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 مقدمه -9
همیت از ان ای    راریخ اک در طول ت    ارچه و پوش  اتولید پ

ت در اهمیت منس وجابه دلیل  ست ا ر ب  ودهای برخ  ورداوی  ژه

ن در آظتی افدی م  ردم و نق ش حاقتص  اعی و اجتم  ات احی  

م ی قلیام ل طبیع ی و اب ر عوان در برانساشتن بدن امصون نگهد

ی   ن ان، آعی و فرهنگ   ی اجتم   ارکرد او سپس برجسته شدن ک

رم و پنجم ای چهاهن بود و در سدهانیایراص  نعت م  ورد توج ه 

 )تولید ودیاقتصاز جنبه ای ابرجس ته هایگ اهجری قمری نی ز ج

  [4]کرد ات( پیدادراص

ست انفر بوده  ردایلیم 2566، 1182ل ادر س  یناجه تیجمع

[  ص  نعت 13]کنند ینفر رش  د م ردایلیم 151، 1161ل اس   او ت

 است و بادر دنی امدزآیع دراز صنامروزه یکی اک اجی و پوش انس 

ه به سلیق دهیجهت از روز مشتری و حتی باتوجه به س لیقه و نی

ه که بکند می ییارهنصیب کشو اری رامد بس یآدر ،کنندهمص رف

 یایامز یاراد ش  رفتهیپ یاکش  وره  رنداین ص  نعت توجه ویژه دا

هستند و  یراتج یاهلاناو ک یو توس عه علم قیدر تحق یراش کا

 الارد بعملک اب فایلا، ش  رفتهیپ تازیدر تجه انهآ دیتول یاهتیبلاق

همچنین   دهند یمه مادات هوش  مند به رش  د خود امنس  وج و

 درر اشکآ یایامز یاراد اقیرافو  ایسآتوسعه در  لادر ح یاکشوره

  [16]ستار اک ی نیرویاهنهیهز

ر، ای بس   یاهییاناو تو اهنس   یلاوجود پت اب ادر کش  ور م اما 

ین نه نبود چناسفاین زمینه صورت نگرفته و متاری در اگذیهاسرم

شد ی راند همپاجی کشور نتواصنعت نس اعث شده تاس یستمی ب

ن حرکت ایرایع رو به رشد او حتی برخی صن ارهیر کشوان در سآ

ر د تی کهاز منس  وجان یکی اعنودر مش  کی نیز بهارچه چاپکند  

ق، از جمله س   وریه، عرامنطقه  نامس   لمی اکش   وره و ن ایرا

جمعیتی چند ص   د  ابت و ترکیه ارامان، کویت، ان، لبناعربس   ت

 عده مس  تینیاین قاز ا ش  ته وادی دان زیامش  تریمیلیون نفری، 

یی اکش  ورهس  ت که ای م تلف اهدهه این فرص  ت رانیس  ت  

س   و،یس، کره جنوبی و  ندونزی،ا ،مایلند، چین، ویتناهمچون ت 

 درارچه چات پادراو صده و به تولید اپن به درس تی تش  یر داژ

  ندام کردهاقدا مشکی

سخ دهد این پرسش پارد به اض ر درنظر داتحقیق ح ،رونآز ا

 در مش  کی در ص  نعتارچه چاتولید پی مهم توس  عه اهلشاکه چ

ی بهبود وضعیت چه ارهاهکاو ر اهستان چیست و سیایراجی انس

 ؟هست
 

 نی نظري و پيشينه پژوهشامب -0
، هیاشد: درون بنگاشته بالت داند سه حاتور میازاش کس ت ب

ه بوده بستابه یکدیگر و اهین ش کستا  ملار عوازاهی و بابین بنگ

رکردی و گزینشی ای کاهلتاز دخای اهمستلزم مجموع انهآو رفع 

درخص   وص  اه رایس   ت بنگابمی اهول، دولتاس   ت  در مورد ا

ز طریق ای گروه دوم اهیت کند  ش کستات حماعاطلادگیری و ای

بط ایی و بهبود روافیابندی جغر، تقسیماهریاگذیهاهنگی سرماهم

ز مل نیار عوازای باهم ش  کس  تانجاو س  ر س  تابل رفع اق اههابنگ

ست ازم به تذکر ال  ید رفع شودابع بالت مستقیم در مناتوسط دخ

مرتفع  ار ازهاز نیاب ش   ی  اول تنهایت در دو مورد ار حمابزاک ه 

وری ای توس   عه فناند براتون میآز اهدف ده بیاس   تفاکند و می

یی اهی ش  کس  تاد زمینه ظهور برایجاعث اکه باچر ؛ش  دامض  ر ب

ر ازامل و بار عوازاخله در بامد  ندافتهان بروز نیامکاش   ود ک ه می

که یکی بدون دیگری اچر؛ ش  داب اهنگ و همگراید همامحص  ول ب

 رازای مربوط به باهس  تاش  د  س  یاثر و حتی مض  ر باند بیاتومی

ی ابر ان توس   عه س   ریع ص   نعتی رامکام ل به خودی خود اعو

 اهس   تاین س   ی اک ه اچر ؛کنن دهم نمیاخلی فرای داه هابنگ 

دیده ان ار رازای موجود باه دگیری و ش   کس   تای ی اه هزین ه

 [ 9]گیرندمی

 ،کاپوش در ص نعت کوچك و بومی  ،کندهایع پراوجود ص ن اب

ی تجلی قدرت ای برا، زمینهاز روند ص   نعتی ش   دن کش   ورهاغا

ی اغلب کش   ورهاب ص   نعتی ش   د و انقلاز ازی پس اس   نبوها

 صنعت زیامدسآزی و روزانوسمروزی به نوعی، روند افته ایتوسعه

ز اری ان بسیانگلستاز اپس [  11]ز نمودنداغآجی از صنعت نسا ار

در مقطعی، در  دندادی س  ر داقتص  ا هنگ توس  عهآکه  اکش  وره

یی نظیر اکشوره د دنار دامحور قر این صنعت رای ن س ت، اهماگ

جی به ای م تلف صنعت نساهخهاو چین در شجنوبی پن، کره اژ

ن آز ادی خود اقتص  او توس  عه خته و در رش  د اینی پردرفآمزیت

 [   3]بهره گرفتند

ف به نخ، تبدیل الیاحل تولید ام مرامل تماجی شاص نعت نس 

ش  ده بر مانجای تکمیلی ایندهامل فرارچه و همچنین ش  انخ به پ

جی اگرچه صنعت نساش ود  پ میانند رنگرزی و چارچه ماروی پ

  انوان همه اولی به مرور زم ،محدود به تولید نخ بود اتنه ابتدادر 

ن ای م تلف جهاین ص نعت در کشورهامل ش د  اش  اک راپوش 

ز ص   نع ت نفت، بزرگترین ص   نعت ان پس ایرادر  رد وارونق د

ز: ارتند اجی عبات صنعت نسا  تولیدانوا[  86محس وب می شود]

رچه و افت ه، پ ات نب اف، موک ت، فرش، پتو، منس   وج الی انخ و 

ل اش  تغاظ الح زاترین و جی قدیمیا[  ص  نعت نس  6]کاپوش  

ی استاند نقش مهمی در راتوست و میابزرگترین ص نعت کش ور 

 توجه ،رویناز اید  انم ایفادی کشور اقتص ان ای کلاهنارمآتحقق 

 [ 86ست]ار ای برخورداز ضرورت ویژهاین صنعت ابه 
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د و اس   ناس، اب و لباحج مورد بع موجود درالع ه منامط  اب 

 ادر به صدهاب در شکل چادهد که حجن میاری ی نش ارک تامد

ولین ا [ 2]گرددن برمیایرار در اج  ایش ق  از پی  دال قب  ل اس   

سم ا ابودند که ب اهدر مش کی س و،یس یارچه چان پاتولیدکنندگ

دری ارچه چاپ انهآلبته اش  د  خته میان ش  نایرار ازادر ب« کلوکه»

ده افستادر ان چاعنوس ی مشکی بود که بهارچه لباودند؛ نوعی پنب

در اپن بود که عرص  ه تولید چاژنی دوم، از جنگ جهابعد   ش  دمی

نسبت به سو،یس در  اتری رنیای طولاهلادس ت گرفت و س ب ار

 رداپن، کره جنوبی واز ژاند  بعد ادر مش   کی گذرازمین ه تولید چ

توس  عه  ادر راپن گرفت، تولید چاز ژا ار وریافنین ابت ش  د و ارق

  [18]ستاد و هنوز هم موفق اد

ن ایراجی ان، صنعت نسایراری گمرک امآی اهدهای دبررس اب

نی به خود ازرگات بادلابه جهت مب ارزی رات ادلای مبالاحجم ب

ت ادرات و صاردان وامیز ،8 رهاشم دهد  در جدولص میاختصا

 ات 8391ی اهلان طی سایرادی گمرکی از مبارچه ا  نخ و پانوا

 ست اه ،ه شدارار تجمیع و احد پولی دلابرحسب و 8392
رزش اظ ارچه به لحارجی نخ و پانی خازرگات بادلان مباميز :9 جدول

 [11]ن توسط محققایراي گمرک اهدهاوري و تجميع دآگرد. ريادل

 تادراص تارداو لاس
8391 8،116،339،862 21،263،126 

8398 918،661،811 884،231،418 
8391 8،144،164،611 812،113،122 

8393 931،811،319 812،266،616 

8396 496،636،622 19،663،188 

8396 936،261،618 881،162،834 
8394 8،116،621،919 813،361،191 

8392 246،198،962 891،216،611 

رچه ا  نخ و پانوات ادرات و صاردان وامیز 1 رهاشم در جدول

ظ الحز ا 8392 ات 8391ی اهلان طی سایرادی گمرکی از مبا

 ست ا،ه شده اراتجمیع و  وزنی)کیلوگرم(
ظ وزنی ارچه به لحارجی نخ و پانی خازرگات بادلان مباميز :0جدول 

هاي گمرک ایران توسط محقق گردآوري و تجميع داده )كيلوگرم(

[00] 

 تادراص تارداو لاس
8391 311،292،989 11،432،348 

8398 361،816،466 61،166،241 

8391 391،266،884 68،819،822 

8393 366،169،631 62،821،186 
8396 311،966،663 32،423،112 

8396 616،418،669 61،111،111 

8394 611،646،121 26،616،631 

8392 114،381،833 98،483،113 
 

رچه ات پاردان واخصوص میزروزی درر دقیق و بهامآنه اسفامت

ت العادفتر مطرش ابق گزاولی مط  ،رداددر مش   کی وجود ن اچ 

ر امآ ابق بامطن ایراجی ایع نس   انجمن ص   ناهبردی اری و رامآ

ی مش  ک درارچه چاپ تارداو رامآ ،نایرا میاس  لاگمرک جمهوری 

 طبق جدول 8394 ات 8319 لاس   طی موجود تاعاطلا ساس  ابر

  ستا 3 رهاشم

 نازیمش   ود، حظه میامل 3 رهاش   م نگونه که در جدولاهم

ر و اهز 86 یز نظر وزنا 96ل ادر س   یدر مش  کاچ هرچات پارداو

ز نظر ایعنی  ؛س  تار تن بوده اهز 81به  96ل ادر س   و تن 361

ر ب  ه ادل   28،441،962ز ارزی از نظر ادرص    د و  12وزن ی 

ن انش ادرصدی ر 23س ت که رشد ار رس یده ادل 816،118،613

ین اه س   ت کاین این خص   وص ابل توجه در ات قاز نکادهد  می

 دیخط تولری رسمی ابردبهره ان باهمزم 96ل ادر ست اردارشد و

 ست اشهرکرد بوده ب احج یجاشرکت نسدر  یِدر مشکاچرچه اپ
 ]0[مشكی درارچه چات پارداو :9جدول 

 ريارزش دلا ملهاي طرف معاهكشور لاس
 1854865161 چین، کره ت،اراما 19

 92،246،926 چین ن،کره،اکستاپ ت،اراما 91

 96،112،911 هند چین، کره، ت،اراما 98

 819،664،162 چین کره، ت،اراما 91

 93،139،132 ترکیه ن،اکستاپ چین، کره، ت،اراما 93

 28،441،962 کره ت،اراما 96

 816،118،613 کره ت،اراما 96

 31،311،899 چین ت،اراما 94لاه ن ست سام 6

ی، ناقدمت طولز اگیری بهره ان بایراک اجی و پوشاصنعت نس

ی پیشین و افزوده، پیوندهارزش ای الاری، نرخ باگذیهاحجم س رم

 ،ناوای فرنانسای اد ملی و نیروهاقتصایع دیگر و ایر صناس اپسین ب

فی کمی و کی ارتقاری جهت پیشرفت و القوه بسیات بانامکای اراد

ی تحقق استاند نقش مهمی در راتوست و میاد ملی اقتصاخود و 

 [ 86ید]انم ایفادی کشور اقتصان اکل یاهنارمآ

ی اهلشاچ اد، باین قدمت زیا ان بایراجی اص   نعت نس    اما

ت ت نسبام شده محصولابودن قیمت تم الابست  اجه اری موابس ی

ری، واو ضعف فننش پیشرفته ان دارجی، فقدابه خای مشاهالابه ک

، اهنكان به باگردر گردش، بدهی صنعتیه امین نقدینگی و سرمات

 دگی درافتات، عقبالآش  ینابودن نرخ بهره، فرس  وده بودن م الاب

 یای متغیر برای تعرفهاهستاذ سیات اک، ازی پوش ازمینه مدس 

ت تولید در کش  ور، انین و مقررا، ض  عف قوالات کاردات و وادراص  

ز ار اکوی کس  بانی فض  امابس  اخلی و نارکود دوری، هش بهرهاک

ن در ب ش امروزه صنعتگراکه  س تایی اهاو تنگن اهلشاجمله چ

 [ 1کنند]ن دست و پنجه نرم میآ ان بایراجی انس

تی توس  عه ای عملیاهمهان و برنای کلاهبردهاس  ند ر»بق امط

جی و ایع نساره کل ص ناداتهیه ش ده توس ط « کاص نعت پوش 
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ی زیر در حوزه اهلشارت چارت ص  نعت، معدن و تجاک وزاپوش  

 :[84]ستابل توجه این صنعت قاریزی و مدیریت مهابرن

  جی کشور به افزوده ص نعت نسارزش ا ار و بایدال پاتص اعدم

  ؛ین صنعتارزش انی ازنجیره جه

 رت در مرحله عرضه؛او نظ الان کاریرت بر جاعدم کنترل و نظ 

 ؛تادرادر ب ش ص ارای کاهعدم وجود مشوق  

 یت ات به دلیل عدم حمادران در ب ش صاوات فراوجود مشکل

بیمه  ت گمرکی، حمل و نقل،ادولت و مش  کلف اجدی و ش  ف

 ؛و   

 تی رش  ته ای ذاهویژگی اس  ب بامتنات نانین و مقرراوجود قو

  ؛صنعت

 ؛جیان صنعت نسانفعی بین ذیاری شبکهاضعف در همک  

  ؛کمیتان در ب ش حاری کلاگذولویتاعدم  

  در ارچه چان رش  ته ص  نعت پامدون در کل هبردارعدم وجود

   ؛مشکی

 ز فروش تحت ایت امه مش    ر در ب ش حمارنعدم وجود ب

 ن ابرند تولیدکنندگ

ل  ب اعی در ق اجتم اه ار و رف اون، ک ارت تع ارش وزاطبق گز

ری اهمک اکه ب« پو(ار)تکایدال پاشتغار و اوکطرح توس عه کس ب»

بودن  الاب ،ستام شده انجا  3ن توس عه ص نعتی ملل متحدازماس 

 خت واس وله، زیرسری همچون تهیه اگذیهابت س رماث یاهنهیهز

 و ینکاب یاهقهیوث نیمات نیو همچن ینکاب  یاه ماو یال ابهره ب 

لی در ای حوزه ماهلشاز جمله چای ص   نف یاحدهاو یلام نیمات

 [ 83]ستان ایرا

در  ملار عوازادر ب اهی دولتاهلتادخبع مرتبط، ابررسی من اب

ر دلت الب دخان در قاتومی ار ارهاوکی بهبود وضعیت کسباستار

تعریف  وریافنر ازالت در بار و دخار کازالت در بایه، دخار سرمازاب

ص  ورت ن بهاتومی ابندی رین دس  تهالی اجماص  ورت   به[9]نمود

  د:ازیر توضیح د

 ی ادهاقتصاس تجربه گذش ته اس ابر: یهار س رمازالت در بادخ

 ل م تلفیاشکایه به ار سرمازای دولت در باهلتاصنعتی، دخ

یه، ار س  رمازای باهلتاولین گروه دخا س  ت ابوده پذیر نامکا

سطه بین ان واعنوبهکه س ت اتی الیت موس س اکردن فع اراک

گروه دوم  د کننن عمل میاراگذیهاس   رم ن وازکنندگانداپس

ی مستقیم به ایهانه سرماراخت یایه پرداسرم رازات در باخلامد

ورد م اسیآطور وسیعی در شرق که به ستای صنعتی اههابنگ

 الی بای مارهازان شدید بار گرفته و بدینوسیله فقداده قراستفا
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ز ا سب،ای منازهانداشتن دسترسی به پساعملکرد خوب و ند

یع اد ص   نایجای ادولت بر یایهای س   رماهه کمك،اراطریق 

ی اهنهاراه ی،ارا ،اهلتاس ت  گروه سوم دخاد مرتفع ش ده انوز

ست ای سیارهابزایق ز طراس ت که ایه اغیرمس تقیم به س رم

تی به الیات ماراعتباری، اگذیهای س   رمانند مجوزهالی، م ام 

 اص بای خاک و برخوردهاس  تهلای اهذخیره ری،اگذیهاس  رم

د ایجا ،اهلتارم دخاست  گروه چهام شده انجا یهایدی س رماع

 یعاز صناویژه هب ایه راست که حرکت سرمادی ای نهایندهافر

 یارازی ص  نعتی و ت ص  یر کاس  زابه نفع ب رو به تحلیل،

 زد اسل میابع، فعامن

 تارییمس   تمر و تغ یتوس   عه ص   نعت: رار کازالت در بادخ 

ر اک یروینبه ناو همه ج شتریب یاهرتامه مستلزم ،یراختاس

ته شاوجود ند یموزش فنآ تالیسب تسهات منانامکاگر ا ست ا

شکست روبرو  ار باک یرویسب نامن یاهرتاش د، عرض ه مهاب

ر، ار کازادر ب اهلتاز دخاگروه  نیولا نیابراش   د  بن  ده اوخ

د ناتویموزش مآ ست ار اک یرویرت نامه شیافزا یابر تیلافع

ی ارتقان امکا[  12]ش  داهدف ب نیابه  لین یامهم بر یریمتغ

ر، در توس  عه اک یروین یفن تیوم س  طوح ظرفاس  ب و مدامن

و  یرجار خاثآ لیدل بهست  ا نندهکنییتع رایبس یورافن عیسر

 یاهلتابه دخ یدایز زایره ناهمو ،یموزش فنآ زیت س  رراثرا

 ایسآشرق  یاکیر کشورهاست  اشته اوجود د یس ب دولتامن

 امس    له ر نیا نیو چ یلزاپور، ما، س   نگجنوبی کره ژهیوهب

در  یدرخور توجه یاه  یراگ  ذهی  ادرک ک رده و س   رم  

 اس   تاهمین ر رند  دادهام دانجاکش   ور  نیا یاههانش   گ اد

 ست  ا شده سیسات یت صص یتاقیت تحقاموسس

س  ب توس  ط امن یابه گونه یموزش فنآو  میتعل گراهمچنین 

 اض  انچه ص  نعت تقآ نیس  ت بانش  ود، ممکن  تیار هدازاب

نگردد  حوزه مهم  داجیابق اشود، تط ینچه عرضه مآکند و یم

 یاهستمیمربوط به س   ،یتوس عه ص نعت یاموزش برآمر ادر 

 یاموزش حرفهآو  اهیوراو فن یمهندس    – یفن یموزش   آ

  ست اهنیسیتکن

  ز ا یکی ،یورابه توس   عه فن کمكی: ورار فنازال ت در ب ادخ

که یطوربه ؛رداد ین نقش مهمآست که دولت در ا ییاهحوزه

 تیاحم یصاخ یاهتیلاز فعا میطور مس تقبه ایحوزه  نیادر 

 عدامس   یافض   كی داجیابه  میمس  تقریطور غبه ایکند و یم

 یاهتیلافع  گرچ هاکن د  یکم ك م یوراتوس   ع ه فن  یابر

 ،دیجد تادیتول اما ؛زندیمآطرهام  اص  ولا یورآو نو یتاقیتحق
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زه، ات یاهو طرح دیجد یدیتول یان ده یانو، فر یاه یورافن 

ه اهمر یناوافر یبتافع رق  اور، من  آنو یاه  هابنگ   یابر یهمگ

رب ار مورد تج  د یتجرب یاه  یو بررس    اه  هی  نظرد  ورآیم

( و 8914) 6یرافب  ا(، ه  8921) 6ز قبی  ل ورنونا یلمللانی ب 

وت در ارند که تفاد دیکانکت ه ت  نیابر  زین( 8911)4دوس   ی

در  انهآدر عملکرد  یمل مهما، عاو کش   وره اههابنگ  یورافن 

ین ا وریاست فنان ستین مس له در سی  س تا یبتارق یافض 

چه ترکیبی  ابس  ت که دولت تص  میم بگیرد در چه حجمی و ا

س   ت ایت کند  دومین زمینه س   یای حمایهات پ از تحقیق ا

 ی تحقیقاهلیتاس  ت  فعاربردی اوری کات فناوری، تحقیقافن

ی اهنیز گس   ترده و توس   ط گروه اهین زمینهاو توس   عه در 

ی اههایشگازمآی دولتی، اههایش  گازمآش ود: م میانجام تلف 

قل ی مستاههایشگازمآمتکی بر بودجه دولت،  املاک امامستقل 

ند، ای خص   وص   ی متکیاههاک ه هم بر دول ت و هم بر بنگ 

ی اههایش  گازمآ، اههاز بنگایت گروهی ات مورد حماموس  س  

، R&Dی ادهات نهاراعتبان خصوصی  به جز اورایع و مش اص ن

م انیز در تم اههادول ت ب ه بنگ R&Dن ه مس   تقیم ارا، ه ی ارا

 نیناقو ،همین منظور  بهردار وجود دازای پیشرفته بادهاقتص ا

نه غیرمس  تقیم ارانند یارد که هماص  ی هم وجود داتی خالیام

ن اتومی اوری راس   ت فناکند  س   ومین زمینه س   یعمل می

حی و اردی چون طراق نمود  مواطلابتی ات رقان تحقیقاعنوبه

 تابی و خدماریازایش، مهندسی تولید، بازمآتوس عه محصول، 

رمین ب ش اد  چهش   ووری میار فنانتش   اعث اک ه همگی ب

ی اهموزش فنی و س  یس  تمآهم کردن اوری، فراس  ت فناس  ی

ی ادهامل نزدیك بین صنعت و نهاست  تعاس ب اموزی منآراک

 اری باست  همکای موفق اهی سیستماهز ویژگیاموزش فنی آ

هش او ک وریافنتوس  عه  ام ش  دن بامنظور همگبه اههانش  گاد

و  81س   ت]ا ملاین تعاص   لی اید از فواتی ای تحقیقاههزینه

81]  

م انجاتی اتحقیق ،جیالعه وض عیت صنعت نسادرخص وص مط

 ناعنو اب ن ب ه تحقیقی اتومی انه  آز جمل  ه اس   ت ک ه اش   ده 

 یارب ییارهاهکار ،هارا در فتهای توسعه محصول مفهوم رگیریاکبه

ل ادر سدقی اتوس ط ص کش ور  جیانس  ص نعت وض عیت بهبود

ت ادرای توس   ع  ه ص   اره  اهک  او ر اه  لشا، تحلی  ل چ  8316

ده ازس  معیلاجی( توس  ط العه موردی ص  نعت نس  اغیرنفتی)مط

به  از گذش  ته تان ایراجی او ص  نعت نس   8393لادر س   هنجنی

 دیابآش کوهی و مروتی شریفتوس ط  ارهاهکاو ر اهلشامروز؛ چا
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5 Hufbauer 

ز ایك   هرچند در هیچ[88و  81، 8]ره نموداش  ا 8393ل ادر س  

در مش   کی ارچه چاوض   عیت تولید پبه موض   و   اهین پژوهشا

ز ارج ای خاهست  در پژوهشاخته نشده اصی پرداختصاصورت به

که  1114ل اپلین در ساز قبیل تاتی ان به تحقیقاتوکشور نیز می

 جیانس صنعت راختاس تجدید و زیازس اب یارهاهکابه بررس ی ر

 ص  نعت رویپیش یاهلشاچ ، بررس  یاروپادیه اتحا یاکش  وره

مل موثر بر ا، بررسی عو 1119ل ادر س یاتوسط ر لابنگ جیانس 

در  حمدا ن توسطاکستاپ جیانس صنعت در مدهآ پدید یاهنابحر

و تجزیه و تحلیل نقش و وض   عیت فعلی ص   نعت  1181ل اس   

ل ازیمبوی قیزی در س  ان توس  ط رازبکس  تاد اقتص  اجی در انس  

   [11و  14، 16، 82]ره نموداشا 1111
 

 سی پژوهشاشنروش-9
 ربردیاک یجانت وردنآ بدست پژوهش ینا هدف کهییاجنآزا

 ی توس   عه تولید،اهلشابندی چیی و رتبهاس   ادر زمین ه ش   ن 

 درارچه چای بهبود وض   عیت در تولید پارهاهکاو ر اهس   تاس   ی

 در هدف، ز نظرا پژوهش ینا الذ س  ت،ا جیانس   مش  کی ص  نعت

 هشپژو ینکهابه دلیل  گیرد می راقر ربردیاک یاهپژوهش دس  ته

 پدیده زا قعیاو و مفص   ل تاعاطلا وریآجمع لادنب به ض   راح

 وریآجمع جهت م تلف حلامر در طرفی زاو  س   تا موردنظر

ین پژوهش این، ابراست؛ بنا نموده دهاستفا مهاپرس شن زا ت،اعاطلا

ر ارفی قاکتشا-ی توصیفیاهز نظر روش تحقیق در دسته پژوهشا

 گیرد می

ند که در نی بودان و مت صصاپژوهش خبرگین اری امآمعه اج

تی لیت مدیریابقه فعادر مشکی سارچه چاویژه پجی بهاصنعت نس

نی و الی و میان عاز مدیراند، متش   کل اش   تهاتی داتحقیق  او ی 

ب اجی حجامل شرکت نساجی مرتبط شات نسانجارخاتی کاعملی

رت اجی وزاز، دفتر نس   اجی کرپ نات نس   انجارخاش   هرکرد، ک

نجمن ا، نایراجی ان نسامعه مت ص ص اج رت،اص نعت، معدن تج

ته هی مرتبط رشانشگاتید داساو  بات حجان محصولاتولیدکنندگ

ن یاتی در زمینه موضو  ابقه تحقیقای س اراجی و مدیریت دانس 

یی اس   اگیری ه دفمند در مرحله ش   نپژوهش  ب ه روش نمون ه

نفر و در  81 اهستایی س یاس انفر و در مرحله ش ن 16 اهلشاچ

ده شده استفامعه ای جاعضاز انفر  11 ارهاهکایی راس امرحله ش ن

و  اهلشابندی چیی و رتبهاس   ای ش  نابر ،ین تحقیقاس  ت  در ا

ین ابی ارزیای اهخراجی و شای توس عه ص نعت نساهس تاس ی

در مش  کی، س  ه مرحله طی ارچه چالعه پامورد مط اب اهس  تاس  ی

6 Dosi 
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لعه از طریق مطا اهلشات و چاول، مش کلاس ت: در مرحله اش ده 

ن یان اخبرگ احبه بارک مرتبط و مصاد و مداسنات موضو  و ادبیا

گری و لای غربازمون دوجملهآ ایی شده و سپس باساص نعت شن

 یاهستاند  در مرحله دوم، سیابندی ش دهزمون فریدمن رتبهآ اب

د و اسناموضو  و  تایدبالعه امطز اده استفا این صنعت باتوس عه 

د و یی شدناساصنعت شن ینان اخبرگ ابحبه ارک مرتبط و مصامد

ز طریق توزیع ا( CVR)نافق خبرگاخر نسبت تواشز اده استفا اب

وری و تحلیل آجمع اهدهالعه، دای در نمونه موردمطامهاپرس  ش  ن

لعه امط یقز طرای بهبود وض  عیت ارهاهکاخر رآگردید  در مرحله 

ده افستا ایی شده و باسان شناز خبرگاو نظرسنجی موضو   تایدبا

مه از طریق توزیع پرسشنا (CVR)نافق خبرگاخر نسبت تواشز ا

ر اوری و مورد تحلی  ل قرآجمع اه  دهالع  ه، دادر نمون  ه موردمط  

 گرفت  
 

 ي پژوهشاهفتهای-4
 اهلشابندي چیی و رتبهاساشن -4-9

م به اقدا ،ناخبرگ احبه بات موض   و  و مص   ادبیابررس   ی  اب

در ارچه چان در تولید پاریاجی الش ص نعت نساچ 64یی اس اش ن

لب ادر ق اهلشاین چاهمیت امنظور تعیین مش   کی گردی د و به

ی ازمون دوجملهآز اده استفا اب وری شدهآجمع اهدهاد مه،اپرسشن

ر گرفت  در امورد تجزی ه و تحلی ل قر ،SPSSر افزاب ه کم ك نرم

 ناز نظر خبرگ  امهم لش اچ  81درص   د،  96ن اطمین اس   طح 

 گردد هده میامش 6 رهاشم در جدولگردید که  مش ر

 

 [یج تحقيقانت]نایرادر مشكی در ارچه چار بر توسعه توليد پاثرگذاي مهم و اهلشاچ :4جدول 

 اهلشاچ ردیف

 تاهر و مت صر در زمینه تولید و عملیاکمبود نیروی م 8

 بری معتابرنده اری مشترک بای همکامع برای جارهازوکاین صنعت و نبود سا رزشانی اجی کشور به زنجیره جهافزوده صنعت نسارزش ا ار و بایدال پاتصاعدم  1

 تیادرای صارهازاضعف در توسعه ب 3

 نکیای باهی بهرهالانرخ ب 6

 لمللیالی بینات پولی و مادلات تبامشکل 6

 ی سنگین و   (اهز قبیل وثیقهانکی)ات بافت تسهیلاد در دریانع زیاوجود مو 4

 ین صنعتای انکی برات باراعتباکمبود  2

 ر غیررسمیازاز بایه امین سرمای تالالی تولید و نرخ بامین مایه در تار سرمازاضعف ب 1

 لمللیانش و تجربه بینال دانتقای ای برانبود رویه 9

 ق(اچاصورت قرجی)بهان قیمت خارزادر مشکی تقلبی و ارچه چات پارداو 81

 نایراخل اسب در داکیفیت من قیمت و اولیه باد اکمبود مو 88

 گیرنده دولتیی م تلف تصمیماههاهنگی بین دستگاد و عدم هماسی زیاوکرورب 81

 رچه(اپ و ف، نخالیاولیه، اد امین مواتوزیع و ت جی)یعنی تولید،ارزش نسافزوده به کل زنجیره ارزش ات بر الیاعدم تسری حذف شمول م 83

 مین(اجی)زنجیره تان صنعت نسانفعیی بین ذاری شبکهاضعف در همک 86

 کمیتادر مشکی در ب ش حارچه چان رشته صنعت پامدون در کل هبردارری و نبود اگذولویتاعدم  86

 رز و   (ا، عدم تیبیت نرخ الان کشور)تورم، نرخ بهره باد کلاقتصاتی محیط اثببی 84

 ی رقیبارجی در کشورهاری خاگذیهارمفتن سارجی در کشور و شدت یاری خاگذیهای سرمالاریسك ب 82

 ناز مشتریانی اسب بافی متناعدم عرضه ک 81

بندی م به رتبهاقدار، ادای معناهلشاز مش  ر شدن چاپس 

گردید که  SPSSر افزازمون فریدمن در نرمآز اده اس   تفا اب انه آ

 ست ا،ه شده ارا 6 رهاشم ن در جدولآیج انت

 [یج تحقيقانتهميت]اه ترتيب درجه ب اهلشابندي چرتبه :6جدول 

 راداي معناهلشاچ رتبه
نگين امي

 رتبه
 81546 رز و   (ا، عدم تیبیت نرخ الان کشور)تورم، نرخ بهره باد کلاقتصاتی محیط اثببی 8

 81511 ی رقیبارجی در کشورهاری خاگذیهافتن سرمارجی در کشور و شدت یاری خاگذیهای سرمالاریسك ب 1

 88521 لمللیالی بینات پولی و مادلاتبت امشکل 3

 88544 ق(اچاصورت قرجی)بهان قیمت خارزادر مشکی تقلبی و ارچه چات پارداو 6
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 81591 نکیای باهی بهرهالانرخ ب 6

 9591 لمللیانش و تجربه بینال دانتقای ای برانبود رویه 4

2 
 اری مشترک بای همکامع برای جارهازوکاین صنعت و نبود سارزش انی ازنجیره جهجی کشور به افزوده صنعت نسارزش ا ار و بایدال پاتصاعدم 

 ی معتبرابرنده
9521 

 9511 ی سنگین و   (اهز قبیل وثیقهانکی)ات بافت تسهیلاد در دریانع زیاوجود مو 1

 9514 ر غیررسمیازاز بایه امین سرمای تالالی تولید و نرخ بامین مایه در تار سرمازاضعف ب 9

 1521 گیرنده دولتیی م تلف تصمیماههاهنگی بین دستگاد و عدم همای زیساروکروب 81

 1521 نایراخل اسب در داقیمت و کیفیت من اولیه باد اکمبود مو 88

 1541 کمیتادر مشکی در ب ش حارچه چان رشته صنعت پامدون در کل هبردارری و نبود اگذولویتاعدم  81

 1564 ین صنعتای انکی برات باراعتباکمبود  83

 1531 تاهر و مت صر در زمینه تولید و عملیاکمبود نیروی م 86

 1516 رچه(اپو  ف، نخالیاولیه، اد امین مواتوزیع و ت جی)تولید،ارزش نسافزوده به کل زنجیره ارزش ات بر الیاعدم تسری حذف شمول م 86

 1581 مین(ازنجیره تجی)ان صنعت نسانفعی بین ذیاری شبکهاضعف در همک 84

 1511 تیادرای صارهازاضعف در توسعه ب 82

 4516 ناز مشتریانی اسب بافی متناعدم عرضه ک 81

 اهستایی سياساشن -4-0

ز ان، ابه مت ص ص تاتوض یح،ه اراو  تحقیقف اهداتوض یح  اب

 یاهستامه سیاپرسشنت الاوز ساهریك  ات ستاشده سته اخو اهآ

گویه » :شنداس گو بازیر پیف سه ب شی س طاسابر اردی اپیشنه

گویه »، «س ت ولی ضروری نیستاگویه مفید »، «س تاض روری 

    «رداضرورتی ند

س فرمول اساست برای هر سیابر CVRخر ار شاسپس مقد

  سبه گردید:ا،ه شده، محاراوشه ازیر که توسط ل

 
 𝑛𝑒  ت و الادهنده به سوس خاد خبره پافراد اتعد Nن آکه در 

   نداب کردهانت ا ار« ستاگویه ضروری »که  ستا دیافراد ادتع

نفر  81ین مرحله اس گو در ان پاد مت صصاکه تعد انجآز ا

 طبق جدولCVR ن افق خبرگانسبت تور اقل مقدا، حدهستند

  ستا 1541بر ابر 4 رهاشم

 وشهادي لاپيشنه CVRبل قبول ار قاقل مقداحد :6جدول 

 راگذد متخصصين نمرهاس تعداسال بربل قبواق CVRر اقل مقداحد

د اتعد

 متخصصين
ر امقد

CVR 

د اتعد

 متخصصين
ر امقد

CVR 

د اتعد

 متخصصين
ر امقد

CVR 

6 1599 88 1569 16 1532 

4 1599 81 1564 31 1533 

2 1599 83 1566 36 1538 

1 1516 86 1568 61 1519 

9 1521 86 1569   

81 1541 11 1561   

 

ی توس  عه ان براز نظر خبرگای منت ب اهس  تاین س  یابرابن

  ستا 2 رهاشم بق جدولان مطایرادر مشکی در ارچه چاتولید پ
 

 
 یج تحقيق[ا]نتنایرادر مشكی در ارچه چاي توسعه توليد پان براز نظر خبرگاي منتخب اهستاسي :7جدول 

 (CVRن )افق خبرگاخص تواش اهستاسي

 151 صنعت  نیار اوککسب یادر جهت بهبود فض اهستایس ییامگرو ه یصاختصا یاهستایس بیو تصو نیتدو

 154 صنعت  نیا یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواصلا

 151 صنعت  نیار اوکرزش کسبا رهیدر جهت توسعه زنج یات توسعهاخلام مدانجامنظور سب بهامن یلگوا یحاطر

 151   ( و  وریافن توسعه ه،اشگیازمآ و توسعه، قیتحق ،یموزشآ یادهاصنعت)نه نیا در یت صص یادهاو توسعه نه داجیا

 8 صنعت  نیا امرتبط ب یلمللانیب یاردهانداستال انتقاو  ارتقا

 151 ت محور ادراص تادیدر جهت تول احدهاو ینمنداسطح تو یارتقا

 156 ن آ یت صص یاهلفهوهر منطقه و م ینسب یاهتیبر مز دیکات اب یجاکشور در ب ش نس منطقه محور یصنعت توسعه

 151 کشور  یجان صنعت نساتو ارتقا یهبردامع رامه جابرن نیتدو

 8  یریذپبتارزش و رقا یزاکیرساهدف حد اب ینارزش جها رهیل به زنجاتصارزش و ا رهیتوسعه زنج

 151 صنعت  نیار اوککسب یاههادر بنگ یورآو نو یریپذبتاتوسعه رق

 151 یجارزش نسا رهیزنج یازهاین اسب بامتن یلام نیمات مانظ رییح و تغاصلا

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 −

𝑁
2

𝑁
2
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 ارهاهكایی راساشن -4-9

 احبه بات موض   و  و مص   ادبیالعه امط این مرحل ه نیز بادر 

نع او مو اهلشالقوه برطرف نمودن چای بارهاهکار ابت دان، اخبرگ 

ر س دج شد  سپاست ران ایرادر مشکی در ارچه چاتوسعه تولید پ

 تاتوض  یح،ه اراو  تحقیقف اهداتوض  یح  ابی امهالب پرس  ش  ناق

ز اهریك  ات ستاش  ده س ته اخو انهآز ان، ابه مت ص ص  زاموردنی

گویه »ش  ند: اس   گو باپس طیف س  ه ب ش  ی اس  ابر ات رالاوس  

گویه »، « ست ولی ضروری نیستاگویه مفید »، «س تاض روری 

    «رداضرورتی ند

قل انفر بوده و حد 11س   گو ان پاد مت ص  ص  اکه تعد انجآز ا

بر ابر 3 رهاش  م طبق جدولCVR  نافق خبرگانس  بت تور امقد

یی که طبق نظر ارهاهکار 1 رهاشم ز جدولاین ابرابن س ت؛ا 1561

ن اعنوب  ه س   ت،ا CVR ،1561ر اق  ل مق  دای ح  داران داخبرگ  

د ان پیش  نهایرادر مش  کی در ارچه چای توس  عه تولید پارهاهکار

 گردند می

 [یج تحقيقانت]نایرادر مشكی در ارچه چاي توسعه توليد پان براز نظر خبرگادي و منتخب اي پيشنهارهاهكار: 8جدول 

 (ار)هاهكار لشاچ ردیف
فق اخص تواش

 CVRن اخبرگ

ر اهكار

 منتخب

8 
ورم،  ن کشور)تاد کلاقتصا طیمح یتاثبیب

 رز و   (انرخ  تیعدم تیب

 نیمات یاهصندوق ریصنعت )نظ نیادر  یلام نیمات یارهابزا تیتوس عه و تقو د،اجیا

 ی و    (ت صص نگیزیل یاهشرکت مشترک، یلام
158  

  151 دیاقتصای اهنهابر تکاین صنعت در برای اههاز بنگایتی ای حمارهاوکازذ سات ا

1 

رجی در اری خاگذیهای سرمالاریس ك ب

ری اگذیهافتن س  رماکش  ور و ش  دت ی

 ی رقیبارجی در کشورهاخ

 یادر جهت بهبود فض   اهس  تایس   ییاو همگر یص  اختص  ا یاهس  تایس   بیوتص 

 صنعت نیار اوککسب
153  

  156 صنعت نیا یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواصلا

ظر اتر متناصنعت و دف نیا یرجاخ یراگذهیاتوسعه سرم یدفتر ت ص ص زیاس لافع

 صاخ تارایختا اهدف ب یادر کشوره
151  

  151 صنعت نیا یرجان خاراگذهیاسرم ژهیو فناوریل انتقای ص خط سبز گمرکاختصا

3 
 نارزادر مشکی تقلبی و ارچه چات پارداو

 ق(اچاصورت قرجی)بهاقیمت خ
  156 در مشکیارچه چادی ورودی پاتر در مبنهاگیری س تارهاوکزاذ سات ا

 یلمللالی بینات پولی و مادلات تبامشکل 6

 ژهیپش  ت به پش  ت( و یداس  نار اعتبا) Back to Back LCر اختار و س  ازوکاس   داجیا

صنعت و معدن و توسعه  ،یورزا: کشلیز قبا یت صص یاهنكادر ب یجاص نعت نس 

 وناتع

154  

  156 "یجاصنعت نس یلمللانیت باطارتباو  یبایرازامرکز ب" یزانداهاو ر داجیا

 ینکای باهی بهرهالانرخ ب 6
  159 یفناور یارتقامنظور بهبود و به متین قارزا تالی،ه تسهاراو  یلام نیمات

  152 تالیسود تسه نهاراین اعنوبع بهامن ریت ص اب ینکاهش نرخ سود باک

4 

مدون  راهبرد و نبود یراگذتیولواعدم 

 درمشکیارچه چان رشته صنعت پادر کل

 تیکمادر ب ش ح

رچه ان رشته صنعت پاتوس عه کلن اتو ارتقا یهبردامع راه جمابرن ه واتدوین نقش ه ر

 شکیدر ماچ
156  

 یادر جهت بهبود فض   اهس  تایس   ییاو همگر یص  اختص  ا یاهس  تایس   بیتص و

   صنعت نیار اوککسب
154  

هر  ینسب یاهتیبر مز دیکات اب یجاکشور در ب ش نس منطقه محور یصنعت توس عه

 نآ یت صص یاهلفهومنطقه و م
156  

2 
نش و تجربه ال دانتقای ای برانبود روی ه

 لمللیابین

  156 صنعت نیامرتبط در  نایبننشاد یاهتیبلاو ق اهتوسعه شرکت

  151 صنعت نیادر  دیجد یاهفناوریل و توسعه انتقا نهیدر زم تالی،ه تسهارا

  151 یللملانیب یابه برنده ین صنعتا شرویبزرگ و پ یاههال بنگاتصا

  153 صنعت نیا امرتبط ب یلمللانیب یاردهانداستال انتقاو  ارتقا

 یجاسن مرتبط تالآنیشام یدکیت منفصله و ا  قطعانوا ینازرگاحذف تعرفه و سود ب

 نازیبه هر م
151  

  151 صنعت نیا انه مرتبط باورافن یاهز پژوهشا تیاحم

1 

زوده فارزش ا ار و بایدال پ اتص   اع دم 

 نیاجی کشور به زنجیره جهاص نعت نس

ی ارهازوکاین ص  نعت و نبود س  ارزش ا

ی ابرنده اری مشترک بای همکامع براج

  151 صنعت نیا یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواصلا

  151  یاو منطقه یلمللانیمشترک ب یابرنده داجیا تیتقو

ظر در اتر متناصنعت و دف نیا یرجاخ یراگذهیاس عه س رمتو یدفتر ت ص ص  داجیا

 ص اخ تارایختا اهدف ب یاکشوره
151  
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 (ار)هاهكار لشاچ ردیف
فق اخص تواش

 CVRن اخبرگ

ر اهكار

 منتخب
  153 "یجاصنعت نس یلمللانیت باطارتباو  یبایرازامرکز ب" یزانداهاو ر داجیا معتبر

رزش ا یاهرهیل به زنجاتصاتوسعه و  یابر یلمللانین مت صر باسارشناز کا دهاستفا

 یناجه
151  

9 
ت افت تس   هیلاد در دریانع زیاجود موو

 ی سنگین و   (اهز قبیل وثیقهانکی)اب

 دیخر یابر نیماتض    دییاو ت نیماجهت ت یت ص   ص    یاهنكان در بامکا داج یا

   نسانیاصورت فبه ین صنعتای رجاروز خت بهالآنیشام
152  

 نیمات یاهقصندو ریصنعت)نظ نیادر  یلام نیمات یارهابزا تیتوس عه و تقو د،اجیا

 ی و    (ت صص نگیزیل یاهشرکت مشترک، یلام
156  

 یمبتن دیلب تولادر ق یدر مشکارچه چاپ یدیتول یاحدهادرگردش و هیاس رم نیمات

و  یجان نس   اکنن  دگ دی  تول نیب یخلا( دیداس   ن ار اعتب ا)یل س   اد و اردابر قر

 هیولاد ان مواکنندگنیمات

154  

81 
ت و کیفی  ت قیم   اولی  ه ب  اد اکمبود مو

 نایراخل اسب در دامن

هش تعرفه اکز قبیل ا)تیفیک اب هیولا دات مواردات در حوزه واو مقرر نیناح قواص   لا

 (ین صنعت و    اولیه اد اموت ارداو
151  

  159 ین صنعتاولیه اد اکننده مومینای تاهتقویت و توسعه شرکت

88 

 لی تولیدامین مایه در تار سرمازاض عف ب

ر ازاز بایه امین س   رم ای ت ال اب  و نرخ

 غیررسمی

 نیمات یاهصندوق ریصنعت)نظ نیادر  یلام نیمات یارهابزا تیتوس عه و تقو د،اجیا

 ی و    (ت صص نگیزیل یاهشرکت مشترک، یلام
151  

 یمبتن دیلب تولادر ق یدر مشکارچه چاپ یدیتول یاحدهادرگردش و هیاس رم نیمات

و  یجان نس   اکنن  دگ دی  تول نیب یخلا( دیداس   ن ار اعتب ا)یل س   اد و اردابر قر

 هیولاد ان مواکنندگنیمات

151  

81 

هنگی بین اد و عدم هماس   ی زیاروکروب

گیرنده ی م تلف تص   میماههادس   تگ 

 دولتی

 یادر جهت بهبود فض   اهس  تایس   ییاو همگر یص  اختص  ا یاهس  تایس   بیتص و

 صنعت نیار اوککسب
152  

 ،موزشآمرتبط ) یو مل یناستا ییاجرا یاههادستگ ناریدن و مارکناک یزانمندس اتو

 مشترک و   ( یراک یاهگروه لیتشک
153  

 تین صنعای انکی برات باراعتباکمبود  83

 دیجهت خر هیکره و ترک ن،یپن، چاژ لیز قبا ییاز کش   وره ا یراعتب اخط  داج یا

م احب ناص   یاهش  رکت اد بارداقر ایت و ادرابه ش  رط ص   یفناورت و الآنیش  ام

 (یفناوربر از محل فروش نفت)نفت در برا یلام نیمات قیز طرا یلمللانیب

156  

 نیمات یاهصندوق ریصنعت)نظ نیادر  یلام نیمات یارهابزا تیتوس عه و تقو د،اجیا

 ی و    (ت صص نگیزیل یاهشرکت مشترک، یلام
154  

86 
هر و مت صر در زمینه اکمبود نیروی م

 تاتولید و عملی

  156 در کشور "یجاصنعت نس یموزش و تکنولوژآ یکز ت صصامر" داجیا

  152  یلاع موزشآ ،یاو حرفه یکز فنادر مر اهموزشآح اصلاو  یزانمندساتو

 ،لیدر حوزه، تکم یجاصنعت نس نیلافع ژهیو یت ص ص یموزش آ یاهدوره یرابرگز

 یورت و بهرهالآنیشام میتنظ ،یرزرنگ
152  

موزش، و آمنظور ن بهاز مت صصاده استفاجهت  یجانس یاحدهابه و تالیتس ه اعطا

 یجاصنعت نس یوربهره ارتقا
156  

86 

ت بر الیاعدم تس   ری حذف ش   مول م

رزش اف زوده ب  ه ک  ل زن  جیره ارزش ا

یه، ولاد امین مواجی)تولید، توزیع و تانس

 رچه(اپ و ف، نخالیا

  159 فزودهارزش ابر  تایلانون ماح قاصلا قیز طراهدفمند،  یاه،ه مشوقارا

84 
ی بین اری ش   بک  هاض   عف در همک  

 (میناجی)زنجیره تان صنعت نسانفعذی

 و توسعه، قیتحق ،یموزشآ یادهاصنعت)نه نیادر  یت صص یادهاو توسعه نه داجیا

 و   ( فناوری توسعه ه،اشگیازمآ
156  

مرتبط  یو مل یناس   تا ییاجرا یاههادس   تگ نارین و مدارکناک  یزانمن دس   اتو

 مشترک و   ( یراک یاهگروه لیموزش،تشکآ)
151  

 تیادرای صارهازاضعف در توسعه ب 82

  156 قوهلای بارهازادر مشکی به بارچه چات پاتولید تادراص هدف تسهیل ابت ابهبود مقرر

ظر در اتر متناصنعت و دف نیا یرجاخ یراگذهیاتوس عه س رم یدفتر ت ص ص  داجیا

 صاخ تارایختا اهدف ب یاهکشور
158  

 یابرند بر تیریو مد یزار، برندسازاتوس عه ب یاهرتامه یموزش آ یاهدوره یرابرگز

 صنعت نیا نارین و مداسارشناک
156  

  156 "یجاصنعت نس یلمللانیت باطارتباو  یبایرازامرکز ب" یزانداه او ر داجیا

  152و  ناریادر  یدر مشکارچه چاپ دیتول یابر یرجاخ ی معتبراهشرکتتحت برند  دیتول
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 (ار)هاهكار لشاچ ردیف
فق اخص تواش

 CVRن اخبرگ

ر اهكار

 منتخب
 لمللیای بینارهازابه ب آن عرضه

81 
ز انی اس   ب بافی متن اع دم عرض   ه ک 

 نامشتری

  159 موجود یاز توسعه برندها تیاحم

  154 ی ملی جدیداد برندهایجا

  156 صنعت نیا یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواصلا

 

 ادهاگيري و پيشنهنتيجه-6
ت م تلف فرهنگی و از جهاره گردید، اش  ان آنگونه که به اهم

 ییالاب تیهماز ا یدر مش   کاچرچه اپ یخلاد دی تولدی، اقتص   ا

و  ییاس   اش   نی این پژوهش براین در ابرابن س   ت  ا رابرخورد

ود بهب یارهاهکاو ر اهستایس د،یتوسعه تول یاهلشاچ یبندرتبه

ز اده استفا اب یجادر صنعت نس یدر مشکارچه چاپ دیتول تیوضع

ده ش   د که اس   تفاری امآی اهن و روشاز خبرگاطیف متنوعی 

مس   تقل به طور بهکه  متفاوت اس   ت ییاهپژوهش اطور کلی ببه

ت و العابر مطابن س  ت اخته ش  ده انه پرداگاص  ورت جدم بهاهرکد

م اجنال در کشور ابه ح این موض و  تان، ای پژوهش گراهبررس ی

ین زمینه ای در العهارجی نیز مطات خاس  ت و در تحقیقانش  ده 

شده در تحقیق یی اسای شناهلشاتوجه به چ ابست  ام نشده انجا

در مش  کی توسط ارچه چای زیر به جهت توس عه تولید پارهاهکار

 د گردید:این صنعت پیشنهان اخبرگ

 ص  نعت  نیادر  یلام نیمات یارهابزا تیتوس  عه و تقو د،اجیا

 گنیزیل یامشترک، شرکت ه یلام نیمات یاصندوق ه رینظ)

 ؛و    ( یت صص

 بر اص  نعت در بر نیا یاههاز بنگا یتیاحم یارهازوکاذ س  ات ا

 ؛یداقتصا یاهنهاتک

 در  اهستایس ییاو همگر یصاختص ا یاهس تایس  بیتص و

 ؛صنعت نیار اوککسب یاجهت بهبود فض

 یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواص لا 

 ؛صنعت نیا

 نیا یرجاخ یراگذهیاتوسعه سرم یدفتر ت ص ص یزاس لافع 

 ؛صاخ تارایختا اهدف ب یاظر در کشورهاتر متناصنعت و دف

 ن اراگذهیاسرم ژهیو یفناورل انتقا یص خط سبز گمرکاختصا

 ؛صنعت نیا یرجاخ

 رچه اپ یورود یداتر در مبنهاریگس   ت یارهاکوزاذ س  ات ا

 ؛یدر مشکاچ

 راختار و س ازوکاس  داجیاBack to Back LC (یداسنار اعتبا 

ز ا یت صص یاهنكادر ب یجاصنعت نس ژهیپش ت به پشت( و

 ؛وناصنعت و معدن و توسعه تع ،یورزا: کشلیقب

 یلمللا نیت باطارتباو  یبای رازامرکز ب » یزان داهاو ر داج یا 

 ؛«یجاصنعت نس

  منظور بهبود و هب متین قارزا تالی،ه تس   هاراو  یلام نیمات

 ؛یفناور یارتقا

 ود س نهاراین اعنوبع بهامن ریت ص اب ینکاهش نرخ س ود باک

 ؛تالیتسه

 ن توس   عه اتو ارتقا یهبردامع رامه جاه و برنانقش   ه ر نیتدو

 ؛یدرمشکارچه چان رشته صنعت پاکل

 در  اهستایس ییاو همگر یصاختص ا یاهس تایس  بیتص و

   ؛تصنع نیار اوککسب یاجهت بهبود فض

 دیکات اب یجامنطقه محورکشور در ب ش نس یتوس عه ص نعت 

 ؛نآ یت صص یاهلفهوهر منطقه و م ینسب یاهتیبر مز

 نیامرتبط در  نایبننشاد یاهتیبلاو ق اهتوس   عه ش   رکت 

 ؛صنعت

 ر د دیجد یاهفناوریل و توسعه انتقا نهیدر زم تالی،ه تسهارا

 ؛صنعت نیا

 یاص   نعت به برنده نیا ش   رویبزرگ و پ یاههال بنگاتص   ا 

 ؛یلمللانیب

 ؛نعتص نیا امرتبط ب یلمللانیب یاردهانداستال انتقاو  ارتقا 

 تالآنیش  ام یدکیت ا  قطعانوا ینازرگاحذف تعرفه و س  ود ب 

 ؛نازیبه هر م یجامرتبط نس

 ؛صنعت نیا انه مرتبط باورافن یاهز پژوهشا تیاحم 

 یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواص لا 

 ؛صنعت نیا

 ؛یاو منطقه یلمللانیمشترک ب یابرنده داجیا تیتقو  

 ت صنع نیا یرجاخ یراگذهیاتوسعه سرم یدفتر ت صص داجیا

  ؛صاخ تارایختا اهدف ب یاظر در کشورهاتر متناو دف

 یلمللانیت باطارتب او  یبای رازامرکز ب » یزان داهاو ر داج یا 

 ؛«یجاصنعت نس

 توسعه و یابر یلمللانین مت ص ر باس ارش ناز کاده اس تفا 

 ؛ینارزش جها یاهرهیل به زنجاتصا

 دییاو ت نیماجهت ت یت ص   ص    یاهنكان در بامکا داج یا 

ص  نعت  نیا یرجاروز خت بهالآنیش  ام دیخر یابر نیماتض  
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   ؛نسانیاصورت فبه

 نیادر  یلام   نیمات   یاره  ابزا تی  توس   ع  ه و تقو د،اج  یا 

 یاهمش ترک، شرکت یلام نیمات یاهص ندوق ریص نعت)نظ

 ؛و    ( یت صص نگیزیل

 یدر مشکارچه چاپ یدیتول یاحدهادرگردش و هیاسرم نیمات 

 نیب یخلاد یداس  نار اعتباد و اردابر قر یمبتن دیلب تولادر ق

 ؛هیولاد ان مواکنندگنیماو ت یجان نساکنندگدیتول

 اب   هی  ولاد ات مواردات در حوزه واو مقرر نیناح قواص   ل  ا 

و  ص  نعت نیا هیولاد ات موارداهش تعرفه واک لیز قبا)تیفیک

 ؛   (

 نیا هیولاد اکننده مونیمات یاهو توس   عه ش   رکت تی تقو 

 ؛صنعت

 نیادر  یلام   نیمات   یاره  ابزا تی  توس   ع  ه و تقو د،اج  یا 

 یاهمش ترک، شرکت یلام نیمات یاهص ندوق ریص نعت)نظ

 ؛و    ( یت صص نگیزیل

 یدر مشکارچه چاپ یدیلتو یاحدهادرگردش و هیاسرم نیمات 

 نیب یخلاد یداس  نار اعتباد و اردابر قر یمبتن دیلب تولادر ق

 ؛هیولاد ان مواکنندگنیماو ت یجان نساکنندگدیتول

 در  اهستایس ییاو همگر یصاختص ا یاهس تایس  بیتص و

 ؛صنعت نیار اوککسب یاجهت بهبود فض

 و  یناستا ییاجرا یاههادستگ نارین و مدارکناک یزانمندساتو

 ؛   ( مشترک و یراک یاهگروه لیتشک موزش،آمرتبط) یمل

 کره  ن،یپن، چاژ لیز قبا ییاز کش   ورها یراعتباخط  داجیا

به ش  رط  یفناورت و الآنیش  ام دیجهت خر هیو ترکجنوبی 

ز ا یلمللانیم باحب ناص   یاهش  رکت اد بارداقر ایت و ادراص  

 ؛(یفناورر باز محل فروش نفت)نفت در برا یلام نیمات قیطر

 نیادر  یلام   نیمات   یاره  ابزا تی  توس   ع  ه و تقو د،اج  یا 

 یاهشرکت مش ترک، یلام نیمات یاهص ندوق ریص نعت)نظ

 ؛و    ( یت صص نگیزیل

 در  «یجاصنعت نس یفناورموزش و آ یکز ت ص صامر» داجیا

 ؛کشور

 یاو حرفه یکز فنادر مر اهموزشآح اص   لاو  یزانمندس   اتو، 

 ؛    و یلاع موزشآ

 ص  نعت  نیلافع ژهیو یت ص  ص   یموزش  آ یاهدوره یرازبرگ

ت و الآنیش   ام میتنظ ،یرنگرز ل،ی در حوزه، تکم یجانس   

 ؛یوربهره

 ز اده اس   تفاجهت  یجانس    یاحدهابه و تالیتس   ه یاعطا

ص   نعت  یوربهره یارتقاو  موزشآمنظور ن بهامت ص   ص   

 ؛یجانس

 بر  تایلانون ماح قاص   لا قیز طراهدفمند،  یاه،ه مش   وقارا

  ؛فزودهارزش ا

 یادهاص  نعت)نه نیادر  یت ص  ص   یادهاو توس  عه نه داجیا 

 ؛   ( و یفناور توسعه ه،اشگیازمآ و توسعه، قیتحق ،یموزشآ

 و  یناستا ییاجرا یاههادستگ نارین و مدارکناک یزانمندساتو

 ؛   ( مشترک و یراک یاهگرو لیتشک موزش،آمرتبط) یمل

 در ارچه چاپ تادیولت تادراص   لیهدف تس  ه ات بابهبود مقرر

 ؛لقوهاب یارهازابه ب یمشک

 ت صنع نیا یرجاخ یراگذهیاتوسعه سرم یدفتر ت صص داجیا

 ؛صاخ تارایختا اهدف ب یاظر در کشورهاتر متناو دف

 یزار، برندسازاتوسعه ب یاهرتامه یموزشآ یاهدوره یرابرگز 

 ؛صنعت نیا نارین و مداسارشناک یابرند بر تیریو مد

 یلمللانیت باطارتب او  یبای رازامرکز ب » یزان داهاو ر داج یا 

 ؛«یجاصنعت نس

 رچه اپ دیتول یابر یرجامعتبر خ یاهتحت برند ش  رکت دیتول

 ؛یلمللانیب یارهازان به بآو عرضه  ناریادر  یدر مشکاچ

 ؛موجود یاز توسعه برندها تیاحم 

 ؛دیجد یمل یابرنده داجیا 

 یابر یرجاخ یراگذهیات در حوزه سرماو مقرر نیناح قواص لا 

   صنعت نیا

ن در صورت اتوتی، میآی اهی پژوهشاد برادر زمینه پیش نه

ی اصورت دورهین تحقیق بهار، اکویط محیط کسباتغییر در ش ر

ز اگیری کمی ی تصمیماهو روش اهیر تکنیكاز سار ش ده و اتکر

 اهلشابندی چی رتبهاره براگیری چندمعیی تصمیماهقبیل روش

که  پژوهشین ای اهمحدودیتز جمله اده شود  اس تفا ارهاکهاو ر

 بعان به محدود بودن مناتو، میاستبه علت جدید بودن موض و  

ره کرد  همچنین درخص   وص اش   ای م رتبط اه  و پ ژوه ش

ت ید دقایع بایر ص  نابه س   ارهاهکایج و رامی نتاپذیری تمتعمیم

 نظر نمود  

 بعافهرست من

لعه موردي صنعت ات غيرنفتی)مطادراي توسععه صارهاكهاو ر اهلشاتحليل چ؛ نهاده هنجنی، س ماس معیل زا [8]

  8393 ،جی(انس
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  8399، ناریا یجانس عیانجمن صنا يهبرداو ر يرامآت العارش دفتر مطاگز ؛نایراجی ایع نسانجمن صنا [1]

ه اسفندما ،ن یزداستادن ایع و معان صنازماس ،ن یزداستاجی كشعور و اتحليلی بر صعنعت نسع ؛نمنش، مجیدایرا [3]

8391   

 هبردیاو ر ریامآ تالعامط دفتر ،انهآ تامشععكل و نجمنا عضععو ياحدهاو توليدي تاعاطلا و رامآ؛ الیل تی،ابی [6]

  8319ن، ایرا جیانس یعاصن نجمنا جی،انس صنعت

 ردي:لعه موا)مطجیات صنعت نسادرار بر توسععه صعاثيرگذامل تابررسعی عو" ؛نیچانی س احمد؛ دهقاتوکلی،  [6]

  8319ن ابستا، ت38ره ال هجدهم، شمانش و توسعه، ساپژوهشی د -مجله علمی ،"ن یزد(استاجی اصنعت نس

مه انپژوهش ،"رم و پنجم هجرياي چهاهن در سدهایراجی ابررسی صنعت نس" ؛امیتر ،نب ش؛ روشنیاقب جهاثو [4]

ییز و اپ ،62-24ر ره دوم، صاپنجم، شمل ات فرهنگی، سالعانی و مطانساه علوم ادی، پژوهشگاقتص اعی و اجتماریخ ات

  8396ن ازمست

  8321 ،16رم، ص اپ چهاچ ،ناسروش، تهر ،یفرهنگ یو برهنگ یفرهنگ برهنگی؛ معلادل، غلاد عاحد [2]

جی و اوري در صععنعت نسععت بر بهرهاق منسععوجاچاثير قابررسععی ت"؛ نیهافیروزجنگ، ه ؛داش  ی، فرهاکداداخد [1]

  8391، 69-26صر ، 69 شماره دی،اقتصا مهامه پژوهشنا، فصلن"نایراک اپوش

 ندیا، نقش دولت در فر(جلد دوم)كشور یتوسعه صنعت يتژاستراطرح  یليتفص ياهرشاگز ؛حس ن ،یهادرگ [9]

  8313 ه صنعتی شریف،انشگات دارانتشا ،یتوسعه صنعت

، "اهراكهاو ر اهلشامروز؛ چابه  از گذشته تان ایراجی اصنعت نس" ؛علی ،دیابآمروتی ش ریف ؛مهدی ،ش کوهی [81]

  8393لی، ادی و مدیریت ماقتصایی مدیریت، توسعه انس ملی پویانفرک

یع اي بهبود وضعععيت صععنایی برارهاهكائه رارافته در ارگيري مفهوم محصععول توسعععه یاكبه ؛دقی، مریماص   [88]

  8316 ،جی كشورانس

ه و انشگان دامي نهاوراي علمی و فناهرياهمك"؛ امی، س ید رض ا؛ س لامرض اص فدری رنجبر، مص طفی؛ توکلی، غل [81]

  8396 ،6-84صر  ،12ره امه توسعه تکنولوژی، شما، فصلن"(ارهازوكاو س الش هاچ فاهداریخی، ا)روند تصنعت

  8392، پو(اتك)رایدال پاشتغار واكوتوسعه كسبطرح  ؛عیاجتماه ار و رفاون، کارت تعاوز [83]

ثير ان و تایراجی در انسععفزوده صععنعت ارزش ابررسععی وضعععيت توليد و "طمه؛ ان، فاس  باعزیزی، فیروزه؛ پ [86]

 ر،ایدای رش  د و توس  عه پاهنش  ریه پژوهش ،"9977 ات 9968طی دوره  نآ لی دولت براي پولی و ماهسععتاسععي

  8311، 46-91 صر ،3 شماره

 یاهمه پژوهشافص لن ،"نایرا در دياقتصا رشعد و نفت تادراصع تیاثببی" ؛علیرض ا، اقبالی ؛هناریح گس کری، [86]

  8316، 16ره اشم ن،ایرا داقتصا

  8396 ،کاتی توسعه صنعت پوشاي عملياهمهان و برناي كلاهبردهاسند ر ؛رتانعت، معدن و تجرت صاوز [84]
[17] Ahmed, A.; Growth Trends of Pakistan Textile Industry (2001-2011), 2012. 

Available at: http://www.rcci.org.pk/wp-content/uploads/2012/12/gtopti.pdfU2T. 

[18] Caloghirou, Y.; Tsakanikas, A.; Vonortas, N.S.; “University- Industry Cooperation in the Context of the 

European Framework Programmes”, Journal of Technology Transfer, Vol. 26, pp. 153-161, 2001. 

[19] https://www.eghtesadonline.com – 1398/5/26. 

[20] Filatotchev, I., Toms, S. (2003). “Corporate Governance, Strategy and Survival in a Declining Industry: 

A Study of UK Cotton Textile Companies”. Journal of Management Studies, 40(4), 895-920. 
[21] https://www.hi-hijab.com – 1399/5/16.  

[22] https://www.irica.ir/web_directory/55335-آمارهای سالیانه.html 

[23] https://population.un.org/wpp/. [Accessed 4 May 2019] 

[24] Lin, B.; Rui, B.; “Dynamic energy performance evaluation of Chinese textile industry”, Energy 199 

(117388), 2020.  
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