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تاريخ دريافت39/11/22 :

تاريخ پذيرش39/2/5 :

چکیده
صنعت نساجی  9درصد ارزش افزوده صنعتی کشور و در حدود  12درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص
داده است .نقش اقتصادي صنایع نساجی در اقتصاد به لحاظ ارزآوري ،ایجاد اشتغال ،جلوگيري از خروج ارز از کشور و
ایجاد ارزش افزوده موجب شده تا این صنعت در زمره صنایع مهم کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي در حال توسعه قرار
گيرد .تحقيق حاضر با هدف بررسی آینده هاي صنعت نساجی صورت گرفته است .براي گردآوري داده ها از مطالعات
کتابخانه اي ،مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است .روش تجزیه و تحليل اطالعات براي انجام این تحقيق تحليل سناریو
است .براي تدوین سناریوهاي باورکردنی از تکنيک عدم قطعيت بحرانی استفاده شده است .ماهيت پرسش ها بر مبناي
عد م قطعيت هایی در حوزه صنعت نساجی در کشور است که دو وضعيت حدي داشته و درباره ي وقوع یکی از این دو
حالت ،عدم قطعيت وجود دارد .به منظور تحليل پرسش نامه ها و استفاده از نتایج آن در نگارش سناریوها از  9شاخص
تخصص ،اجماع و اهميت استفاده شد .با توجه به شاخص هاي اجماع و اهميت دو حالت " قدرت خرید مردم " و "
آزادسازي تجاري و حذف تعرفه ها " انتخاب شدند .با توجه به این دو عدم قطعيت چهار سناریوي نساجی خندان ،اميد به
رشد ،گورستان چند طبقه و روزنه ي حيات تدوین شدند.
واژههاي كلیدي :صنعت نساجی ،آینده پژوهی ،سناریو ،عدم قطعيت.

35

 / 35شناسايي سناريوهای باورپذير صنعت نساجي

 -1مقدمه

سهولت بيشتري به آینده هاي مطلوب خود برسند
(راهبردهاي معطوف به آینده سازي) .آینده پژوهی در

انقالب صنعتی اروپا با پيشرفت صنایع نساجی شکل
گرفت و کشورهاي پيشرفته غربی ،دستيابی به فناوري
روز را مدیون توليد انبوه صنایع نساجی آن زمان هستند.
این در حالی است که در بازار نساجی این کشورها رقابت
وجود دارد .با وجودي که هر روز بر تعداد شرکتهاي
نساجی دیگر کشورها افزوده میشود نياز به نوآوري نيز
در توليد محصوالت نساجی بيش از پيش احساس
میشود اما ایجاد نوآوري بدون استفاده از پژوهشهاي
کاربردي امکانپذیر نيست .با تغيير رویکردهاي سنتی
صنایع نساجی و استفاده از فناوري میتوان توليد

 -2پیشینه پژوهش
 -1سوفيا واي سوکينسکا در  2119در تحقيقی با
عنوان آینده صنایع نساجی لهستان ( تحقيقات انجام شده
با روش دلفی) آینده صنعت نساجی لهستان را بررسی می

محصوالت را بهروز کرد چراکه صنایع نساجی قابليت
نجات کشور از منگنه اقتصادي بهویژه در بازار رقابت را
دارند .در دهه اخير ،صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه اي
ترین صنعت کشور ،با چالشهاي بسياري مواجه بوده است.
کمبود سرمایه ،فرسوده بودن ماشين آالت و ضعف
تکنولوژیک؛ ناکارآمد بودن استراتژیهاي تجاري و
حمایتهاي موثر از صنعت نساجی در دو دهه گذشته؛ و
قاچاق پارچه به داخل کشور که حتی بازارهاي داخلی این
صنعت را از بين برده است ،از مهم ترین عوامل اضمحالل
این صنعت تشخيص داده شده اند (حاجی نژاد و

کند .محقق بيان می کند که با توجه به نتایج حاصل از
رتبه بندي بين المللی ،لهستان در حال حاضر با توجه به
شاخص موقعيت رقابتی در رتبه  91جهان قرار دارد و از
 23کشور عضو اتحادیه اروپا در رتبه  29قرار دارد .تغيير
د ر این وضعيت نياز به رشد در نوآوري دارد که این را می
توان تنها با افزایش بودجه براي تحقيق و توسعه و
استفاده از فن آوري هاي توسعه یافته براي تجاري سازي
به دست آورد .محقق در پایان عنوان می کند  .1با توجه
به بررسی فناوري هاي موجود یک ارزیابی مثبت وجود
دارد که این صنعت می تواند تا سال  2125از موقعيت

شکيبایی ،1931 ،ص  .)159مدیران ،برنامه ریزان و
متخصصين حوزه صنعت نساجی از جمله کسانی هستند
که باید با اتخاذ رویکري نوین به مقابله با چالشهاي فوق
بپردازند تا بتوانند ،برنامه ریزي مناسب براي آینده صنعت
نساجی داشته باشند .زمان و چينش اقدامات در زمان به
منظور دستيابی به اهداف خاص در آینده ،از اصلی ترین
اصول هر نوع برنامه ریزي بوده و در برنامه ریزي براي
صنعت نساجی نيز توجه به زمان و آینده نگري مسائل
این صنعت اجتناب ناپذیر است .آینده پژوهی دانش و
معرفتی است که چشم مردم را نسبت به رویدادها،
فرصتها و مخاطرات احتمالی آینده باز نگه می دارد .ابهام
ها ،تردیدها و دغدغه هاي فرساینده مردم را می کاهد.
توانایی انتخابهاي هوشمندانه جامعه و مردم را افزایش می
دهد و به همگان اجازه می دهد تا بدانند که به کجاها می
توانند بروند (آینده هاي اکتشافی) به کجا باید بروند
(آینده هاي هنجاري) و از چه مسيرهایی می توانند با

رقابتی مناسبی برخوردار شود .2 .نياز به توجه بيشتر
براي انتخاب نام تجاري ( برند ) جهت نفوذ به بازارهاي
بين المللی وجود دارد.
 -2عدنان معروف خان و منير االسالم در  2119در
تحقيقی با عنوان صنعت نساجی در بنگالدش و چالش
هاي رشد ،به مشکالت این صنعت در بنگالدش می
پردازد .محقق بيان می کند در حال حاضر این صنعت با
چالش هاي بزرگی در نرخ رشد روبرو است .دالیل اصلی
این چالش می تواند رکود جهانی ،تجارت نامطلوب،
سياست ها ،نگرانی هاي مربوط به امنيت داخلی ،هزینه
هاي باالي توليد به علت افزایش هزینه هاي انرژي،
مسائل ایمنی مختلف مانند آتش سوزي ،افزایش نرخ
تورم و  ...باشد .نتایج این تحقيق نشان می دهد که
صنعت نساجی در بنگالدش می تواند روند صعودي داشته
ب اشد اگر دولت و افراد مسئول اقدامات جدي براي رفع
موانعی که در بااال ذکر شد انجام دهند .دولت باید به

حقيقت دانش و معرفت شکل بخشيدن به آینده به گونه
اي آگاهانه  ،فعاالنه ،و پيشدستانه است (ملکی فرد،
 .)1933این مقاله در پی بررسی آینده هاي صنعت
نساجی می باشد.
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صنعت نساجی یارانه بدهد ،اختالفات داخلی ميان
صادرکنندگان را به حداقل برساند و ماليات فروش را
بردارد .همچنين خرید ماشين آالت جدید و بهبود ماشين
آالت موجود هم در توسعه این صنعت نقش مهمی دارد.
آينده پژوهی
امروزه در مطالعات مربوط به آینده ،واژگان بسياري را
به کار می برند ،واژگان مطرحی همچون «آینده پژوهی»،
«آینده اندیشی»« ،قلمرو آینده»« ،پيش بينی»« ،آینده
نگاري» ،و «آینده شناسی» .اماا هار یاک از ایان واژگاان
وابسته و برآمده از تئوري ها و پيش فرضاهایی بسايارند و
از روش هایی خاص بهاره مای برناد .شااید بتاوان آیناده
پژوهی را ناام ماادر ایان اصاطالحات دانسات ( .ناا می،
)1935
کارشناسان و متخصصين مسائل آیناده در ایاران نياز
اعتقاد دارند همه واژه هایی که در مورد آینده به کار مای
روند ،معادل و یکسان نيستند و باين آنهاا تفااوت وجاود
دارد .از نظر آنها حداقل ساه دساته از واژه هااي مصاطل
آینده را می توان یافت( .تدبير)1935 ،
الف)FFUTURES, FUTUROLOGY, FUTURES STUDY( :
ب)FORECASTING( :
ج)FORESIGHT( :
اصاطالحات گاروه الاف بيشاتر هماان معنااي آیناده
پژوهی و آینده شناسی را دارند و لذا می توان آنچه را کاه
به موضوع آینده می پردازد در این تعریف قرار داد.
 FORECASTبيشتر رویکرد علمای دارد ،باه هماين
دليل از روشهاي کمی و مادلهاي علمای بسايار روشان و
مشخص براي پيش بينی آینده اساتفاده مای کناد ،بناابر
این بيشتر آن را به معنی «پيش بينی آینده» ترجمه مای
کنند و در مقابل « »FORESIGHTتحت عناوان «آیناده
نگاري» ترجمه می شود و یک نوع فعاليات انساانی باراي
ساختن آینده را هام در درون خاود نهفتاه دارد .باه ایان
ترتيب  9مفهوم «آینده شناسی»« ،پيش بينای آیناده» و
«آینده نگاري» را براي این سه گروه می توان به کار برد.
آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تاالش هاایی اسات
که با استفاده از تجزیه و تحليال مناابع ،الگوهاا و عوامال
تغيير و یا ثبات ،به تجسم آینده هاي بالقوه و برنامه ریزي

براي آنها می پردازد .آینده پژوهی این موضوع را مانعک
می کناد کاه چگوناه از دل تغييارات «اماروز» ،واقعيات
«فردا» تولد می یابد.
آینااده پژوهاای معااادل لغاات التااين « FUTURES
 »STUDYاساات .کلمااه جمااع  Futuresبااه ایاان دلياال
استفاده شده است که با بهره گياري از طياف وسايعی از
متدلوژي ها و بجاي تصور «فقط یک آیناده» ،باه گماناه
زنی هاي سيساتماتيک و خردورزاناه ،در ماورد ناه فقاط
«یک آینده» بلکه «چندین آینده متصاور» مباادرت مای
شود( .ناصرآبادي ،1933 ،ص )2
تعريف آينده نگاري
به نظر می رسد ارائه تعریف مشخص و دقيق از آینده
نگاري به دو دليل مشکل باشد .اوال تفااوت دیادگاه هااي
افراد مختلف که آینده نگاري را از حوزه مورد عالقه خاود
و یا احيانا از حوزه دانش خود می نگرند ،باعث می شود تا
آنان تعریفی بر اساس دیدگاه موجود در آن حوزه یا دانش
ارائه دهند .ثانيا عمر کوتاه و سير تجربيات گوناگون از این
دانش باعث گردیده است که مفهوم آیناده نگااري مرتباا
تغيير یابد .جهت روشن شدن ابعاد مختلف آیناده نگااري
برخی از تعاریف مطرح شده در متاون علمای را از منظار
اندیشاامندان ایاان حااوزه بيااان کاارده و در نهایاات مااورد
مقایسه قرار می دهيم.
بن مارتين:
بن مارتين باه عناوان یکای از متقادمين و پيشاروان
بحث آینده نگاري ،اولين تعریاف از آیناده نگااري را کاه
مورد پذیرش عمومی قرار گرفات ،ارائاه داد .وي در ساال
 1335آینااده نگاااري را بااه صااورت ذیاال تعریااف نمااود:
(نااا می« )23 ،1935 ،آینااده نگاااري ،فرآینااد تااالش
سيسااتماتيک بااراي نگاااه بااه آینااده بلنااد ماادت علاام،
تکنولوژي ،محيط زیست ،اقتصاد و اجتماع می باشاد کاه
با هدف شناسایی تکنولوژي هااي عاام نو هاور و تقویات
حوزه هاي تحقيقات اساتراتژیکی صاورت مای گيارد کاه
احتماال بيشترین منافع اقتصادي و اجتماعی را باه هماراه
دارند».
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لوک جورجيو:
به نظر وي «آینده نگاري ،ابزاري سيساتماتيک باراي
ارزیابی آن دسته از توسعه هاي علمی و تکنولوژیکی است
که می توانند تاثيرات بسيار شدیدي بار رقابات صانعتی،
خلق ثروت و کيفيت زندگی داشته باشند( ».صاحبی نژاد،
)1935
کميسيون اتحادیه اروپایی (فورن):
کميسيون اتحادیه اروپایی توسعه منطقاه اي (فاورن)
آینده نگاري را چنين توصيف کرده است:
«آینده نگاري فرایند مشارکت سيساتماتيک ،اجتمااع
هوشمندانه و ساختن چشم انداز ميان مدت و بلند مادت
آینده است که باا هادف شاکل دهای تصاميمات جهات

معماري فعاليت هاي آینده صورت می پاذیردMiles, ( ».

)2002, 12
در جدول  1تعاریف مطارح از طارف اندیشامندان باا
یکدیگر مقایسه شده است تا نکات اشتراک و افتاراق ایان
تعاریف از نظر اشاره به نه وجه مختلف ،مشخص شود.
جمع بندي تعاریف و دیادگاههاي مختلاف از آیناده
نگاري بيانگر گستردگی حوزه دیاد کارشناساان خباره در
خصوص علم آینده نگاري است باا ایان وجاود بار اسااس
شاااخص هااایی کااه در جاادول آمااده ماای تااوان گفاات
سازمانمندي و سيستماتيک بودن ،سااخت چشام اناداز و
آینده بلند مدت تنها نقطه اشتراک این تعاریف اسات کاه
بعضا برخی اندیشمندان به فرایند بودن این کار نيز تاکيد
کرده و برخی آنرا بی اهميت دانسته اند.
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روش تحقیق
این تحقياق از نظار هادف کااربردي و از نظار شايوه
گردآوري اطالعات پيمایشی از گاروه تحقيقاات توصايفی
می باشد .در این تحقيق به طور خااص از دو روش ،روش
دلفاای و سااناریو نویساای اسااتفاده خواهااد شااد .سااناریو،
توصيفی از رویدادهاي ممکن و چندگانه است کاه امکاان
وقوع آنها در آینده وجود دارد و با استفاده از آنها می تاوان
درباره آینده و آنچه باید انجام داد ،به طور جدي اندیشايد.
پيتر شوارتز در کتاب " هنر دورنگري"  ،گام هاي برناماه

*

ریزي بر پایه سناریو را به شرح زیر توصايف کارده اسات
(شوارتز:)1933 ،
 )1مشخص کردن موضوع اصلی
 )2مشخص کردن عوامل کليدي موثر
 )9شناسایی نيروهاي پيشران کليدي
 )9طبقه بندي بر اساس اهميت و عدم قطعيت
 )5شناسایی عدم قطعيت هاي بحرانی
 )6تدوین سناریوها
 )3تحليل پيامدها و نتایج هر سناریو
 )3انتخاب شاخص هاي راهنما
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روش دلفی
روش دلفی استاندارد ،پيمایشی است که به وسيله
یک گروه پایش هدایت شده و چندین دور نظر خواهی از
گروهی متخصص را شامل می شود که براي یکدیگر
ناشناس هستند به طوري که دستيابی به وفاق و اجماع
در خصوص پيش بينی قضاوتی -شهودي این متخصصان
مدنظر است .پ از هر دور پيمایش ،یک بازخورد
استاندارد درباره قضاوت گروه آماري که متشکل از ميانه و
چارک هاي یکایک پيش بينی هاست ،به متخصصان ارائه
شده و در صورت امکان ،نظرات موافق و مخالف در مورد
جواب هاي حدي نيز بازخورد داده می شوند .این امر
اندکی پيچيده به نظر می رسد اما اصول و مبانی کلی
عبارتند از ):(Unido, 2004, p96
روش دلفی از طریق جمع آوري نظرات کارشناسان و
متخصصان و با استفاده از پرسشنامه و ارسال چند باره
آن انجام می پذیرد .ایده اصلی در طراحی فرآیند روش
دلفی این است که پاسخ دهندگان بتوانند بدون آنکه
تحت تاثير افراد معتبر و مشهور و افرادي که قدرت
سخنوري خوبی در جلسات دارند قرار بگيرند ،دیدگاه
هایشان را بيان کنند .در این روش ،با حذف تاثير توان
سخنوري افراد ،همه نظرات و عقاید جمع آوري و پ از
تحليل به اعضاي پرسش شونده برگردانده می شود .بدین
ترتيب ،گمنامی و بازخورد نظرات دو عنصر ضروري در
روش دلفی می باشند .یکی از مزایاي این روش این است
که کارشناسان و متخصصان زمانی که به واسطه دالیلی
قانع کننده به اشتباه بودن نظر خود پی بردند ،بدون از
دست دادن اعتبار و وجهه شان می توانند در نظرات خود
تجدید نظر نمایند ).(Unido, 2004, p99
مطالعه دلفی صنعت نساجی در دو دور برگزار شد و
در هر دور ،پرسش هایی مشابه در اختيار صاحب نظران
قرار گرفت.
ماهيت پرسش ها بر مبناي عدم قطعيت هایی در
حوزه صنعت نساجی در کشور که دو وضعيت حدي
داشته و درباره ي وقوع یکی از این دو حالت ،عدم

قطعيت وجود دارد ،به صورت یک طيف ارائه و تعدادي
پرسش درباره ي این دو حالت مطرح شد .در دسته اول ،
پرسش ها به گونه اي طراحی شد تا خبره نظر خود را در
خصوص مطلوب بودن یکی از دو حالت با توجه به شرایط
کشور ،بيان نماید.
در خصوص هر عدم قطعيت ،سه پرسش درباره ميزان
تخصص پاسخ دهنده درباره عدم قطعيت ،موافقت پاسخ
دهنده با حالت هاي دو گانه ي عدم قطعيت و اهميت
عدم قطعيت در سياست گذاري براي حوزه صنعت
نساجی ،به صورت زیر مورد پرسش قرار گرفت:
 )1در پاسخ دهی به این مسئله تا چه حد خود را خبره می
دانيد؟
د -هيچ
ج -کم
ب -متوسط
الف -زیاد
 )2صرف نظر از دالیل ذکر شده ،با کدام یک از دو وضعيت
موافق هستيد؟
الف -شدیدا با وضعيت اول موافقم ب -تا حادي باا وضاعيت
اول موافقم ج -شدیدا با وضعيت دوم موافقم د -تا حدي
با وضعيت دوم موافقم ه -ممتنع ( نمی تاوانم نظار صاریحی
بدهم) و -نمی دانم
 )9انتخاب یکی از دو وضعيت فوق براي سياست گذاري در
این حوزه ،تا چه ميزانی اهميت دارد؟
د -هيچ
ج -کم
ب -متوسط
الف  -زیاد

به منظور تحليل پرسش نامه ها و استفاده از نتایج
آن در نگارش سناریوها الزم است تا از شاخص هایی به
منظور کمی سازي و رتبه بندي پاسخ ها ،بهره گرفته
شود .به همين دليل از سه شاخص استفاده شد .این
شاخص ها در طرح " پایلوت آینده نگاري مناسب ترین
فناوري هاي ایران  " 1919مورد استفاده قرار گرفته است
(مرکز تحقيقات سياست علمی کشور .)1935 ،هر یک از
شاخص ها ،نشان دهنده وجوهی روش شناسانه از پرسش
ها خواهد بود.
 -1شاخص تخصص :این شاخص نشان دهنده ي این
است که خبرگان یک حوزه تا چه ميزان در خصوص یک
گزاره یا پرسش مطرح شده ،تخصص دارند.

تعداد پاسخ ها به گزینه الف × + 111تعداد پاسخ ها به گزینه ب ×  + 51تعداد پاسخ ها به گزینه ج ×  + 25تعداد پاسخ ها به گزینه د × 1
تعداد کل پاسخ ها
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توافق دارند یا تا چه ميزان نظرهاي متفاوتی در مورد یک
موضوع ،بين متخصصان آن حوزه وجود دارد.

 -2شاخص اجماع  :این شاخص نشان دهنده این اسات
که خبرگان تا چه ميازان بار سار یاک موضاوع اجمااع و

تعداد پاسخ ها به گزینه الف ×  + 2تعداد پاسخ ها به گزینه ب ×  + 1تعداد پاسخ ها به گزینه پ × ( + )-2تعداد پاسخ ها به گزینه ت × ( + )-1تعداد پاسخ ها به گزینه ث × 1
تعداد کل پاسخ ها به گزینه هاي الف ،ب ،پ ،ت و ث

در مجمااوع  99پرسااش نامااه بااراي متخصصااان صاانعت
نساجی ارسال و تعداد  23پاساخ ناماه دریافات شاد کاه
نشاان دهناده ميازان مشاارکتی  32درصادي اسات کااه
مشارکت بسيار خوبی را نشان می دهد.

 -3شاخص اهمیت :این شاخص نشان دهنده ي ميازان
هميتی است که خبرگان براي یک گزاره قائل هستند.

تعداد پاسخ ها به گزینه الف × + 111تعداد پاسخ ها به گزینه ب ×  + 51تعداد پاسخ ها به گزینه ج ×  + 25تعداد پاسخ ها به گزینه د × 1
تعداد کل پاسخ ها

بالقوه اما غير منتظره شناسایی شده به عناوان ابازاري در
خدمت تدوین استراتژي ها قرار می گيرند.سناریوها تنهاا

طراحی سناريو
براي سناریو یا طراحی سناریو تعاریف متعددي وجود
دارد .متفکران مختلف تعاریف متفاوتی از طراحی سناریو
ارائه داده اند :اجماع داخلی در مورد آنچه ،آینده ممکن
است پيش رو بگذارد (پورتر .)1335 ،ابزاري براي نظم
بخشيدن به ادراکات فرد در مورد محيط هاي آینده هاي
بدیل که در آن ،تصميم فرد می تواند به درستی اجرا شود
(شوارتز .)1331 ،بخشی از برنامه ریزي راهبردي که با
ابزارها و فناوري هاي مدیریت و عدم قطعيت ها در آینده
مرتبط است (رینگلند .)1333 ،روشی علمی براي تجسم
آینده هاي ممکن که در آن تصميم هاي سازمانی می تواند

حدس هایی در مورد آینده نيساتند ،بلکاه سناریوساازي
کمک می کند تا بيندیشايم چگوناه در شارایط محيطای
متفاوت آینده پيروزمندانه به هدایت امور بپردازیم (خوش
دهان.)1933 ،
روش هاي متعددي جهت طراحی و توسعه سناریو ها
وجود دارد (ليندگرن و باند هولد )2119 ،یکی از ویژگای
هاي کليدي اکثر این روش ها ،این اسات کاه در فرآیناد
طراحی سناریو ،همزمان چندین سناریو توساعه داده مای
شوند ،که این تعداد معموالً بين  2تا  9سناریو می باشد.
یکی دیگر از ویژگی هااي مشاترک چناين روش هاایی،
سط مشارکت پيشنهادي براي توسعه سناریوها می باشد،
که اغلب آن ها بر مشارکت گروهی در تادوین ساناریوها
داللت دارند (ابرین.)2119 ،

به اجرا درآید (شوميکر.)1335 ،
هدف از بکارگيري سناریو ها ایجاد فضایی از ممکن ها
است که در آن کارایی سياست هاي اتخاذ شاده در برابار
چالش هاي موجود آینده در بوته آزمایش قرار می گيرناد.
سناریو ها با کشف سيستماتيک چالش ها و فرصت هااي

جدول  .1ويژگی هاي جمعیت شناختی خبرگان حوزه صنعت نساجی
حوزه
صنعت نساجی

تحصیالت

تعداد كل پاسخ
دهندگان (نفر)

كارشناسی

23

-

كارشناسی
ارشد
21

مدرس دانشگاه

جنسیت
دكتري

مرد

زن

بلی

خیر

3

25

9

11

13
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براي نگارش سناریوهاي باورکردنی صنعت نسااجی از
پرسش نامه عدم قطعيت استفاده گردید .با مرور مقااالت
منتخب و مصاحبه با خبرگان  3عادم قطعيات اساتخراج
گردید .هر یک از این حالت ها بياانگر وضاعيت هاایی دو
گانه در باب آینده صنعت نساجی می باشند .پرسش ناماه
عاادم قطعياات در دو مرحلااه ميااان خبرگااان ،ماادیران و
متخصصان صنعت نساجی توزیع شد .نتایج پرساش ناماه
هاااي عاادم قطعياات ،ورودي الزم بااراي سااناریو نویساای
هستند.
جدول  .2پاسخ هاي خبرگان به پرسش هاي دلفی – دور دوم
پرسش
 .1سياستهاي پولی و مالی دولت
(انقباضی  /انبساطی)

تخصص اجماع اهمیت
81/25

0/53

91/07

88/39

1/5

83/92

85/71

0/42

91/07

 .9امکان انتقال تکنولوژي (وجود دارد/
وجود ندارد)

86/60

0/67

82/14

 .5اقبال به کاالهاي ساخت داخل
(وجود دارد  /وجود ندارد)

77/67

0/32

81/25

 .6قدرت خرید مردم (افزایش  /کاهش)

74/10

0/42

92/85

 .3نرخ بهره بانکی (افزایش یا باقی
ماندن در همين سط /کاهش)

83/03

 .2شدت رقابت (زیاد  /کم)
 .9آزاد سازي تجاري و حذف تعرفه ها
(اتفاق می افتد /اتفاق نمی افتد)

-0/89

85/71

در مرحله تدوین سناریوها نيروهاي موثري که در
مراحل قبل کشف شده اند براي ساختن سناریوها ترکيب
و یکپارچه می شوند .ممکن است عوامل زیادي در
مراحل قبل شناسایی شده باشند که بطور معنا داري نيز
از هم متفاوت باشند؛ هرچند تمام عوامل می توانند مهم

باشند ولی اهميت آن ها یکسان نيست .در این مرحله
می بایست عوامل شناخته شده را جداسازي نموده براي
این کار می بایست نيروهاي موثر را بر اساس دو عامل
اولویت بندي نمود.
 درجه اهميت و تاثير بر روي سوال یا مسئله
کانون
 درجه عدم قطعيت عوامل کليدي
هدف از اولویت بندي ،تشخيص دو الی سه نيرویی
است که بيشت رین اهميت و تاثير را بر سوال یا مسئله
کانونی دارند .این عوامل عدم قطعيت هاي بحرانی بوده و
زیربناي سناریوها را تشکيل می دهند .حذف برخی از
عوامل ممکن است این نگرش را بوجود آورد که ارزش
کار پایين بياید؛ اما فرصت برگشت به عواملی را که در
مراحل قبل بدست آمده اند در فرایندهاي بعدي وجود
دارد .ساده ترین و قابل اطمينان ترین راه براي ساختن
سناریوها تصویرسازي آن ها در نمودار افقی از طيف تاثير
زیاد تا کم می باشد.
همانطور که بصورت کامل تشری گردید دو عامل آزاد
سازي تجاري و حذف تعرفه ها و قدرت خرید مردم به
عنوان عوامل ایجاد کننده سناریوها انتخاب گردیدند .بر
این مبنا می بایست هر عامل را در یک طيف کم تا زیاد
قرار داد ،به عبارتی حالت هاي متصور براي هر کدام را به
شرح ذیل می بایست تعيين نمود.
سپ در این روش این دو محور را با هم تقاطع داده
 2*2مطابق شکل  9ساخته می شود و
و یک ماتری
براي توصيف  4سناریوي موجه از آن استفاده می شود.
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آزاد سازي تجاري و حذف تعرفه ها

سناريوي

سناريوي

1

2

افزايش قدرت خريد مردم

كاهش قدرت خريد مردم
سناريوي

سناريوي

4

3

عدم آزاد سازي تجاري و حذف تعرفه ها

شکل  .1ماتريس  2×2براي توصیف سناريوها

اکنون با تعيين چارچوب سناریوها می بایست با
پرسيدن سواالت چه می شود اگر سناریوهاي ساخته
شده در هر ناحيه ي ماتری  2*2را توصيف نمود .در
حين توصيف سناریوها باید پرسيد آیا ترکيب عدم
قطعيت هاي حياتی داستان هاي قابل قبول و مفيدي از
آینده را بيان می نمایند؟ سناریوها می بایست طيفی از
آینده ها را نشان دهند نه اینکه فقط بهترین ،بدترین و یا
محتمل ترین آینده را نشان دهند .تثبيت چارچوب یک
سناریو فرآیند آزمون وخطا است که نياز دارد ترکيب
هاي متفاوتی از عدم قطعيت هاي بحرانی را تست نموده
تا چارچوبی یافت شود که قوترین فرم را براي گفتگوهاي
استراتژیک فراهم آورد .در نهایت هدف توسعه گروهی از
سناریوهاي موجهی است که داستان هاي کامالً متفاوتی
از آینده را توصيف و هر کدام بتواند فرضيات مورد بحث و
استراتژي هاي الزم براي مواجه شدن با آن ها را ارائه
دهد .توسعه داستان هاي سناریوها با حال شروع شده و
در آیند ختم می شوند .داستان هاي سناریو به خصوص
براي مخاطبانی که در فرایند توسعه نقش ندارند بسيار
مهم است .در ادامه ضمن نامگذاري به تشری سناریوها
خواهيم پرداخت.

نامگذاري سناريوها
این مسئله مهم است که یک نام خاطرهانگيز و جالب
براي هر سناریویی که منجر به ارائه داستانی منطقی و
اساسی شده است ،انتخاب گردد .عنوان پر معنا و یگانه
شان بهتري براي قبول و به کارگيري توسط تصميم
گيران و فعاالن صنعت نساجی را دارد .نامهاي خوب،
زمانيکه برنامهریزان و مدیران در یک گروه قرار دارند،
بسيار مفيد عمل مینمایند و نيز روابط بهتري را منجر
شده و باعث بررسیهاي بهتري میگردند .هر یک از
سناریوهاي ساخته شده ،هر چند باید از درجات یکسانی
تصویرسازي و ابتکار ،دریافتن یک نام ،جذب نمایند ،به
گونهاي که تصویرسازي بيشتري در نام سناریو از مفهوم
آن وجود داشته باشد.
با توجه به ویژگی هاي توصيف شده از نام مناسب
براي سناریوها ،نام هاي ذیل براي هر سناریو تدوین می
گردد:
 سناریوي شماره  :1نساجی خندان
 سناریوي شماره  :2اميد به رشد
 سناریوي شماره  :9گورستان چند طبقه
 سناریوي شماره  :9روزنه حيات
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روايت مشروح سناريوهاي صنعت نساجی ايران
در این بخش ضمن تشری بيشتر سناریوهاي صنعت
نساجی ایران سعی خواهد شد نشانه هاي وقوع هر سناریو
تبيين گردد تا خردمندان و فعاالن هوشمند صنعت
بتوانند با رصد آنها زمان و نحوه وقوع هر سناریو را
شناسایی و بر پایه آن راهبردها و اقدامات خو را برنامه
ریزي و اجرا نمایند.
سناريوي نساجی خندان
سناریوي نساجی خندان به عنوان بهترین سناریوي
صنعت نساجی ایران قابل تصور است ،سناریویی که در
آن نه تنها قدرت خرید مردم افزایش یافته بلکه با توجه
به شرایط محيطی صنعت گران توانسته اند برندهاي
ایرانی را ساخته و سهم از خرید و سهم از هر مشتري
ایرانی را افزایش دهند .در این سناریو فعاالن صنعت با
هوشمندي و آینده نگري ضمن آموزش نيروي توليد و
فروش خود بر روي به روز رسانی ماشين آالت توليدي
سرمایه گذاري هاي قابل توجهی داشته و همواره با رصد
بازار و رقباي خارجی خود گوي سبقت را از آن ها پيش
گرفته اند.
در این سناریو سياست هاي پولی و مالی دولت و
همچنين نرخ بهره بانک نيز در جهت حمایت از
توليدکنندگان صنعت طراحی شده و مزیدي بر بهبود
وضعيت صنعت می باشد .البته باید خاطر نشان ساخت
که با توجه به بهبود حاشيه سود صنعت نرخ ورود به
صنعت افزایش یافته در نتيجه شدت رقابت نيز افزایش
خواهد یافت ،که این امر نتيجه اقبال مردم به کاالهاي
ساخت ملی نيز می باشد .از جمله نشانه هاي وقوع
سناریوي نساجی خندان می توان به :افزایش حجم خرید
مردم ،افزایش تنوع طلبی مردم در خرید ،تمایل گروه
هاي مختلف به برندهاي صنعت نساجی ،به روز رسانی و
خرید ماشين آالت و فناوري هاي روز دنيا ،سرمایه
گذاري توليدکنندگان بر روي ساخت و توسعه برندهاي
ایرانی ،کاهش قاچاق و واردات بی رویه ،سرمایه گذاري بر
روي آموزش و یادگيري نيروي انسانی ،افزایش تعداد
بنگاه هاي کوچک توليدي ،افزایش توليد بنگاه هاي

متوسط و بزرگ و بهبود نقدینگی در صنعت نساجی
اشاره نمود.
سناريوي امید به رشد
فعاالن این صنعت با سرمایه گذاري در حوزه انتقال و
کسب فناوري هاي روز دنيا ،آموزش نيروي انسانی خود و
برندسازي محصوالت توليدي زمينه هاي رشد در صنعت
نساجی ایران را فراهم ساخته اند ،زمينه هایی که منتظر
جرقه اي از سوي کشش بازار و تقاضا داخلی مردم است.
در این سناریو هر چند قدرت خرید مرم کاهش یافته
است ولی صنعت با حمایت هاي دولت و آینده نگري خود
توانسته نبض بازار ملی را در دست خود بگيرد .قاچاق و
واردات بی رویه نيز با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و
موانع ایجاد شده از سوي دولت و رقابت هوشمندانه
فعاالن این صنعت رو به کاهش بوده و جایگاهی در سبد
خرید مردم ندارد .از جمله نشانه هاي وقوع سناریوي اميد
ب ه رشد می توان به ،کاهش حجم خرید مردم ،به روز
رسانی و خرید ماشين آالت و فناوري هاي روز دنيا،
سرمایه گذاري توليدکنندگان بر روي ساخت و توسعه
برندهاي ایرانی ،کاهش قاچاق و واردات بی رویه ،سرمایه
گذاري بر روي آموزش و یادگيري نيروي انسانی و تعداد
بنگاه هاي کوچک توليدي اشاره نمود.
سناريوي گورستان چند طبقه
افزایش شدت رقابت و کاهش توان رقابت
توليدکنندگان ملی ،افزایش قاچاق و واردات بی رویه و
بدون برنامه ،تسخير سبد خرید مشتریان ایرانی از
برندهاي خارجی زمينه هاي سقوط و نابودي صنعت
نساجی ایران را در این سناریو فراهم ساخته است.
سناریوي تاریکی که سياست هاي پولی و مالی نامناسب
دولت ،نرخ بهره بانکی باال براي توليدکنندگان صنعت
نساجی ،اقبال مردم به کاالها و برندهاي خارجی این
سقوط را تسهيل و تشدید کرده است .همچنين عدم
برنامه ریزي بلندمدت فعاالن صنعت ،عدم سرمایه گذاري
بر روي شناخت بهتر رفتار و نيازهاي خریداران ملی ،عدم
آموزش نيروي انسانی خود و عدم به روز رسانی فناوري
هاي توليد از دیگر دالیل خروج فعاالن از این صنعت پر
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سود و اشتغال زا در ایران خواهد بود .از جمله نشانه هاي
وقوع سناریوي گورستان چند طبقه می توان به ،کاهش

عليرغم بهبود تقاضاي ملی با ناآگاهی و دید کوتاه مدت
خود فناوري هاي الزم براي توليد محصوالت با کيفيت و

حجم خرید مردم  ،تنوع برندهاي خارجی در بازار ،وجود
کاالهاي وارداتی با قيمت هاي بسيار پایين تا بسيار باال،
ورشکستگی توليدکنندگان با سابقه در صنعت نساجی
ایران ،کاهش چشم گير تعداد بنگاه هاي بزرگ ،افزایش
بيکاري و ترک شغل در واحدهاي توليدي ،عدم بروز
رسانی ماشين آالت ،عدم آموزش نيروي انسانی صنعت و
عدم سرمایه گذاري بر روي ساخت و توسعه برندهاي
ایرانی اشاره نمود.

بهبود توان رقابتی خود را فراهم نساخته اند .آینده اي که
با افزایش شدت رقابت در صنعت همراه خواهد بود،
رقابتی که توليدکنندگان داخلی تنها به دليل حجم باالي
بازار درآمدي را براي خود قابل تصور خواهند بود و سود
اصلی به جيب واردکنندگان قانونی و غير قانونی خواهد
رفت .از جمله نشانه هاي وقوع سناریوي روزنه حيات می
توان به ،افزایش تنوع طلبی مردم ،افزایش حجم خرید
مردم ،ورود کاالهاي فراوان قاچاق ،توان پایين رقابت
توليد کنندگان ،فرسودگی ماشين آالت صنعت و بی
ميلی براي رقابت ،سودآوري اندک براي بنگاه هاي
توليدي ،عدم سرمایه گذاري بر روي ساخت و توسعه
برندهاي ایرانی و فراوانی برندهاي خارجی در بازار اشاره
نمود.

سناريوي روزنه حیات
فعاالن صنعت نساجی ایران نتوانسته اند از رویکردي
آینده نگرانه بهره ببرند و نشانه هاي رشد و موفقيت در
صنعت خود را شناسایی و رصد نمایند .سناریوي روزنه
حي ات آینده قابل تصوري است که مدیران این صنعت

نشانه هاي وقوع سناريوهاي صنعت نساجی ايران
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نتیجه گیري
ميل به دانستن آینده خواستهاي ذاتی و طبيعی براي
تمامی انسان ها است ،تمایلی که هنگام درميان آمدن
منافع اقتصادي پر رنگ تر نيز میشود .ورشکستگی و
انحالل توليدکنندگان بزرگ و کوچک ،چالش هاي مالی،
منابع انسانی ،فناوري و  ...همگی معظالتی بودند که نياز
به ترسيم آینده هاي بدیل صنعت نساجی ایران را
ضروري ساخت .پژوهش حاضر که به دنبال پاسخ به نياز
شناخت آینده این صنعت صورت پذیرفت سعی بر آن
داشت که با بررسی روندهاي گذشته صنعت ،محيط خرد،
محيط کالن ،الگوبرداري از بهترین ها و بهره گيري از
نظرات خبرگان سناریوهاي اکتشافی صنعت نساجی ایران
را روایت کند .با جمع آوري فاکتورهاي اوليه از مطالعات
کتابخانه اي به همراه نظرات خبرگان و فعالين صنعت3 ،
فاکتور کليدي شامل سياستهاي پولی و مالی دولت،
شدت رقابت ،آزاد سازي تجاري و حذف تعرفه ها ،امکان
انتقال تکنولوژي ،اقبال به کاالهاي ساخت داخل ،قدرت
خرید مردم و نرخ بهره بانکی انتخاب گردیدند .در گام
بعدي با تحليل فاکتورهاي کليدي  2فاکتور تعيين کننده
ي آزاد سازي تجاري و حذف تعرفه ها و قدرت خرید
مردم که بيشترین اثر را بر روي صنعت نساجی ایران
داشتند برگزیده و  9سناریوي پيش روي صنعت به نام
هاي نساجی خندان ،اميد به رشد ،گورستان چند طبقه و
روزنه حيات تدوین گردید .تعيين شاخص هاي راهنما
براي تشخيص وقوع هر کدام از سناریوها از ویژگی هاي
سناریوهاي روایت شده است .مطلوب ترین سناریوي
صنعت نساجی ایران در افق  1919سناریوي نساجی
خندان می باشد ،سناریویی که در آن فعالين صنعت
عالوه بر توان رقابت با کاهاالي وارداتی به علت بهبود
توان خرید مردم از حاشيه سود جذابی برخوردار هستند.
سناریوي اميد به رشد فضاي خاکستري صنعت
نساجی ایران می باشد .در این سناریو توان رقابتی
صاحبان صنایع رو به رشد است ولی به علت کاهش
تقاضا و توان خرید مردم توليد بصورت محتاطانه و بر
اساس نياز به روز بازار صورت می گيرد ،سودآوري در این
سناریو جذاب نيست ولی حاشيه سود کم و گذر از نقطه

سر به سر اميدي بر بهبود بازار و ماندگاري توليدکنندگان
در این صنعت است.
سناریوهاي گورستان چند طبقه و روزنه حيات هر دو
سناریوهاي تاریک صنعت نساجی ایران می باشند ،چرا که
در هر دو سناریو توانایی رقابت توليدکنندگان صنعت
پایين است .هر چند در سناریوي روزنه حيات به علت
بازار تقاضاي خوب برخی توليدکنندگان توانسته اند در
صنعت ماندگار باشند ولی سودآوري جذاب و رشد قابل
توجهی براي تازه واردین و ورد به صنعت وجود ندارد.
در انتها خاطر نشان میشود که سناریوها ،آینده هایی
قطعی و منجمد نبوده و میبایست در طی زمان به
صورتی مداوم بازنگري و به روز رسانی شوند .هدف اصلی
سناریوها ایجاد افق دیدي بلند مدت ،مشارکت دیدگاه
هاي متنوع در تصميم گيري و تفکر از بيرون به درون
براي اتخاذ تصميمات کوتاه ،ميان و بلند مدت است و
می بایست براي تدوین استراتژي هاي بنگاهها به صورت
جدي بکارگرفته شوند .در این راستا پيشنهاد میشود
ضمن تدوین استراتژي هاي سط بنگاه ،واحدي براي
رصد مستمر تغيرات محيط و به روز رسانی سناریوها
ایجاد شده و بنگاهایی که توانایی تدوین سناریوها و ایجاد
دیده بانیهاي محيط خرد ،کالن و بين المللی را دارند
طی اقدامی هوشمندانه و پيشدستانه اقدام به این کار
نمایند.
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Abstract
This study was conducted to determine the future of textile industry of Qom. This is an
applied and a survey research of descriptive groups, in terms of objective and data collection
method, respectively. The statistical population is from textile industry experts and snowball
sampling method was used to make a sample. Questionnaire was applied to collect the data.
Scenario analysis method was employed to analyze the data for this study. To develop plausible
scenarios, the techniques of crisis uncertainty would be used. The nature of the questions is
considered based on the uncertainties in the field of textile industry in the country that have two
limit states and there is uncertainty on the occurrence of one of these two. In order to analyze
the questionnaires and use the results in writing scenarios, 3 indicators of specialty, consensus
and significance were used. According to the indicators of consensus and the significance, two
states of the "purchasing power by people" and "trade liberalization and the removal of tariffs"
were selected. Due to both of uncertainties, four scenarios were developed, including textile of
smiling, hope to grow, multi-stratified cemetery and window of life.
Keywords: textile industry, futures study, scenario

