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 چکيده
بندی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مصرف کاالی هدف اصلی این پژوهش، بررسی و رتبه

های الزم با استفاده از روش دلفی و ایرانی در صنایع پوشاک کشور بوده است. داده

 سازیتحلیل تم به شبکهگیری از اظهارنظر گروه کارشناسی گردآوری و با روش بهره

مضامین پرداخته شد. پس از سه مرحله نظرسنجی و تبادل نتایج حاصله و حصول توافق 

گیری از اظهارنظر تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک به در خصوص نتایج با بهره

نفر از اساتید و محققان مسائل  5عوامل پرداخته شد. ی عوامل و خردهبندی و مقایسهرتبه

نفر به عنوان پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه  55صادی و صنعتی به عنوان گروه دلفی و اقت

کنندگان پوشاک انتخاب شدند. نتایج حاصله نشان داد که از بین تولیدکنندگان و عرضه

ت کننده اسسازی مصرف کاالی ایرانی بیش از تولیدکننده و مصرفسهم دولت در فرهنگ

عوامل نیز سهم د را به خود اختصاص داده است. از بین خردهدرص 06به طوری که نزدیک 

ساد های گمرکی، مقابله با فاعطای تسهیالت به تولیدکندگان، مبارزه با قاچاق، اصالح تعرفه

اداری و مالی، تالش برای کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت از سایر موارد بیشتر بوده 

که همت دولتمردان، جدیت تولیدکنندگان و تعصب است. در این زمینه پیشنهاد شده است 

ترین محورهای حمایت از کاالی ایرانی در بخش پوشاک به کنندگان به عنوان اصلیمصرف

 .کندافزایش قدرت تولید پوشاک در کشور و بهبود کیفیت آن کمک می

 .کاالی ایرانی، فرهنگ مصرف، صنعت پوشاک :يديکل واژگان
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 3 ، حسين دالوند 2 ، نرگس جوزي 1 علی مير

 .گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران 5
 اسالمی واحد همدان، همدان، ایران.گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد  2
 .گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم، ایران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 مير  علی

 

بندي عوامل مؤثر بر ارتقاي فرهنگ مصرف کاالي ایرانی رتبه

 ي موردي: صنایع پوشاک ایران()مطالعه
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 مقدمه
شعارهای مسئوالن قرار داشته  یها و در زمرهدر دستور کار دولت و گسترش تولید داخلی کاهش نرخ بیکاری ،که اشتغالهاست سال

 %7/51چه اکنون پیش روی ماست نرخ رسمی بیکاری آرزوهای بسیار و اقدامات اندکی نیز نثار این چالش بزرگ شده است و در نهایت آن است.

میلیون نفر بیکار که نه تنها امیدی به یافتن کار ندارند بلکه نگران افزایش تعدادشان و بدتر شدن اوضاع نیز  5از و به بیانی دیگر وجود بیش 

، اعطای وام، حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص یارانه، کمک به واحدهای صنعتی تعطیل دولت دست به اقداماتی چون تخصیص بودجه. باشندمی

از طرفی قدرت اقتصادی در جهان امروز به یک اهرم بسیار قوی و قدرتمند در پیشرو اهداف کشورها تبدیل شده نماید. تعطیل و... میو نیمه

های اقتصادی مبدل ی نظامی و سیاسی به حربهدهد و ابزار سلطه از حملهرفته قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی میاست. رفته

اند که با استفاده از این هرم فشار، اهداف خود را اری به اهمیت این قضیه یی برده و در صدد برآمدهگردند. در این میان کشور های استعممی

 پیش ببرند. 

زش توجهی به شرایط موجود و کم ارتفاوتی یا بیکنندگان در این فرایند با هر گونه بیگذشته از این که دولت، تولیدکنندگان و مصرف

رر شده و قربانی شدن اقتصاد مملکت را رقم خواهند زد؛ مشکل اصلی عقب ماندگی و وابستگی اقتصادی و در جلوه دادن اقدامات دشمنان متض

ها را به انتظار خواهند نشست. در این میان صنعت پوشاک به خاطر قرابتی که با فرهنگ داشته و بخش عمده پی آن سقوط فرهنگ و ارزش

 ساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ای از تعامالت اقتصادی را شامل می شود از ح

این  اند اماهای الزم برای گسترش فرهنگ مصرف کاالهای ایرانی داشتهدولت و تولیدکنندگان سعی زیادی در تدارک و تأمین زیرساخت

یار ا، کارآیی و اثربخشی در سطح بسههای جدید، استفاده از ظرفیتگیری از تکنولوژیعیب نیستند و حتی از لحاظ بهرهها کامل و بیزیرساخت

د های خارجی، ضعف فرایند تولیپایینی قرار دارند. مشکالت دیگری چون کمبود یا گرانی مواد اولیه، ضعف تکنولوژی، فرهنگ تمایل به مارک

 د.های ایرانی نداشته باشنای به خرید مارکو باال بودن قیمت تمام شده باعث شده است که باز هم مردم عالقه

شود به همان این مشکل بزرگی است که باید با آن مقابله کرد. بر اساس آمار وزارت کار، هر کاالی خارجی که در کشور خریداری می

شوند. مردم با خرید هرکاالی خارجی بازار آنها را رونق داده و بازار داخلی را نسبت فرصت اشتغال نیز از بین رفته و تعدادی کارگر بیکار می

 کنند. می کساد

در شرایط فعلی و تأکیدی که بر اقتصاد مقاومتی، بهبود اشتغال، گسترش تولید داخلی از یک طرف شده و تالش بیگانگان برای تخریب 

ماند جز این که یک تالش همگانی برای گسترش فرهنگ مصرف کاالی ایرانی صورت گیرد. در همین اقتصاد اسالم از طرف دیگر، راهی نمی

ای برخوردار است وهش حاضر قصد دارد در صنعت پوشاک که هم از نظر قدمت و فرهنگ و هم از نظر سیاست و اقتصاد از اهمیت ویژهراستا پژ

ی کنندگان بپردازد تا بتواند به گسترش فرهنگ مصرف پوشاک ایرانهای دولت، تولیدکنندگان و مصرفبه تبیین و تشخیص وظایف و مسئولیت

 کمک کند.

 

 مسأله و پيشينهبيان 
با در نظر گرفتن این که موضوع اول کشور در حال حاضر، موضوع اقتصاد است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار حمایت از تولید ملی، 

بر محور پیشگیری از آسیب و ارتقای محصوالت داخلی در راستای اشتقالل اقتصادی تکیه دارد. در اقتصاد مقاومتی است. از طرفی رویکرد 

بایستی ضرورت حمایت از کاالی ایرانی را تشخیص داده و برای ارتقای مسئوالن، نخبگان، حوزه و دانشگاه و سطوح مختلف اجتماع  همین راستا

 فرهنگ مصرف محصوالت داخلی تالش کنند.

ملی و نهضتی همگانی  ایضرورت مصرف و حمایت از کاالی ایرانی به قدری دارای اهمیت است که باید برای آن یک حرکت جمعی، اراده

 رجیی خاهااستفاده از کاالهنوز هم میل به  سفانهأحمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی است اما مت فقرات اقتصاد مقاومتی ستونود. ایجاد ش

 زند.در بین اغلب اقشار جامعه موج می

برای تولید و اشتغال که هر لحظه رو به افزایش است و  در مجموع دو دلیل برای حمایت از تولیدات ملی وجود دارد. یکی اهمیت صنایع

درصد اشتغال کل جهان مرتبط با بخش صنعت است؛ دوم عملکرد و رفتار حمایتی سایر کشورها که هر کدام به نحوی  15در حال حاضر حدود 

اما موفقیت در این زمینه مشروط به رعایت در پی گسترش تولیدات داخلی خودشان هستند. با وجود اهمیتی که حمایت از تولیدات ملی دارد، 

 برخی از الزامات است:

 رفع موانع تولید و تشویق تولید -5 

 بندی درست صنایعاولویت -2 

 برخورد با ناکارآمدی -3
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عنوان مثال در دهد که این الزامات در ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به بررسی الزامات فوق در مورد ایران نشان می 

کشور جهان بوده  596در میان  521در محیط کسب و کار  2652ی ایران در سال ی وضعیت محیط کسب و کار در ایران باید گفت رتبهزمینه

، در 576ی ایران داران خرد رتبهحمایت از سهام  ها وضعیت به مراتب بدتر است. به عنوان مثال، در شاخصاست. در برخی از زیرشاخص

های غیرتولیدی بسیار چنین در ایران سود فعالیتاست. هم 506ی ایران و در ورشکستگی رتبه 500ی ایران شاخص تجارت فرامرزی رتبه

های هایی نیز که در سالچنان فاقد استراتژی مشخص است و برنامهی حمایت از صنایع، کشور همهای تولیدی است. در زمینهتر از فعالیتبیش

مند بودن حمایت و منوط کردن های حمایتی مقید به زمانی عملی و اجرایی بوده است. موفقیت سیاستجرا شده است، فاقد پشتوانهگذشته ا

وری است. عدم توجه به این موضوع از جمله دالیل مهم عدم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی هایی مانند بهبود بهرهحمایت به شاخص

 (.http://barakatfoundation.com)است 

در مجموع باید گفت، در حال حاضر با توجه به موج جدید حمایت از صنایع که جهان را فرا گرفته است، ایران نیز باید از صنایع خود 

ذشته تکرار گحمایت کند. اما در صورتی که به الزامات موفقیت در این امر توجه نشود نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نتایج ناخوشایند 

 (.52، 5397خواهد شد )گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، 

 

 
 : نسبت تجارت جهانی به توليد ناخالص ملی1نمودار 

 .4، 1331منبع: بانک جهانی به نقل از گروه مشاوران، 
 

با توجه به این نمودار مشخص شده است که نسبت تجارت جهانی به تولید ناخالص ملی کاهش یافته است بدین معنا که حجم تجارت 

های حمایت از تولیدات ها و اجرای سیاستالمللی، استفاده از تعرفهخارجی کمتر شده است که این موضوع تحت تأثیر اقدامات تجاری بین

 (.1، 5397)گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، گرا بوده است استقرار رویکرد صادراتداخلی کشورها به جای 

ای نسبت به سایر محصوالت از روند افزایشی خاصی برخوردار بوده است. در این زمینه در همین زمینه سهم محصوالت صنعتی و کارخانه

چند سال اخیر کاهش  در یروند صعود کیکاالها پس از  یحجم تجارت جهاننظر نمود که توان چنین اظهار با در نظر گرفتن نمودار زیر می

هزار  55به  2660هزار میلیارد دالر در سال  2ای از سهم تولیدات کارخانه ریچند سال اخ نیدر ا هزار میلیارد دالر رسیده است. 55یافته و به 

 رسیده است. 2650میلیارد دالر در سال 

ه اند کای افزایش یافته است. این دو نمودار نشان دادهسبت تجارت جهانی کم شده و از طرف دیگر سهم تولیدات کارخانهاز یک طرف ن 

 اند. ی صادرات شدههای توسعههای فنی رویکردهای تولید داخلی بیش از گذشته جایگزین سیاسترغم پیشرفتعلی
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 : سهم محصوالت مختلف از تجارت جهانی2نمودار 

 .4، 1331منبع: بانک جهانی به نقل از گروه مشاوران، 
 

( معتقد است که کشورهای شرق آسیا با تکیه بر توان داخلی و حمایت از محصوالت خود توانستند بخش قابل توجهی از 2667)5رودریک

 ی حمایت از صنعت استفاده نمودند.حوزهمسیر توسعه را طی نمایند. وی معتقد است که کشوری مانند چین، کره و تایوان از دولتی مقتدر در 

دهند کشورهای شرق آسیا همزمان با بانک جهانی که سیاست حمایت از شواهد و اسناد و مدارک بسیار زیادی وجود دارد که نشان می

جات رویه نی به واردات بیگرا بودند تا ضمن حمایت از تولیدات داخلی از وابستگتجارت آزاد را مطرح کرده بود در پی استقرار دولتی توسعه

 (.15 -12، 2662، 2یابند )استیگلیتز

داوم روند تکمبود فروش تولیدات داخلی و ضعف توسعه را  ،مربوط به ضعف تکنولوژی تنها راه غلبه بر مشکالتکشورهای آمریکای التین 

، 3نتدانستند )ها یاهیسرما یکاالها دیتول و با تأکید بر در داخل ی متنوع صنعت یتوسط دولت و توجه به توسعه بخشها یتحوالت ساختار

5325 ،09.) 

 ی صنعتیشود که رویکرد توسعهترکیب حمایت دولت، استفاده از تجارب سایر کشورها، حضور جوامع محلی و نهادهای مردمی موجب می

 (.295، 2650، 1جانبه محقق گردد )باردهانی همهو بهبود تولیدات داخلی شکل گرفته و توسعه

ای توسط دولت راهبری شده و در حمایت از دو صنعت فوالد و پوشاک چنلن موفق عمل کردند که مشکل تأمین مواد های کرهشرکت

ها ای را به خاطر برخورداری از حمایت دولت ایجاد ننمود. بسیاری از شرکتترین مسألهاولیه از کشورهای آمریکایی و بسیار دور برایشان کوچک

 ای چنان عمل کردند که به درآمدهای قابل توجه نیز دست یافتند. های توسعهای از تولیدات متنوع و مشارکت در برنامها ایجاد شبکهب

ممنوعیت ورود کاالهای خارجی و تجملی، ممنوعیت سپری کردن تعطیالت در کشورهای خارجی، کاهش مصرف، اصالحات پدرساالرانه 

ت بندی محصوالبندی و دستهتر طبقههای مالیاتی و از همه مهمی، ممنوعیت اعطای وام برای اقالم مصرفی، اصالح نرخو آغاز تحول از بخش دولت

ی جنوبی ای برای ارتقای آنها از جمله اقداماتی بود که روند رشد مصرف کاالهای داخلی را در کرههای مستقل و دورهداخلی و تدوین برنامه

های پنجم و ششم صنایع های اول و دوم به ترتیب بر سیمان، کود و پاالیش نفت تأکید داشتند ولی در برنامهبرنامهایجاد نمود. مثالً در 

 (.512 -513، 5392سازی و صنایع پیشرفته در اولویت قرار گرفتند )چانگ، الکترونیک، کشتی

                                                           
1 - Rodrik 
2 - Stiglitz 
3- Hunt 
4 - Bardhan 
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های شدید بخش دولتی و برخورد بسیار سخت با شرکتی جنوبی نظارت از خصایص منحصر به فرد گسترش مصرف کاالهای داخلی در کره

، 5کننده را فراهم نموده بودند )چانگای بود که به صورت کارآمد عمل نکرده و یا در این مسیر موجبات مشکل برای دولت و مصرفتولیدکننده

5392 ،515  .) 

 های پیشرفته، مشارکتای دولت در ورود تکنولوژیه( دالیل پیشرفت ژاپن را در گسترش محصوالت داخلی مدیون سیاست5392چانگ )

 کننده و بهبود تکنولوژی دانسته است. های خارجی، نظارت دقیق، حمایت مصرفبا شرکت

 های حمایتیدر خصوص کشور ایران بایستی چنان عمل کرد که پرچم حمایت از تولید و مصرف داخلی به دست دولت داده شده و برنامه

مردم و تولیدکنندگان تدارک دیده شود. بدین معنا که دخالت دولت در آن بخش از بازار که کاستی قابل توجهی دیده  ای با مشارکتویژه

 (. 327، 5322شود قابل توجیه است )نیلی و دیگران، می

و عوارض سوء آن  واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کاالهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. در این میان صنعت پوشاک از وضعیت نابهنجارتری برخوردار است. در تمام جنبه

 هصنعت پوشاک بدالیل اهمیت صنعت پوشاک این است که: اوالً پوشاک هر کشور بخشی از فرهنگ و نمادهای فرهنگی آن کشور است؛ دوماً 

مورد توجه  شدته شتغال با جادیا و شیفزا ای ست که براای عیز صناای کی د،یاز تول و پس دیدر مراحل مختلف تول ینسانای رویبه ن ازین لیدل

 16 باًیاساس برآوردها تقر بر "؛ سومامواجه هستند تیجمع شیافزا و یکاریکه با معضل ب ردیگیقرار م ییدر کشورها ژهیبه و استگذارانیس

 گریو به صورت قاچاق از د یرقانونیو به طور عام غ یآن از طرق مختلف قانون یشده و مابق نیمأداخل ت دیاز تول کشور ازیپوشاک مورد ن رصدد

 (.7، 5390)گروه کارشناسان،  شودیکشورها وارد م

در  یجهان یتعامالت در عرصه بهبود در گرو رفع موانع کسب و کار و یزرگب نیا اما زرگ شود،ب دیاست و با کوچک رانیا قتصادا کیک

 یعاالن عرصهفی دو راهکار و خواست اصل یاسسی تعامالت و بهبود کار و باست. رفع موانع کس پوشاک مختلف به خصوص صنعت یهانهیزم

 ردن ازه نکستفادا ست،یز طیبا مح متعامل ،یانسان یروین رب داک با تأکیپوش است. صنعت ز دولتای داخل عیصنا گرید رینظ پوشاک صنعت

شور ا قتصاد ک را در ییباال واند رونقتمی که تسای عیز صناای کیباال ی افزوده ارزش زمان و نتریکوتاه در وزشآم ده،یچیپ اال وبی هافناوری

 نیی. سهم پادیرسیدرصد م کیبه  ندرت به کشور یرنفتغی صادرات کل اک ازممکن سهم پوش طرایش نیدر بهتر یبه طور کل کند. جادیا

 یصنعت در توسعه نایی وهالقب تیظرف یدهندهنشان داخل کشور ازمورد نی درصدی واردات پوشاک 06از یک طرف و آمار  صادرات پوشاک

 (.7، 5390)گروه کارشناسان،  است آن

شود. میزان درصد از کل صادرات صنعت کشور را شامل می 56و  ی صنعتیدرصد ارزش افزوده 1اجی صنعت پوشاک و به طور اعم، نس

ا که جگذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است. از آنسرمایه

اده زایی را به خود اختصاص دباالترین توان اشتغالهای صنعت، های اقتصادی در سطح ملی و نیز در بین زیربخشاین صنعت نسبت به بخش

و  د )روشنمشکالت آن و رفع آنها اهمیت بسیاری دار شناسایی درصد اشتغال در صنعت مربوط به نساجی است، بنابراین 52و در حال حاضر 

 (. 29 -36، 5396بختیاری، 

 25را ناشی از ضعف تکنولوژی، مالیات و عوارض زیاد )حدود بسیاری از محققان ایرانی دالیل بروز مشکالت اخیر در صنعت پوشاک 

روز تعطیالت رسمی  77های اندک مالی از طرف دولت، نوسانات قیمت پنبه، قاچاق، دستمزد باال، تعطیلی زیاد در طول سال)درصد(، حمایت

آالت، ضعف در جوار(، مستهلک بودن ماشیندرصد بیش از کشورهای هم 16تا  36ی باال ) روز تعطیالت پنهان(، قیمت تمام شده 55و 

 گذاری منطبقهای صادراتی، رقبای سرسخت خارجی مانند چین و ترکیه، عدم سرمایهها و کمبود حمایتریزی و بازاریابی، ضعف مشوقبرنامه

 (.  30 -37، 5396اند )روشن و بختیاری، با درخواست مردم و ضعف بخش خصوصی کارآمد دانسته

ر نظر گرفتن اهمیت صنعت پوشاک و سهمی که در اشتغال و درآمد داشته و با توجه به جایگاه فرهنگی و مذهبی پوشاک و اکنون با د

ترش ی قاچاق و گسی بروز پدیدهی سوم نیازهای مردم پس از غذا و مسکن قرار گرفته و در کشور ایران به واسطهنظر به این که پوشاک در رتبه

باری برای این صنعت با ارزش پدید آمده است؛ موضوع حمایت از پوشاک حصوالت و... در حال حاضر وضعیت تاسفواردات و کاهش کیفیت م

 ی اصلی این پژوهش انتخاب شده و در این راستا سؤال اصلی عبارت است از:ایرانی به عنوان مسأله

 رتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی کدامند؟عوامل مؤثر بر ا

 

 

 

                                                           
5 - Chang 
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 ها روشمواد و 
ه در ی با تأکید بر پوشاک کرانیا یفرهنگ مصرف کاال یعوامل مؤثر بر ارتقابندی هدف اصلی این پژوهش عبارت است از شناسایی و رتبه

بندی آنها مطرح شده است. بر همین مبنا دو سؤال مطرح شد که این راستا دو هدف فرعی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر و همچنین رتبه

 از: عبارتند

 رتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی کدامند؟عوامل مؤثر بر ا( 5

 رتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی چگونه است؟عوامل مؤثر بر ای بندرتبه( 2

گیری نفر اعضای هیأت علمی و متخصصان صنعت پوشاک تشکیل شد که با روش نمونه 5ی آماری در بخش گروه کارشناسی از جامعه

ای است که دیگر امکان اضافه ی هدفمند تا رسیدن به عمق و اجماع نظری انتخاب شدند. منظور از اجماع و عمق نظری رسیدن به مرحلهنظر

ی عمقی حاصل شدند. برای این کار کردن هیچ متغیر یا مؤلفه یا کد جدیدی وجود نداشته باشد. عوامل مورد نظر با روش دلفی و ابزار مصاحبه

هیچ گونه اظهارنظری صرفاً یک سؤال از اعضای گروه پرسیده شد که چه عواملی بر ارتقای فرهنگ مصرف پوشاک ایرانی مؤثر  ابتدا بدون

کننده، تولیدکننده( تآکید شد و در ی اول بر سه بعد )دولت، مصرفبندی سؤاالت بر اساس نتایج مرحلهی دوم ضمن دستههستند؟ در مرحله

 استخراج گردید.ی سوم مدل نهایی مرحله

نفر از  55ها انجام گرفت از روش توزیع پرسشنامه بین عوامل( یا ابعاد و مؤلفهبندی عوامل که در دو بخش )عوامل و خردهبرای رتبه

رکت نفر در این بخش از پژوهش مشا 55گیری در دسترس تعداد تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک استفاده شد. با در نظر گرفتن روش نمونه

 نمودند.  

ی عمقی با روش توصیفی و کدبندی باز و های کیفی با در نظر گرفتن اظهارنظرهای گروه دلفی و نتایج مصاحبهدر خصوص تحلیل داده

 استفاده شد.  0ها و ابعاد پرداخته شد. برای این کار از روش تحلیل تمانتخابی به تبیین کدها، مؤلفه

ها ای از دادهها و سؤاالت تحقیق است و تا حدی معنا و مفهوم الگوی موجود در مجموعهی دادهدربارهمضمون یا تم مبین اطالعات مهمی 

 (.21، 2660، 7دهد) براون و کالرکرا نشان می

پردازد ها میهایی از پدیدهها که حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبهمضمون الگویی است از داده 

 (.1، 5992، 2)بویاتزیس

 یی خاصی در زمینهی درک و تجربهبه طور کلی مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر نشان دهنده 

 (.556، 2656، 9سؤاالت تحقیق است )کینگ و هوروکس

د ندارد ولی ی مشخصی برای شناخت مضمون وجو( معتقدند که هر چند قاعده2656( و کینگ و هوروکس )2660براون و کالرک )

 توان راهنمای خاصی را برای آن به کار برد. در این راهنما بایستی اصولی رعایت شود که این اصول عبارتند از:می

ها ها نیست، بلکه مستلزم آن است که پژوهشگر مشخص کند در دادهی جالبی در داده( شناخت مضمون هرگز به معنی صرفا یافتن نکته5

 ها بپردازد؟نظر کند و چگونه باید به تفسیر و تحلیل دادهاشد؟ از چه چیزهایی باید صرفباید دنبال چه چیزی ب

ها ظاهر شود، جز در شرایطی ای که صرفا یک بار در متن دادهی مضمون به طور ضمنی و تا حدودی مبین تکرار است، لذا مسأله( واژه2

آید. به عبارت دیگر به طور معمول، تکرار به معنی مشاهده شد، مضمون به حساب نمیها داشته باکه نقش برجسته و مهمی در تحلیل نهایی داده

 شود محقق به انتخاب مضمون بپردازد.و ظاهر شدن در دو یا چند مورد در متن است که باعث می

ای دهشر مرز کامال مشخص و تعریفناپذیر است اما اگپوشانی در میان مضامین تا حدودی اجتنابها باید از هم متمایز باشند. هم( مضمون3

 ها و تفسیرها عرضه کردتوان درک درستی از تحلیلمیان مضامین مختلف وجود نداشته باشد نمی

ها را سازماندهی ها است. این روش در حداقل خود داده ها( موجود درون دادهم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگو های )تمتتحلیل   

 (.32، 2663، 56)توماس های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کندتواند از این فراتر رفته و جنبهند اما میکیات توصیف میو در قالب جزئ

ای ههای کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل دادهتحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

 (.72، 2660کند )براون و کالرک، هایی غنی و تفصیلی تبدیل میو متنوع را به داده های پراکندهمتنی است و داده

                                                           
1 - Theme Analysis 
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ی های کیفی به کار رود. تحلیل مضمون روشتواند در اکثر روشتحلیل مضمون، صرفا روش کیفی خاصی نیست بلکه فرایندی است که می

مند شخص، تعامل، گروه، ی نظام؛ تحلیل اطالعات کیفی؛ مشاهدهاست برای دیدن متن؛ برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهرا نامرتبط

 (.1، 5992های کمی )بویاتزیس، های کیفی به دادهموقعیت، سازمان و یا فرهنگ؛ تبدیل داده

ز آغا کنند. فرایند تحلیل تم زمانیهای خاصی را دنبال میروش های مختلفی برای تحلیل مضمون وجود دارد که هر یک از آنها فرایند

دهد. این تحلیل شامل یک رفت و برگشت گر الگوهای معنایی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار میشود که تحلیلمی

ع ی اول شرواند. نگارش تحلیل از همان مرحلههایی است که به وجود آمدهها و تحلیل دادهی کدگذاریها و مجموعهی دادهمستمر بین مجموعه

شود. به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه در مورد تحلیل تم وجود ندارد. به عبارت دیگر تحلیل تم فراگردی بازگشتی می

 (.20، 2660است که در آن حرکت رفت و برگشتی در بین مراحل وجود دارد )براون و کالرک، 

(، فرایند گام به گام و جامعی جهت 2665) 55( و استرلینگ2660و کالرک )(، براون 2656ترکیب روش پیشنهادی کینگ و هاروکس )

 شود.شود. فرایند تحلیل مضمون در قالب سه مرحله، شش گام و بیست اقدام معرفی میتحلیل مضمون تلقی می

کلی تقسیم نمود: تجزیه و توصیف متن، تشریح و تفسیر متن، ادغام و یکپارچه  یفرایند کامل تحلیل مضمون را می توان به سه مرحله

 کردن مجدد متن.

 : فرایند گام به گام تحليل مضمون1جدول
 

 اقدام گام مرحله

 متن توصیف تجزیه و

 آشنا شدن با متن

 هامکتوب کردن داده -

 ی اولیه و مجدد داده هامطالعه -

 های اولیهنوشتن ایده -

 کدهای اولیهایجاد 

 قالب مضامین یپیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه -

 ترهای کوچکتفکیک متن به بخش -

 هاکدگذاری ویژگی های جالب داده -

و شناخت  جووجست

 مضامین

 تطبیق دادن کدها با قالب مضامین -

 ی متنهای کد گذاشتهاستخراج مضامین از بخش -

 پاالیش و بازبینی مضامین -

 نمتتشریح و تفسیر 

 ترسیم شبکه مضامین

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج -

 مرتب کردن مضامین -

 دهنده و فراگیرانتخاب مضامین پایه، سازمان -

 مضامین یترسیم نقشه -

 مضامین یاصالح و تایید شبکه -

 تحلیل شبکه مضامین
 تعریف و نامگذاری مضامین -

 ی مضامینتوصیف و توضیح شبکه -

 تدوین گزارش ترکیب متنادغام و 

 مضامین و بیان مختصر و صریح آنها یتلخیص شبکه -

 هاهای جالب دادهاستخراج نمونه -

 مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری -

 هانوشتن گزارش عملی و تخصصی از تحلیل -

 153، 2212منبع: کينگ و هوروکس،         

 

ی اها آشنا شود الزم است که خود را در آنها تا اندازهی محتوایی دادهمتن: برای این که محقق با عمق و گسترهی اول( آشنا شدن با مرحله

ها به صورت فعال )یعنی جستجوی معانی و الگوها( و خواندن داده "هابازخوانی مکرر داده"ها معموالً شامل ور شدن در دادهور سازد. غوطهغوطه

 است.

                                                           
11. Stirling 
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ها را خوانده و با آنها آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شود که محقق دادهیجاد کدهای اولیه: این مرحله زمانی شروع میمرحله ی دوم( ا

 ها هستند. ها است. کدها معرف ویژگی دادهشامل ایجاد کدهای اولیه از داده

های بالقوه و مرتب کردن تلف در قالب مضمونبندی کدهای مخی سوم( جست و جو و شناخت مضامین: این مرحله شامل دستهمرحله

باشد. در واقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع کرده و در نظر های مشخص شده میهای کدگذاری شده در قالب مضمونخالصه داده

 توانند برای ایجاد یک مضمون کلی ترکیب شوند.گیرد که چگونه کدهای مختلف میمی

ای از مضامین را ایجاد کرده و آنها را شود که محقق مجموعهمضامین: مرحله چهارم زمانی شروع می یی چهارم( ترسیم شبکهمرحله

های کدگذاری را بازبینی نموده و سپس مضامین است که خالصه یدهد. این مرحله شامل دو بخش بازبینی و تصفیهمورد بازبینی قرار می

توان به مرحله بعدی رفت اما مضامین به خوبی کار کند، می ینماید. اگر نقشهها بررسی میداده یاعتبار مضامین را در رابطه با مجموعه

مضمون  یها همخوانی نداشته باشد، محقق باید برگردد و کدگذاری خود را تا زمانی که یک نقشهی دادهچه نقشه به خوبی با مجموعهچنان

 بخش ایجاد شود ادامه دهد. رضایت

ها داده یاین مرحله بایستی آگاهی کافی از مضامین مختلف، چگونگی تناسب آنها با یکدیگر و کل داستانی که آنها دربارهمحقق در انتهای 

 گویند را در اختیار داشته باشد.می

 .بخش از مضامین وجود داشته باشدی رضایتشود که یک نقشهمضامین: این مرحله زمانی شروع می یی پنجم( تحلیل شبکهمرحله

های داخل آنها را دهد، سپس دادههایی را که برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار میمحقق در این مرحله، مضمون

ون گردد که هر مضمکند مشخص شده و تعیین میکند. با تعریف و بازبینی، ماهیت آن چیزی که یک مضمون در مورد آن بحث میتحلیل می

 ها را در خود دارد.نبه از دادهکدام ج

دیده در اختیار دارد و ضمن تحلیل پایانی، گزارش ای از مضامین کامالً آبی گزارش: در این مرحله، محقق مجموعهی ششم( تهیهمرحله

 (.22-93، 2660نماید )براون و کالرک،را تهیه می

د. بدین ترتیب هم سهم هر مؤلفه و متغیر شناسایی شده و هم مراتبی استفاده ش های کمی از روش تحلیل سلسلهدر خصوص داده

 دهند. عامل چه سهمی را به خود اختصاص میای بین نتایج انجام گرفته است تا مشخص شود که هر متغیر، هر عامل و هر خردهمقایسه

 

 هایافته
نفر در سطح کل کشور  52بودند. محور فعالیت و اشتغال نفر مرد  50نفر زن و  1نفر که در این پژوهش مشارکت داشتند،  26از مجموع 

 فعالیت داشتند.  هانفر در سطح استان 2و 

 کنندگان در پژوهش: وضعيت شرکت2جدول
 

 پوشاک)سال(تجربه در صنعت  متوسط )سال(سابقه کار  مدرک تحصیلی شرکت کننده

 گروه کارشناسی

 نفر 2دکتری اقتصاد  -

 نفر 2دکتری مدیریت  -

 نفر 5ارشد نساجی  -

3/55 2/3 

پاسخگوی 

 پرسشنامه

 نفر 5دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی  -

 نفر 5ارشد نساجی  -

 نفر 2ارشد صنایع  -

 نفر 5لیسانس حسابداری  -

 نفر 5شناسی فوق لیسانس زمین -

 نفر 2لیسانس مدیریت  -

 نفر 7کمتر از لیسانس  -

2/52 5/51 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

ی اول صرفاً از گروه مورد نظر خواسته شد که عوامل مؤثر بر حاصل از اظهارنظر گروه دلفی در سه مرحله انجام گرفت. در مرحلهنتایج 

ی اول در قالب سه بخش)دولت، تولید کننده، مصرف کننده( و در قالب های مرحلهارتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی را بیان کنند. داده

عامل و در خصوص خرده 36عامل، در خصوص عامل اصلی تولیدکننده خرده 12ندی گردید. در خصوص عامل اصلی بخش دولتی بکد دسته 21
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عوامل و کدهای حاصله در عامل شناسایی گردید. همان گونه که در جداول زیر نشان داده شده است، بیشترین خردهخرده 52کننده نیز مصرف

 اند.  بخش دولت مطرح شده
 

 : کدگذاري اوليه براي شناسایی وظایف و نقش عامل دولت3جدول
 

 عوامل(مفاهیم )خرده کد ردیف

5 1G کنندگان کاالی ایرانیاعطای تسهیالت ویژه به مصرف 

2 2G ابالغ و اجرای طرح لباس رسمی برای کارکنان دولت 

3 3G ایجاد فروشگاه در بازارهای هدف 

1 4G تولیدکنندگان پوشاک ایرانیبهره به تسهیالت کم 

5 5G اعطای جوایز صادراتی به تولیدکنندگان پوشاک ایرانی 

0 6G تبلیغ رایگان پوشاک ایرانی 

7 7G جلوگیری از تبلیغ برندهای خارجی 

2 8G های گمرکیاصالح تعرفه 

9 9G جلوگیری و مبارزه با قاچاق 

56 10G سازیآموزش و فرهنگ 

55 11G مناسب رسانیاطالع 

52 12G ی مستقیم پوشاک ایرانیایجاد مراکز عرضه 

53 13G های تولیداصالح روند یارانه 

51 14G امتیاز به خریداران محصوالت ایرانی 

55 15G انتخاب مصرف کنندگان برتر 

50 16G انتخاب تولیدکنندگان برتر 

57 17G حمایت اداری و سازمانی 

52 18G  مبلغان مصرف کاالی ایرانیتسهیالت خاص به 

59 19G نظارت سالم بر فرایند تولید 

26 20G گذارینظارت دقیق بر فرایند توزیع و قیمت 

25 21G بهبود قوانین مالیاتی 

22 22G ای و بانکیاصالح مقررات بیمه 

23 23G مقابله جدی با فساد اداری 

21 24G رویهجلوگیری از واردات بی 

25 25G  الگوی مناسب اقتصاد مقاومتیپیگیری 

20 26G آموزش و تربیت افراد در سنین مختلف 

27 27G های پژوهشی به تولید داخلیسوق فعالیت 

22 28G های حمایتیاصالح سیاست 

29 29G هااستفاده از رسانه 

36 30G های حمایتیگسترش سازمان 

35 31G ی تأمین و توزیعهای چرخهحمایت از شبکه 

32 32G نهادهای مردمگسترش سازمان 

33 33G بهبود نظام مالیاتی با تأکید بر واردات و صادرات 

31 34G ی دالیل رکود تولید داخلیشناسایی و مطالعه 

35 35G رفع موانع تولید داخلی 
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30 36G های داخلیاستفاده از ظرفیت 

37 37G ایهای منطقهاستفاده از ظرفیت 

32 38G  منابع و امکاناتبسیج 

39 39G کنندبرخورد با مسئولینی که حمایت جدی از کاالی ایرانی نمی 

16 40G التزام عملی دولت به مصرف کاالی ایرانی 

15 41G ی استقالل و خودباوری در جامعهکمک به روحیه 

12 42G گذاری مناسبسیاست 

 هاي تحقيقمنبع: یافته
 

 شناسایی وظایف و نقش عامل توليدکننده: کدگذاري اوليه براي 4جدول
 

 عوامل(مفاهیم )خرده کد ردیف

5 1P  کنندگانمصرفتوجه به سالیق 

2 2P ی مستقیمایجاد مراکز عرضه 

3 3P وریتالش برای افزایش بهره 

1 4P تالش برای کاهش قیمت تمام شده 

5 5P های ماندگارها و تصاویر چهرهتولید با نشان سازمان 

0 6P توجه ویژه به کیفیت 

7 7P برقراری گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب 

2 8P برندسازی ایرانی 

9 9P تخفیفات ویژه 

56 10P هاشرکت در نمایشگاه 

55 11P های تولید و توزیعها و مشارکت در شبکهبرگزاری جشنواره 

52 12P ی خارجیسعی در تالش کاالی قابل رقابت با نمونه 

53 13P تبلیغات مناسب 

51 14P تکریم ارباب رجوع 

55 15P استقرار تحقیق و توسعه 

50 16P استقرار رویکرد صادراتگرا 

57 17P ی خالقیت و کارآفرینیگسترش روحیه 

52 18P اعتمادسازی در مردم 

59 19P سازی و انتقال تجاربشبکه 

26 20P تالش در جهت ارتقای تکنولوژی بومی 

25 21P مشارکت با مراکز علمی و پژوهشی 

22 22P تالش برای تولید تخصصی 

23 23P حمایت از نوآوری و سعی در گسترش آن 

21 24P جذب نیروی توانمند 

25 25P استقرار نظام مدیریت منابع انسانی کارآمد 

20 26P تشویق و تنبیه بر اساس توان تولید و مهارت 

27 27P  تولیداتایجاد تنوع در 

22 28P مداری و سعی در افزایش مشارکت مردممشتری 
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29 29P شناخت مستمر نیازهای جامعه 

36 30P های تولیدیبازسازی مستمر و بهبود مداوم فعالیت 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 کننده: کدگذاري اوليه براي شناسایی وظایف و نقش عامل مصرف5جدول
 

 عوامل()خردهمفاهیم  کد ردیف

5 1C خرید و مصرف کاالی ایرانی 

2 2C رسانیتبلیغ و اطالع 

3 3C ترجیح کاالی ایرانی به خارجی 

1 4C نخریدن کاالی قاچاق 

5 5C های دولتخودباوری و حمایت از برنامه 

0 6C گری از دولتمطالبه 

7 7C پیشنهاد به تولیدکننده 

2 8C مسئولین انتقال تجارب و انتظارات به 

9 9C انتقال تجارب و انتظارات به واحدهای تولیدی 

56 10C سازی در خانوادهفرهنگ 

55 11C آموزش و پرورش فرزندان 

52 12C همکاری با مسئولین 

 هاي تحقيقمنبع: یافته          

 

های مربوط به سه عامل دولت، عاملخردهبندی شده تحت عنوان کد دسته 21در دومین مرحله از روش دلفی، ضمن ارسال تمام 

عیین ت عوامل، نسبت بهبندی عوامل و خردهی دستهکننده، مجدداً از گروه خواسته شد که ضمن اظهارنظر در خصوص نحوهتولیدکننده و مصرف

عامل منتهی گردید. از این خرده 25نتخاب عوامل اقدام نمایند. نتایج حاصله به اترین خردههای مشابه و ترکیب آنها با همدیگر و تعیین مهمتم

عامل به مصرف کننده مربوط بوده است. نتایج مربوطه به شرح جدول خرده 5عامل به تولیدکننده و خرده 56عامل به دولت، خرده 56تعداد نیز 

 اند. زیر مطرح شده
 

 عواملبندي خرده: کدگذاري ثانویه براي شناسایی و اولویت6جدول 
 

 )عامل( مقوله عوامل()خرده مفاهیم کد ردیف

5 1I دولت کنندگان کاالی ایرانیاعطای تسهیالت ویژه به مصرف 

2 2I دولت بهره به تولیدکنندگان پوشاک ایرانیتسهیالت کم 

3 3I )...دولت حمایت اداری و سازمانی)مالی، پژوهشی، آموزشی، تسهیالت و 

1 4I دولت ایرانی رسانی رایگان پوشاکتبلیغ و اطالع 

5 5I دولت های گمرکیاصالح تعرفه 

0 6I دولت تقویت برندهای داخلی و جلوگیری از تبلیغ برندهای خارجی 

7 7I دولت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

2 8I دولت های تبلیغ در بخش دولتیسازی و استفاده از ظرفیتآموزش، فرهنگ 

9 9I دولت مقابله جدی با فساد اداری 

56 10I دولت ای و...(گذاری، بیمهبهبود روندهای نظارتی)بهداشت، توزیع، قیمت 

55 11I تولیدکننده وریارتقای بهره 

52 12I تولیدکننده توجه به کارآفرینی و خالقیت 
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53 13I تولیدکننده ارزش قائل شدن برای نوآوری و التزام به ارتقای آن 

51 14I تولیدکننده سعی در کاهش قیمت تمام شده 

55 15I تولیدکننده ارتقا و بهبود مستمر خدمات پس از فروش 

50 16I تولیدکننده مداریمشتری 

57 17I تولیدکننده های توزیع و تولیدسازی و عضویت در شبکهشبکه 

52 18I تولیدکننده استقرار نظام مدیریت کیفیت 

59 19I  ،تولیدکننده بازسازی و...(بهبود نظام منابع انسانی)آموزش، مشارکت 

26 20I تولیدکننده اصالح فرایندهای اداری و مالی 

25 21I کنندهمصرف تقویت جدی حمیت ایرانی 

22 22I کنندهمصرف رسانیتبلیغ و اطالع 

23 23I کنندهمصرف ی انتقاد و پیشنهادارائه 

21 24I کنندهمصرف سازی در خانوادهآموزش و فرهنگ 

25 25I کنندهمصرف همکاری با مسئولین و تولیدکنندگان 

 هاي تحقيقمنبع: یافته      

 

های مربوط به سه عامل دولت، عاملبندی شده تحت عنوان خردهکد دسته 25در سومین مرحله از روش دلفی، ضمن ارسال مجدد 

های مشابه و ترکیب آنها با همدیگر و تعیین تعیین تم نسبت به برای آخرین بارکننده، مجدداً از گروه خواسته شد که تولیدکننده و مصرف

 عامل منتهی گردید.خرده 50عوامل اقدام نمایند. نتایج حاصله به انتخاب ترین خردهمهم
 

 عواملبندي عوامل خرده: کدگذاري نهایی براي شناسایی و اولویت1جدول 
 

 مقوله)عامل( عوامل(مفاهیم )خرده 52عاملکدنهایی خرده ردیف

5 1RA دولت کنندگان و تولیدکنندگاناعطای تسهیالت به مصرف 

2 2RA دولت های مالی، اداری و سازمانیحمایت 

3 3RA دولت رسانیآموزش، تبلیغات و اطالع 

1 4RA دولت های گمرکیاصالح تعرفه 

5 5RA دولت ی برند با رویکرد اقتصاد مقاومتیهای حوزهفعالیت 

0 6RA دولت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

7 7RA دولت مقابله جدی با فساد اداری 

2 8RA دولت نظارت و بازرسی بهبود یافته 

9 9RA تولیدکننده وری و کیفیت و بهبود مستمر فرایندهای تولیدجدیت و تالش برای ارتقای بهره 

56 10RA تولیدکننده تالش برای کاهش قیمت تمام شده 

55 11RA تولیدکننده رجوع و خدمات پس از فروشمداری، تکریم اربابمشتری 

52 12RA تولیدکننده افزایی و آموزش و ارتقای منابع انسانیمهارت 

53 13RA تولیدکننده های تولید و توزیعسازی در حلقهمشارکت و شبکه 

51 14RA کنندهمصرف سازی و تبلیغاتفرهنگ 

55 15RA کنندهمصرف ی پیشنهاد و انتقال انتقاداتارائهرسانی، اطالع 

50 16RA کنندهمصرف عزم جدی به مصرف کاالی ایرانی 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

                                                           
12 - Retal Agent 
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 عوامل اخذاین عوامل و خردهمیزان تناسب  یبندی نتایج نیز از روش دلفی استفاده شد. در دور اول دلفی نظرات اعضا دربارهبرای رتبه

گویان خواسته شد در صورت امکان عوامل دیگر را نام ببرند که مورد توجه قرار نگرفته است ولی مورد خاصی گردید. در این پرسشنامه از پاسخ

نامه پرداخته شد که ضریب توافق کندال بین سؤال پاسخ دادند. سه مرحله به توزیع پرسش 50نفر بود که به  55گویان اضافه نشد. تعداد پاسخ

و  535/6ی بعدی به ترتیب میزان توافق به بود. در دو مرحله 752/352و ضریب مربع کای دو معادل  350/6ی اول برابر خبرگان در مرحله

 9تا  5هر شاخص را با نمره دادن از گویان خواسته شد که  در مرحله ی نهایی از پاسخ رسید که کفایت توزیع پرسشنامه تأیید گردید. 059/6

 های دیگر مقایسه نمایند.با شاخص
 

 مراتبیگویان جهت تحليل سلسلهي نهایی براي پاسخ: نمونه پرسشنامه8جدول 
 

 jمعیار هااولویت iمعیار

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 2RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 3RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 4RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 5RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 6RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 7RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 8RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 9RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 10RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 11RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 12RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 13RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 14RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 15RA 

1RA 9 2 7 0 5 1 3 2 5 2 3 1 5 0 7 2 9 16RA 

 

، 0، 1، 2کامالً مرجح و اعداد  9خیلی زیاد مرجح، عدد  7خیلی مرجح، عدد  5کمی مرجح، عدد  3حاکی از ترجیح یکسان، عدد  5ارزش 

 بینابینی هستند. 2
 

 دودویی معيارها يساعتی براي مقایسهکميتی  3ی)مقياس ازدهيها و الگوي امتروش پاسخ دادن به پرسش:  3جدول 
 

 توضیح هااولویت ارزش

 نسبت به هم ندارند. یتیارجح ایبرابر دارد و  تیاهم jنسبت به  iشاخص  ای نهیگز  کسانی حیترج 5

 مهمتر است. یکم jنسبت به  iشاخص  ای نهیگز مرجح  یکم 3

 مهمتر است. jنسبت به  iشاخص  ای نهیگز مرجح  یلیخ 5

 است. jاز  شترییب یلیخ تیدارای ارجح i نهیگز مرجح  ادیز یلیخ 7

 .ستین jبا  سهیمطلقاً مهمتر و قابل مقا jاز  i نهیگز کامالً مرجح  9

و  7از  ادتریز یتیاهم انگریب ، 2مثال  دهدیرا نشان م یحیارزشهای ترج نیب ارزشهای نینابیب 2و  0و 1و  2

 است. iبرای  9از  نترییپا

 24، 1312( به نقل از توفيق، 1382منبع: ساعتی)

 

قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات 

مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات که  های مقایسات زوجی است. خالصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر استماتریس

http://www.joas.ir/


 017 -093، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

آید، کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست میزوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می

کنیم. این میانگین وزن یمیانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه م شود.ماتریس مقایسات نرمال شده نامیده می

 کند.نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می

در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر  بندی شوند.رتبه های تصمیمگزینهپرداخته شد تا  های نسبیوزن ی بعدی به ادغامدر مرحله

ی مسأله   آید.نجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست میرا در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با ا

یم گیرنده که تصم یتقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیهها است. اصلی ناسازگاری در قضاوت

ها و گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینهپذیرد و هر شود، صورت میدر قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می

ای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان ، وسیله53سازد. نرخ ناسازگاریها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش میشاخص

( 5ارزش ترجیحی ) ترمهم Bنسبت به  A یمثال اگر گزینههای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای توان به اولویتدهد که تا چه حد میمی

یا بیشتر( ارزیابی گردد  7ارزش ترجیحی ) ترخیلی مهم Cنسبت به  Aگاه باید انتظار داشت  ( باشد، آن3ارزش ترجیحی ) ترمهم نسبتاً Bو 

را ارائه کند. شاید  1باید ارزش ترجیحی  Cنسبت به  Aگاه ارزش  باشد آن C، 3نسبت به  Bو  B ،2نسبت به  Aیا اگر ارزش ترجیحی 

به  اب که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد، اما وقتی

باشد سازگاری مقایسات قابل  56/6سازگاری کمتر از اکارگیری نرخ سازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ن

 شود:های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته میها باید تجدید نظر شود. قدمصورت مقایسه قبول بوده و در غیر این

دار جدیدی را که به این طریق بر رده ووزن نسبی ضرب ک . محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی5گام 

 .نامیممی 51آورید، بردار مجموع وزنیدست میه ب

نامیده  55بردار سازگاری ،بردار حاصل شده وبردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی بر بردار اولویت نسبی تقسیم ی . محاسبه2گام 

 شود.می

 دهد. را به دست می max، میانگین عناصر برداری سازگاری max. بدست آوردن 3گام 

 شود: صورت زیر تعریف میه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری ب ی. محاسبه1گام 

 

n له أهای موجود در مسست از تعداد گزینها عبارت 

 آید. دست میه ب 50شاخص تصادفی نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری بر ی. محاسبه5گام 

   

 

 

 (.576-573، 5323)مهرگان، کندیا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می 5/6نسبت سازگاری 

 :شودمی ستخراجل زیر اشاخص تصادفی از جدو
 

 شاخص تصادفی:  12جدول
 

56 9 2 7 0 5 1 3 2 5 N 
55/5 15/5 15/5 32/5 21/5 52/5 9/6 52/6 6 6 RI 

 .113، 1383منبع: مهرگان،     

 

پور، قدسی)گیری و کنترل سازگاری هر ماتریس و تصمیم است اندازهمراتبی، گردد که یکی از مزایای مهم فرایند تحلیل سلسلهمالحظه می

5322 ،52.) 

سازی مجموع ترجیحات هر عنصر بر مجموع تمامی برای نرماله و شدجمع فازی مجموع ترجیحات عناصر محاسبه باالخره در پایان 

 سازی خطی، نرمالدست آمده را به روش نرماله وزان قطعی با .وزن محاسبه شده، وزن نهایی عنصر مورد بررسی استگردید. ترجیحات تقسیم 

 شود.نموده و نتایج نهایی ارائه می

                                                           
13 - Inconsistency Ratio (I.R) 
14 - Weighted sum Vector=WSV 
15 - Consistency Index = CI 
16 - Random Index = RI 

1

max






n

n
CI



CR

CI
CR 
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عامل پرداخته و نسبت به نتایج حاصله اظهارنظر نمود تا مشخص شود که جایگاه و توان به تعیین سهم هر عامل و هر خردهاکنون می

 های مورد بررسی به چه میزان است.سهم هر کدام از شاخص
 

 عوامل) مفاهيم(ایج نهایی مربوط به سهم عوامل)مقوالت( و خرده: نت11جدول
 

 عوامل(سهم مفاهیم)خرده عوامل()خرده شرح مفاهیم )مقوله( شرح و سهم عامل

 (0/59) دولت

 3/52 کنندگان و تولیدکنندگاناعطای تسهیالت به مصرف

 5/3 های مالی، اداری و سازمانیحمایت

 1/3 رسانیاطالعآموزش، تبلیغات و 

 5/56 های گمرکیاصالح تعرفه

 0/3 ی برند با رویکرد اقتصاد مقاومتیهای حوزهفعالیت

 1/55 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 0/9 مقابله جدی با فساد اداری

 7/5 نظارت و بازرسی بهبود یافته

 (9/22) تولیدکننده

 9/7 و بهبود مستمر فرایندهای تولید وری و کیفیتجدیت و تالش برای ارتقای بهره

 2/9 تالش برای کاهش قیمت تمام شده

 3/1 رجوع و خدمات پس از فروشمداری، تکریم اربابمشتری

 9/1 افزایی و آموزش و ارتقای منابع انسانیمهارت

 0/3 های تولید و توزیعسازی در حلقهمشارکت و شبکه

 (5/55) کنندهمصرف

 1/5 تبلیغات سازی وفرهنگ

 3/3 ی پیشنهاد و انتقال انتقاداترسانی، ارائهاطالع

 2/0 عزم جدی به مصرف کاالی ایرانی

 هاي تحقيقمنبع: یافته
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 گيري  بحث و نتيجه
ی با تأکید بر پوشاک کشور بوده است.  رانیا یفرهنگ مصرف کاال یعوامل مؤثر بر ارتقابندی هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه

گیری نظری نفر اعضای هیأت علمی و متخصصان صنعت پوشاک تشکیل شد که با روش نمونه 5ی آماری در بخش گروه کارشناسی از جامعه

ها استفاده شد. شاخصها و عوامل یا یابی به کدها، مقولههدفمند تا رسیدن به عمق و اجماع نظری انتخاب شدند. از تحلیل تم برای دست

تن از فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک و از طریق  55های به دست آمده از طریق مراجعه به بندی شاخصهای مربوط به رتبهداده

وش رمراتبی ارائه شد. تحلیل نهایی نیز با ای فازی و در قالب روش سلسلههای خبره گردآوری شد. هر شاخص از طریق پرسشنامهپرسشنامه

 مراتبی انجام گرفته است که نتایج نهایی حاکی از سهم باالی دولت در حمایت از صنعت پوشاک بوده است. تحلیل سلسله

 دو سؤال مطرح شده در پژوهش عبارتند از:

 رتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی کدامند؟  عوامل مؤثر بر ا (5

های مؤثر بر ارتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی ر سه مرحله به شناسایی شاخصگیری از روش دلفی ددر پاسخ به این سؤال با بهره

بندی گردید. در دومین مرحله از روش دلفی، ضمن کد دسته 21پرداخته شد در قالب سه بخش)دولت، تولید کننده، مصرف کننده( و در قالب 

مجدداً از گروه خواسته شد که ضمن اظهارنظر در خصوص وط به سه عامل، های مربعاملبندی شده تحت عنوان خردهکد دسته 21ارسال تمام 

 عامل منتهی گردید.خرده 25عوامل اقدام نمایند. نتایج حاصله به انتخاب ترین خردهبه تعیین مهم عواملبندی عوامل و خردهی دستهنحوه

 نسبت به برای آخرین بارمجدداً از گروه خواسته شد که بندی شده کد دسته 25در سومین مرحله از روش دلفی، ضمن ارسال مجدد  

کنندگان : اعطای تسهیالت به مصرفعامل منتهی گردید که عبارتند ازخرده 50عوامل اقدام نمایند. نتایج حاصله به انتخاب ترین خردهتعیین مهم

ا ی برند بهای حوزهفعالیت، های گمرکیاصالح تعرفه، رسانیآموزش، تبلیغات و اطالع ،های مالی، اداری و سازمانیحمایت ،و تولیدکنندگان

جدیت و تالش برای ارتقای ، نظارت و بازرسی بهبود یافته، مقابله جدی با فساد اداری، مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رویکرد اقتصاد مقاومتی

رجوع و خدمات پس از مداری، تکریم اربابمشتری، تالش برای کاهش قیمت تمام شده وری و کیفیت و بهبود مستمر فرایندهای تولید،بهره

رسانی، اطالع، سازی و تبلیغاتفرهنگ، های تولید و توزیعسازی در حلقهمشارکت و شبکه، افزایی و آموزش و ارتقای منابع انسانیفروش، مهارت

  مورد توجه و تأکید گروه کارشناسی قرار گرفت. کاالی ایرانی عزم جدی به کصرف، ی پیشنهاد و انتقال انتقاداتارائه

 رتقای فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی چگونه است؟ عوامل مؤثر بر ای بندرتبه( 2

درصد و سهم  9/22درصد، سهم تولیدکننده برابر  0/59در بین عوامل مورد بررسی )دولت، تولیدکننده، مصرف کننده(، سهم دولت برابر 

عوامل مورد بررسی به ترتیب شامل اعطای تسهیالت به مصرف کنندگان و بندی خردهدرصد بوده است. رتبه 5/55ف کننده برابر مصر

ی جدی با فساد درصد، مبارزه 5/56های گمرکی با سهم درصد، اصالح تعرفه 1/55درصد، مبارزه با قاچاق با سهم  3/52تولیدکنندگان با سهم 

درصد، عزم  9/7وری با سهم درصد، ارتقای کیفیت و بهره 2/9درصد، تالش برای کاهش قیمت تمام شده با سهم  0/9م اداری و مالی با سه

افزایی منابع انسانی با درصد، آموزش و مهارت 7/5درصد، نظارت و بازرسی مستمر و دقیق با سهم  2/0جدی به مصرف کاالی ایرانی با سهم 

درصد، حمایت  0/3سازی با سهم درصد، شبکه 0/3درصد، برندسازی با سهم  3/1مداری با سهم ع و مشتریرجودرصد، تکریم ارباب 9/1سهم 

کنندگان با سهم درصد، انتقاد و پیشنهاد توسط مصرف 1/3رسانی توسط دولت با سهم درصد، آموزش و اطالع 5/3مالی و اداری دولت با سهم 

 درصد بوده است. 1/5کنندگان با سهم توسط مصرفسازی و تبلیغات درصد و باالخره فرهنگ 3/3

 لعامتوان گفت که  در عامل موثر دولت، خردهعوامل مورد بررسی به تفکیک هر یک از عوامل مورد بررسی میبندی خردهدر خصوص رتبه

 1/55مبارزه با قاچاق کاال و ارز با سهم عامل ی اول، خردهدرصد در رتبه 3/52کنندگان و تولیدکنندگان با سهم اعطای تسهیالت به مصرف

ی درصد در رتبه 0/9ی سوم، مقابله با فساد با سهم درصد در رتبه 5/56های گمرکی با سهم عامل اصالح تعرفهدرصد در اولویت دوم، خرده

ی ششم، درصد در رتبه 5/1زمانی با سهم های مالی، اداری و سای پنجم، حمایتدرصد در رتبه 7/5چهارم، نظارت و بازرسی بهبود یافته با سهم 

 1/3رسانی با سهم ی هفتم و باالخره آموزش، تبلیغات و اطالعدرصد در رتبه 0/3ی برند با رویکرد اقتصاد مقاومتی با سهم های حوزهفعالیت

 ی هشتم و آخر قرار داشته است. درصد در رتبه

عامل جدیت و اول، خرده یدرصد در رتبه 2/9ی کاهش قیمت تمام شده با سهم عامل تالش برادر دومین عامل )تولید کننده(، خرده

افزایی و آموزش و ارتقای منابع دوم، مهارت یدرصد در رتبه 9/7وری و کیفیت و بهبود مستمر فرایندهای تولید با سهم تالش برای ارتقای بهره

 یدرصد در رتبه 3/1رجوع و خدمات پس از فروش با سهم اری، تکریم اربابمدعامل مشتریسوم، خرده یدرصد در رتبه 9/1انسانی با سهم 

 ی پنجم و آخر قرار داشته است. درصد در رتبه 0/3های تولید و توزیع با سهم سازی در حلقهچهارم و باالخره مشارکت و شبکه

ی رسانی، ارائهاول، اطالع یدرصد در رتبه 2/0عزم جدی به مصرف کاالی ایرانی با سهم عامل کننده(، خردهدر سومین عامل )مصرف

ی سوم و آخر قرار داشته درصد در رتبه 1/5سازی و تبلیغات با سهم ی دوم و فرهنگدرصد در رتبه 3/3پیشنهاد و انتقال انتقادات با سهم 

 است.    
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نتایج این پژوهش از این جهت که کاالی تولید داخل بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد و سهم دولت در حمایت از تولید کاالی داخلی 

(، نیلی 5392(، چانگ)2650(، باردهان)5325(، هانت)2662(، استیگلیتز)2667از اهمیت بسیار زیادتری برخوردار است با پژوهش رودریک )

( منطبق است. از این نظر که وضعیت صنعت پوشاک و نساجی در 5397( و گروه مشاوران مدیریت)5390گروه کارشناسان)(، 5322و دیگران)

(، گروه 5396گذاری، اجرا و حمایت نامناسب و در حال افول بوده است با پژوهش روشن و بختیاری)کشور ایران از ابعاد مختلف سیاست

 باشد. ( منطبق می5397یت)( و گروه مشاوران مدیر5390کارشناسان)

 شود:بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می

( اگر می خواهیم مردم به خرید کاالی خارجی عادت نکنند، باید از کاالی ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از 5

ید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کاالی خارجی تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت با

وع های مسئول باید با رسیدگی به موضکاری عمل کنند. دستگاهو ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سالمت و درست

 ا کیفیت را فراهم کنند.های الزم برای تولید کاالی ایرانی بمشکالت تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه

شود؛ رسیدگی (کنترل مرزها به عنوان مبدأ ورود کاالی خارجی و قاچاق، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می2

 به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است. 

ن آنان استفاده کنند. فرامین مقام معظم رهبری های میاها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکافدستگاه ی( همه3

 را گوش داده و عملیاتی نمایند.

زیستی و استفاده از کاالی ایرانی و اجتناب از ( مسئولین کشور باید بدانند که الگوی مردم هستند و باید از خودشان شروع کنند. ساده1

ردم زبانی به م یجامعه و التزام عملی به مصرف کاالی داخلی در کنار توصیهخرید کاالی خارجی و انعکاس مناسب این رفتار به افکار عمومی 

 سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.تواند به فرهنگتک آنهاست که میاز جمله وظایف تک

رار آن است که استم ی مناسب داخلی دارند در پیش گرفته( سیاست مناسبی را وزارت بازرگانی بر مبنای جلوگیری از اقالمی که نمونه5

 نماید. کمک زیادی به تعمیق فرهنگ مصرف کاالی ایرانی می

کننده از ارتقای فرهنگ مصرف کاالی داخلی بسیار کم است و حداقل انتظار وی در قیاس کاالی ایرانی و خارجی ( سهم مصرف0

مت ای به سکنندهتر باشد، هر مصرفی ایرانی مناسببرخورداری از کیفیت و قیمت مناسب است. در این راستا هر چه کیفیت و قیمت کاال

 گردد.مصرف این گونه کاالها متمایل می

درصد از محصوالت  26( قاچاق موضوع مهمی است که همگان برای پیشگیری و مبارزه با آن مسئولیت دارند. در بحث پوشاک بیش از 7

ی باالیی برخوردارند یا درگیر مسائل اداری خاص شده ونی وارد شوند یا از تعرفهشوند و حتی اگر از مجاری قانخارجی به صورت قاچاق وارد می

شوند و از آن گذشته ممکن است با فرهنگ این مرز و بوم منطبق نباشند و منجر به القای فرهنگ بیگانه و باالخره با قیمت باالیی وارد می

 شوند.

ها در جهت با متخلفین، بازرسی و نظارت مستمر، آموزش و کمک به خانواده رسانی، استفاده از فضای مجازی، برخورد جدی( اطالع2

 ی ملی است که دولت پرچمدار آن است.یادگیری مطالبی در خصوص نتایج مثبت مصرف کاالی ابرانی یک وظیفه

یرانی ایل به مصرف پوشاک ا( مراکز مستقیم کاالی ایرانی با قیمت تولیدی از طرف تولید کنندگان ایجاد شود که مصرف کنندگان تم9

 داشته باشند. 

 ( تولیدکنندگان برای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده نهایت تالششان را بکار برند. 56

های ماندگار کشور به تولید پوشاک بپردازند تا تمایل به پوشیدن لباس برای مصرف ها و چهره( تولیدکنندگان پوشاک با نشان سازمان55

 ن باالتر رود. کنندگا

 ( توجه ویژه ای از طرف تولید کنندگان به ارتقای کیفیت و گارانتی محصوالت تولیدی باشد. 52

 ( به مسئله برندسازی و ایجاد برندهای تولیدی توجه ویژه شود مثال برندهایی مانند هاکوپیان که بهترین برند محسوب می شود. 53

 ان شرکت تخفیفات ویژه ای به مصرف کنندگان داده شود.( در سالروز تاسیس شرکت یا تولد مدیر51
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