴4۴4/۴ ۴6۴6/۴ 

21W ۴2۴۰/۴ ۴2۴۰/۴ ۴512/۴ ۴6۴۵/۴ ۴512/۴ - ۴512/۴ ۴6۴۵/۴ ۴4۴6/۴ 

22W ۴132/۴ ۴۰44/۴ ۴132/۴ ۴۰44/۴ ۴۵16/۴ ۴۰44/۴ ۴132/۴ ۴655/۴ ۴۰44/۴ 

2۰W ۴22۴/۴ ۴22۴/۴ ۴22۴/۴ ۴22۴/۴ - - - - - 

24W ۴2۴6/۴ ۴41۰/۴ ۴61۵/۴ ۴61۵/۴ ۴41۰/۴ ۴2۴6/۴ ۴41۰/۴ ۴41۰/۴ ۴41۰/۴ 

2۵W ۴1۵۴/۴ - - - - - - - - 

26W ۴16۵/۴ - - - - - - - - 

1O ۴۰1۵/۴ ۴۰1۵/۴ ۴۰1۵/۴ ۴6۰5/۴ ۴6۰5/۴ ۴6۰5/۴ ۴۰1۵/۴ ۴۰1۵/۴ - 

2O ۴۰۰1/۴ - - - ۴661/۴ ۴۰۰1/۴ - - - 

۰O ۴۰۰1/۴ ۴۰۰1/۴ - ۴661/۴ ۴۰۰1/۴ ۴۵۵2/۴ ۴۰۰1/۴ ۴۰۰1/۴ ۴661/۴ 

4O ۴۰۵3/۴ 11۵۴/۴ - 11۵۴/۴ ۴3۵۰/۴ ۴3۵۰/۴ - - - 

۵O ۴۰۰5/۴ ۴63۵/۴ ۴63۵/۴ 1۴1۰/۴ ۴63۵/۴ ۴۰۰5/۴ ۴۰۰5/۴ ۴63۵/۴ ۴63۵/۴ 

6O ۴265/۴ - - ۴۵۰3/۴ - - - - - 

3O ۴۰۰1/۴ - - - - ۴661/۴ - ۴661/۴ - 

5O ۴۰53/۴ - - ۴334/۴ - - - - - 

۵O ۴4۴3/۴ - ۴51۵/۴ ۴51۵/۴ - - - - - 

1۴O ۴۰25/۴ - - ۴6۵۵/۴ - - ۴۵5۰/۴ - - 

11O ۴۰5۰/۴ - 1145/۴ - - - 1145/۴ ۴36۵/۴ - 

12O ۴۰61/۴ - ۴321/۴ - - - ۴321/۴ - - 

1T ۴4۴6/۴ 1215/۴ ۴512/۴ ۴4۴6/۴ 1624/۴ 1215/۴ 1624/۴ 1624/۴ 1624/۴ 

2T ۴2۵۵/۴ - - - ۴5۵5/۴ 11۵3/۴ ۴5۵5/۴ ۴5۵5/۴ ۴5۵5/۴ 

۰T ۴۰3۵/۴ 14۵5/۴ ۴34۵/۴ - 14۵5/۴ 1124/۴ 14۵5/۴ 14۵5/۴ 14۵5/۴ 

4T ۴4۴۴/۴ 16۴1/۴ 12۴۴/۴ 12۴۴/۴ 16۴1/۴ ۴5۴۴/۴ 16۴1/۴ 12۴۴/۴ 16۴1/۴ 

۵T ۴۰5۵/۴ - - - - - - ۴33۴/۴ 11۵۵/۴ 

6T ۴۰63/۴ 1463/۴ 11۴۴/۴ ۴3۰4/۴ 1463/۴ 11۴۴/۴ 1463/۴ 1463/۴ 1463/۴ 

3T ۴۰23/۴ - - - - ۴۵5۴/۴ - ۴6۵۰/۴ - 

5T ۴۰12/۴ - ۴۵۰3/۴ - - 124۵/۴ - 124۵/۴ 124۵/۴ 

۵T ۴۰51/۴ 1142/۴ 1142/۴ - 1۵22/۴ - 1142/۴ - - 

1۴T ۴۰4۵/۴ 1۴46/۴ 1۴46/۴ 1۴46/۴ 1۴46/۴ - 1۴46/۴ ۴6۵3/۴ 1۴46/۴ 

11T ۴۰۵۵/۴ 1۴36/۴ 1۴36/۴ 1۴36/۴ 14۰4/۴ 1۴36/۴ 14۰4/۴ 1۴36/۴ 14۰4/۴ 

12T ۴۰۰۵/۴ - - - - - - - - 

1۰T ۴4۴۵/۴ - - - - - - - - 

14T ۴۰5۵/۴ 1163/۴ 1۵۵6/۴ - 1163/۴ - 1۵۵6/۴ - - 

1۵T ۴۰۵5/۴ 1۴3۵/۴ 14۰۰/۴ 1۴3۵/۴ 1۴3۵/۴ 1۴3۵/۴ 14۰۰/۴ 1۴3۵/۴ 1۴3۵/۴ 

16T ۴۰3۰/۴ 1115/۴ - - 1115/۴ 1115/۴ 1115/۴ - 1115/۴ 

 61۰4/۰ 2۰۵۵/۰ 52۵3/۰ 2335/2 ۵۰2۴/۰ 42۴6/2 2۵13/۰ ۴532/۰ مجموع

 

 حداکثری تولید در خودکفایی و سازیبومی سمت به حرکت جهت دقیق ریزیبرنامه و گذاریهمچنین هدف
 در تحریمی و کلیدی محصوالت پیشرفته، تولید منسوجات و الیاف تولید جهت نیاز مورد ملزومات و هازیرساخت

 در هاآن کارگیریبه  و کشور دانشگاهی نخبگان داخلی، شناسایی هایتوانمندی بر تکیه با نساجی صنعت حوزه
کشور،  از خارج به هاآن مهاجرت از جلوگیری نتیجه در و پیشرفته منسوجات و الیاف حوزه مشکالت حل راستای

 هایبخش دستاوردهای سازیدفاعی، تجاری محصوالت خودکفایی زمینه در کشور باالدستی اسناد به ویژه توجه
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 هایزیرساخت پذیریآسیب صنعتی و رفع هایحوزه سایر در مدرن منسوجات و الیاف حوزه در کشور دفاعی
 و الیاف تولید صنایع در دشمن امنیتی هایدستگاه خرابکاری و نفوذ با مقابله منظور به کشور امنیتی و دفاعی

ی راهبردی بعدی به منظور توسعه صنعت نساجی پیشرفته کشور هاترتیب به عنوان اولویتنظامی به  منسوجات
 . شودارائه می 

 
  و پیشنهادها گیرینتیجه .8

. است شده ریزیپایه کشور پیشرفته نساجی مطلوب در حوزه صنعت یهاراهبرد تدوین هدف با پژوهش این
 نساجی صنعت در نوین هایفناوری از استفاده و هوشمند و فنی منسوجات پیشرفته، الیاف جدید نسل ظهور

 همواره محصوالت این موضوع، باالی اهمیت به توجه با .است کرده ایجاد صنعت این در بزرگ تحولی
 انجام دقیق راهبردی برنامه یک طبق فناوری و علم توسعه رویکرد با تحقیقات و شود روزرسانیبه بایستمی

از این  .نیست پذیرامکان مناسب هایراهبرد اتخاذ و راهبردی برنامه یک طراحی و تدوین بدون مهم این که شود
رو در این پژوهش این صنعت مهم و راهبردی مورد توجه قرار گرفت و با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه 

 پیشروی آن پرداخته شد.  تهدیدهاها و آن، به شناسایی نقاط قوت و ضعف این صنعت در حال حاضر و نیز فرصت
 تولیدات از بسیاری در باال افزوده ارزش کشور، در کار به آماده متخصص و متعهد جوان، جمعیت ، نتایج طبق

 ،فناورینانو ای،هسته مانند راهبردی هایفناوری به ویژه توجه اولیه، مواد صادرات مقابل در نساجی صنعت نهایی
 صنعت هایتوانمندی و گاز و نفت عظیم منابع وجود کشور، رتبهعالی سیاستمداران توسط هوافضا ،فناوریزیست

 خودروسازی مانند غیرنظامی صنایع در پیشرفته الیاف کاربرد قابلیت نساجی، صنعت اولیه مواد تولید در پتروشیمی
 عدم دیگر، سوی است. از بوده پیشرفته نساجی و الیاف صنعت توسعه در قوت نقاط ترینمهم ازو صنایع مشابه 

 در اداری پیچیده بروکراسی پیشرفته، منسوجات و الیاف اهمیت به نسبت مربوطه دولتی مسئولین کافی آگاهی
 راستای در اندازچشم و گذاریهدف خالء داخل، تولید به توجهی بی و رویه بی واردات ، کاال قاچاق تولید، مسیر
 نقاط ترینمهم از نیز کشور علمی مراکز و هادانشگاه کم تحقیقاتی بودجه و پیشرفته منسوجات و الیاف تولید

 . است صنعت این در ضعف
 راهبردی موقعیت ها،آن دانش از استفاده قابلیت و کشور از خارج ایرانی تجربه با و متخصص نخبگان وجود

 و جهان در نوین هایفناوری افزون روز توسعه صادرات، برای کشور مناسب مکانی موقعیت منطقه، در ایران
 محققین با کشور محققین المللی بین علمی هایهمکاری و نظامی منسوجات تولید در هاآن از استفاده امکان

 هایفرصت ترینمهم از دانشجویان و اساتید  مطالعاتی هایفرصت مانند مختلف طرق از پیشرفته کشورهای
  .است پیشرفته نساجی و الیاف صنعت روی پیش

 الیاف تحریم خارجی، هایشرکت با بانکی مبادله مشکالت اسالمی، جمهوری علیه دائمی نظامی یتهدیدها
 و کشور از پیشرفته منسوجات و الیاف حوزه در ماهر نیروهای و متخصصان مهاجرت پیشرفته، نظامی منسوجات و

 بوده حوزه این در مهم تهدیدها از خبرگان نظر طبق خارجی، سیاست موضوعات از کشور اقتصاد زیاد تأثیرپذیری
به تعیین راهبردهای تهاجمی،  هابا استفاده از ارزیابی این عوامل تأثیرگذار و ترکیب بهینه آنهمچنین  .است

 نتایج نشان داد که راهبردهای. شدرقابتی، محافظانه کارانه و تدافعی مناسب برای توسعه صنعت مذکور اقدام 
است. راهبردهای قرار گرفته در این ناحیه در مرحله  رقابتی راهبردهای بررسی مورد صنعت برای توسعه مطلوب

 و تعامل راهبرد افزایش در این راستا .شدبندی کمّی اولویت راهبردیبعد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی 
 نیروهای نیازهای رفع منظور به نساجی صنعت حوزه در فعال تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با دفاعی صنایع ارتباط
به عنوان اولین  دفاعی و امنیتی یهاحوزه در کشور پیشرفته نساجی صنعت توسعه راهبرد مهمترین کشور مسلح

 شناسایی شد.  اولویت
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 حوزه در پیشرو علمی مراکز و هادانشگاه تواند شامل شناساییاقدامات مناسب برای دستیابی به این راهبرد می
 کشور، نساجی صنعت حوزه در فعال علمی نخبگان و اساتید اطالعاتی بانک تشکیل منسوجات پیشرفته، و الیاف

 حوزه در کشور تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه علمی تحقیقات و هانامهپایان ها،پروژه اطالعاتی بانک تشکیل
 و الیاف تولید منظور به شده شناسایی نخبگان و مراکز توانمندی و ظرفیت از استفاده نساجی و و الیاف صنعت

الزم به ذکر همکاری باشد.  قراردادهای و پژوهشی هایطرح قالب در کشور مسلح نیروهای نیاز مورد منسوجات
 از این رو به صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. می بایست تدوین شده  برنامه راهبردیکه  است
 بودن موثر میزان تعیین هدف یک برنامه جامع نظارت و ارزیابی باکه  شودمی پیشنهاد هآیند مطالعات برای

 هایمدل از استفاده باکه  شود. همچنین پیشنهاد می شودتدوین  نیاز مورد موارد اصالح راهبردها و راهکارها و
مورد بررسی و ارزیابی قرار  پیشرفته الیاف و نساجی صنعت توسعه برنامه راهبردینیز  راهبردی ریزیبرنامه دیگر

 مورد در راهبردی هایاولویت شناسایی و راهبردی سند مچنین تدوینه .شودمقایسه پژوهش گیرد و با نتایج این 
   . شودنیز توصیه می راهبردی صنایع سایر
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