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  چكيده
بوده كه براي دستيابي به اين هدف  با استفاده از مدل رقابتي پورتر تحليل وضعيت رقابتي صنعت پوشاك ورزشي كشورحاضر هدف از انجام تحقيق 

 32كنند، تعداد  مي هاي ملي در خصوص برندي كه براي تهيه لباس ورزشكاران، مربيان و داوران خود از آن استفاده پس از كسب اطالعات از فدراسيون
مصاحبه «با استفاده از روش كل شمار با كليه اعضاي جامعه تحقيق به روش  منظور گردآوري اطالعات شركت توليدي بزرگ استخراج شد. به

ونباخ مورد بررسي توسط روش آلفاي كر و پايايي آنشد تأييد متخصصان  به وسيلةّ، مصاحبه به عمل آمد. روايي سؤاالت پروتكل مصاحبه »ساختاريافته
مصاحبه  31حاضر به همكاري نشد و در پايان با انجام  ي موجود در جامعهها تنها يكي از شركت .به دست آمد) α=0,78قبول ( مقدار قابلقرار گرفت و 

بتي صنعت مربوطه پرداخته و در به تحليل وضعيت رقا صورت تركيبي در دو بخش كيفي و كمي به ها وتحليل اين داده . با تجزيهگرديدها گردآوري  داده
  بندي شد.  (مدل پورتر) وزن دهي و اولويتتحقيق پايان نيروهاي مدل مورد استفاده در 

ها بر نيروي مربوطه مورد بررسي قرار گرفت، همچنين با استفاده از آزمون  شده، وزن دهي و تأثير هر كدام از آن گانه مدل در نظر گرفته نيروهاي پنج
زني  قدرت چانه) 4(زني مشتريان،  قدرت چانه) 3(واردان،  تهديد ورود تازه) 2(رقابت بين رقبا،  شدت) 1يت اين نيروها به ترتيب؛ (فريدمن اولو

  بندي شد. ، رتبهتهديد محصوالت جايگزين) 5(كنندگان،  تأمين
  

  كليدي واژگان
  حمايت بالقوه، صنعت پوشاك ورزشي استراتژي رقابتي، رقباي  

  
  
  
   

  
  
  

                                                 
   romid_jamshidi@ut.ac.i:Email                دانشجوي دكتري مديريت ورزشي، دانشگاه مازندران .1
            دانشيار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران .2
               دانشيار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران .3



 يران با استفاده از مدل رقابتي پورترحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاك ورزشي ات 106
  

  
  

  مقدمه
همواره اين ديدگاه وجود داشته كه ارائه تعريفي جامع و 
مناسب براي صنعت به عنوان يك قدم اساسي در تدوين 

آيد. نويسندگان متعددي نيز  استراتژي رقابتي به شمار مي
وكار بايد عالوه بر  اند كه در تعريف يك كسب تأكيد كرده

ي ملي محصول به عملكرد نيز توجه كرد، بايد از مرزها
المللي بررسي كنيم، و  فراتر رفته، رقابت را در سطح بين

طور بايد در تحليل رقبا همواره از رقباي موجود فراتر  همين
كه احتماالً در آينده وارد صنعت خواهند هايي  رفته ، به آن

  ).2012(دولسيك و همكاران،  شد، نيز توجه داشت
يع را به دو توان فضاي حاكم بر صنا از يك ديدگاه كلي مي

دسته تقسيم كرد: صنايع غيررقابتي و صنايع رقابتي. منظور 
ها و  از صنايع غيررقابتي، آن دسته از صنايع است كه مشتري

صنايع رقابتي نيز  دارداي در آن وجود  شده درآمد تضمين
ها و  ها رقابت بين شركت آن دسته از صنايع است كه در آن

مفاهيمي از قبيل  صنايع مختلف به شدت وجود دارد و
ي خدمات بهتر و  ارائه«، »رضايت مشتري«، »جذب مشتري«

باشد. در اين عرصه  ها مي و ... جزء ادبيات رايج آن »بيشتر
باشد و  ها عموم مردم مي از صنايع كه معموالً مشتري آن

ها عمدتاً خصوصي است، جذب مشتري بيشتر،  بازار آن
باشد. لذا  ميكليد رشد و بقاي يك شركت و يا صنعت 

همواره در فكر حفظ جايگاه  بايستيگونه صنايع  صاحبان اين
ها و  ريزي بايد در برنامه خود در بازار باشند و همچنين مي

تدوين استراتژي براي سازمان خود به عوامل رقابت در آن 
  ).1383(مظاهري  عرصه از صنعت توجه داشته باشند

 اقتصاد الينفك جزء امروزه ورزشي لوازم تجارت و توليد
 عنوان به امر اين ديگر سوي از و رود مي شمار به كشورها

 در ورزش با مرتبط هاي سازمان هاي سياست از يكي
 محصوالت توليد استانداردسازي. شود مي شناخته كشورها

 ديگر همانند محصول اين توليدات گسترش همچنين و
 يبدن تربيت سازمان توسط كه است اقداماتي از محصوالت

 و رسد مي نظر به مهم ميان اين در آنچه اما شود مي دنبال
 لوازم داخلي توليدات اندك سهم نيست، كتمان قابل

مينتزبرگ، ( است محصوالت اين كنوني بازار از ورزشي
1987.(  
) 1983( 4تعريف موليندر تأييد  3و مايلر 2، فيلدينگ1پيتز
تبط با محصوالت، كاالها، خدمات، اماكن و افراد مر  همه

كنند. در جاي  ورزش را اجزاي صنعت ورزش معرفي مي
) در رابطه با تعريف صنعت 1996 ( 5ديگر پيتز و استاتلر

ورزش بر بازارهاي مرتبط با ورزش، آمادگي و تفريحات 
سالم تأكيد دارند. در كل صنعت ورزش به مجموعه 

هاي مرتبط با توليد و بازاريابي كاالها و خدمات  فعاليت
شود كه در ارتقاي ارزش افزوده نقش  گفته مي ورزشي

  ).1386كيانمرز ( داشته باشند
نيروهاي رقابتي پورتر كه به پنج نيروي : مدل رقابتي پورتر

مطرح شده  7شوند، توسط مايكل پورتر شناخته مي 6رقابتي
 توان به تحليل است. با استفاده از اين پنج نيروي رقابتي مي

 را صنعت يك جذابيت انميز و پرداخت صنعت وضعيت

  :)1998 (پورتر،از اندعبارت نيرو پنج اين .نمود تحليل
  

  
  مدل رقابتي پورتر .0 شكل 

                                                 
1. Pitts 
2. Felding 
3. mailer 
4. Mulin 
5. Stutler 
6. competitive forces 

7 Michael Porter 



1394 107، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
پورتر معيارهايي را براي ارزيابي هر يك از پنج عامل فوق 

ها اين عوامل را  توان به وسيله آن بيان كرده است كه مي
  .)1998 (پورتر،ارزيابي نمود

 باعث آن تحوالت و است تحول حال در همواره تصنع
 شكل در تغيير جمله از و آن بر حاكم هاي پارادايم تغيير
 اما ندارد زيادي اهميت تنهايي به مسئله اين ،.شود مي رقابت

 و داده تغيير را صنعت يك بر حاكم پارادايم كه آنجايي از
يابد(مظاهري  مي اهميت كند مي عوض را رقابت شكل
 عدم و رقابتي شرايط از شدن غافل شرايطي چنين . در)1383
 رقبا، از ماندن جا منزله به رقابت وضعيت بهبود براي تالش
 نيروهاي. است سوددهي كاهش و شركت مشتريان كاهش
 شدت. است ها بنگاه رفتار نحوه كننده تعيين بازار در موجود
 تهديدات جايگزين، كاالهاي بودن رقابتي ميزان رقابت،

  همگي مشتريان نوع و جديد،ماهيت رقباي ورود از شينا
 تحميل اقتصادي هاي بنگاه به را خاصي رقابتي رفتارهاي

 براي اصلي هاي گام از يكي كه رسد مي نظر به پس كنند. مي
 و صنعت آن رقابتي وضعيت بررسي صنعت يك توسعه
  ).1388باشد(نوجوان،  بهتر رقابت براي انديشي چاره
ها و  پورتر پرداخته و شاخص به بررسي مدل ن زياديامحقق
هاي متفاوتي را براي هر يك از نيروهاي پورتر معرفي  گويه
يم تا مجموعه اين اند. در اين پژوهش سعي دار كرده

ها  ها را استخراج و با استفاده از آن ها و گويه شاخص
جذابيت صنعت پوشاك ورزشي و شدت رقابت ميان 

  .نماييم  ا بررسيهاي حاضر در صنعت ر شركت
ترقي و  :دريافت بانك پارسيان در بررسي )1387( باقري

تغييرات يك صنعت با تغيير و ترقي در منابع ساختاري 
ترين روندهاي استراتژيك  رو مهم ازاين رقابت همراه است.

هايي هستند كه بيشتر منابع رقابت درون يك صنعت را  آن
اصلي مديران بانكي كم به دغدغه  كنند. رقابت كم متأثر مي

سوي  شود.اين انگيزه مهم و اساسي آنان را به تبديل مي
ها  آندر نتيجه  و  كشاندتدوين راهي براي رقابت خواهد 

ه به سمت تحليل ساختار صنعت بانكداري كشور سوق داد
با )  1389(آبادي و جليلي بوالحسني شفيعي نيك. شوند مي

كرت به بررسي تايي لي 5پرسش در طيف  28استفاده از 
 شدت نيروهاي پورتر در شركت خودروسازي ايران

، صنايع موجود )1390(و همكاران . افخميخودرو پرداختند 
در بازار ايران را ليست و پس از انتخاب صنايعي كه 

پذيري بااليي دارند، با استفاده از چارچوب پورتر  رقابت
ه در ، كصنعت برتر كشور نمودند 10بندي  اقدام به اولويت

اين بين صنعت پوشاك ورزشي جزء صنايع برتر ذكر نشده 
با بررسي روش جذب  )1390( طالبي و صاحبياست. 

سازي خودرو با استفاده از مدل  فناوري در صنعت قطعه
دهنده و  زني انتقال پورتر دريافتند كه سه معيار قدرت چانه

كننده و تهديد  زني جذب كننده، قدرت چانه تأمين
ايگزين با تعيين روش جذب فناوري داراى محصوالت ج

باشند كه با استفاده از شاخص تاو  همبستگى و ارتباط مي
زني خريداران داراى  تعيين گرديد كه قدرت چانه Bكندال 

باالترين همبستگى و تهديد محصوالت جايگزين داراى 
در تحقيق ) 2004( 1باشند. ايرن سياو كمترين همبستگى مي

رسي تأثير اينترنت بر رقابت در صنعت بر "خود با عنوان
به  "بانكداري، با استفاده از مدل پنج نيروي رقابتي پورتر

اين نتيجه رسيد كه اينترنت به چند طريق بر روي صنعت 
گذارد؛ اوالً اينترنت باعث تغيير ساختار  بانكداري تأثير مي

، دوماً با سازد دگرگون ميشود و قواعد رقابت را  صنعت مي
 ،ها براي پيشي گرفتن از رقبا هايي به بانك دادن راه نشان

كند و در پايان اينترنت  ها مزيت رقابتي ايجاد مي براي آن
ي روفراحيطه بانكداري سنتي  ذر وكارهايي جديد  كسب
. در صنعت ورزش نيز شايد بتوان با شايدگ ها مي بانك

ها، از ابزارهاي تكنولوژي جهت توسعه  بررسي زيرساخت
در  )2012( 2فيگن اوكماكنعت استفاده كرد. اين ص

شرايط رقابت در بازارهاي  تأثير« تحقيق خود با عنوان
 جديد در صنعت هتل استانبول: آناليز با استفاده از نيروهاي

 انگيزه ،صنعت اسكان استانبول دريافت كه »پورتر گانه پنج

                                                 
1. Irene siaw 
2. Figen ucmak 
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هاي جديد با توجه به  طرح براي را گذاري سرمايه

 و »كاالهاي جايگزين«، »خريداران«ون: متغيرهايي چ

  .فراهم آورده است »كنندگان تأمين«
 همدر تحقيقات خارجي و مشود ه گونه كه مشاهده مي همان

با  هايي پژوهش   ، صنايع مختلفدر  در تحقيقات داخلي، 
و در اين ميان  انجام شده استاستفاده از مدل رقابتي پورتر 

يع مورد توجه است،   به نظر اهميت مدل پورتر در بررسي صنا
رسد در صنعت ورزش تاكنون تحقيقي به اين منظور  مي

كمبود  درنظر گرفتنبا  انصورت نگرفته است لذا محقق
با اين سبك در حيطه ورزش، در پي بررسي اين  هايي پژوهش

قابتي در صنعت پوشاك ورزشي صنعت و تحليل وضعيت ر
بررسي تحقيقات گذشته و براي نيل به اين هدف، با  اند. برآمده

هايي براي هر كدام از نيروهاي مدل  ادبيات تحقيق، شاخص
پورتر استخراج و با گردآوري اطالعات تحقيق به  رقابتي

   ها پرداخته شد. وزن دهي و تحليل اين شاخص
   

  شناسي تحقيق  روش
 روش حسب بر و كاربردي هدف نظر از پژوهش اين

است و  توصيفي اتتحقيق نوع اطالعات، از گردآوري
اند.  شده  صورت ميداني گردآوري  هاي مورد نياز به داده

شده در زمينه  پس از مطالعات اوليه و بررسي تحقيقات انجام
موضوع تحقيق و مشورت اساتيد و افراد خبره در اين زمينه 
جهت انتخاب جامعه هدف تحقيق و چگونگي گردآوري و 

كيفي ـ  يبي كميسرانجام از روش ترك تحليل اطالعات؛
هاي  داده ،و از طريق مصاحبه ساختاريافتهگرفته شد بهره 

  دند.مورد نظر گردآوري ش
هاي پوشاك  توليدي ،مطالعه در اين تحقيق مورد ةجامع

هاي  كه حداقل يكي از فدراسيونبودند ورزشي داخلي 
ها  محصوالت آن ميانهاي خود را از  تيم پوشاك ،ورزشي

ها  ونسيا فدرااز طريق تماس يا ه ك اند؛ كرده خريداري
ها  . مجموع تعداد اين شركتفهرست مورد نظر به دست آمد.

دستيابي به اطالعات الزم با  برايكه بوده  شركت 32حدود 
مدير فروش،  آنان از قبيل مدير يك يا دو نفر از مديران

، وگو گفتبه فراخور دسترسي و امكان انجام  ...توليد و 
مد. از اين ميان تنها يك شركت حاضر مصاحبه به عمل آ

به همكاري در اين پروژه نشد و با توجه به كوچك بودن 
از روش كل شمار استفاده  گيري براي نمونه جامعه آماري

  مصاحبه به عمل آمد.  شركت 31مديران شد و با 
اي  شده ترجمه پروتكلشده در اين تحقيق،   ابزار استفاده

نفر از  10توسط  ،يي محتواييباشد كه براي تعيين روا مي
و همچنين پايايي  و مورد تأييد قرار گرفتبازبيني  استادان

نامه نيز توسط روش آلفاي كرونباخ  سؤاالت اين پرسش
دهنده   به دست آمد كه نشان) α=0,78مقدار ( شده،بررسي 

دستيابي به  برايباشد. در ضمن  ميپايايي اين سؤاالت 
ب تكميلي از جاناطالعات بيشتر و توضيحات 

بخشي براي  ،شوندگان در پايان هر سؤال مصاحبه
  توضيحات بيشتر در نظر گرفته شد.

هاي  محقق پس از كدگذاري ،در بخش كيفي پژوهش
صورت گرفته در ساختار مصاحبات، به وزن دهي به هر 

نهايت اهميت  هاي مورد نظر پرداخته و در يك از شاخص
  نظر استخراج شد.  و تأثير هر شاخص بر نيروي مورد

 ،براي نيروي تهديد ورود رقباي جديد به صنعت
كيفيت ، استاندارد بودن محصوالت :از جمله هايي شاخص

، تالش براي رهبري هزينه صنعت ،محصوالت توليدكنندگان
، ميزان سرمايه اوليه مورد نياز براي ورود، جويي مقياس صرفه

، ها كنندهحمايت دولت از توليد، هاي توزيع تعدد شبكه
در  هزينه انتقالي خريدارو  دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه

 9نامه مورد استفاده از طريق  نظر گرفته شد، كه در پرسش
  . گرديدبررسي   سؤال

هاي  زني خريداران و شاخص منظور بررسي قدرت چانه به
حجم خريد هر ، تعدد خريدارانمربوط به اين نيرو كه شامل 

، هزينه انتقالي خريداران، ان اطالعات خريدارانميز، خريدار
ميزان استاندارد بودن ، ميزان حساسيت خريدار به قيمت

سؤال  6باشد،  مي كيفيت محصول توليدكنندگانو  محصوالت
  .در نظر گرفته شد
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، كنندگان تعدد تأمينهاي  كنندگان با شاخص زني تأمين توان چانه

ن استفاده شركت از مواد امكا، كنندگان كيفيت محصوالت تأمين
هزينه انتقالي و  كنندگان اهميت صنعت براي تأمين، اوليه جايگزين
  بررسي قرار گرفت.  سؤال مورد  7، با اختصاص توليدكننده

هاي  براي بررسي تهديد ورود محصوالت جايگزين با شاخص
كيفيت و مطلوبيت قيمت ، ميزان ورود كاالهاي جايگزين

 3، قه مشتريان به محصوالت جديدعالو  محصوالت جايگزين
  شد. سؤال در نظر گرفته

هاي مربوط به نيروي رقابت ميان  منظور گردآوري داده و به
ظرفيت توليد ، تعداد رقبا، رشد صنعتهاي  رقبا با شاخص

هزينه ، هاي خروج از صنعت هزينه، اضافه هر توليدكننده
اندارد استو  هزينه انتقالي خريداران، ثابت توليدكنندگان

  سؤال اختصاص يافت.  7، بودن محصوالت
اطالعات كيفي به دست همچنين در بخش كمي تحقيق، 

با استفاده از طرح مبتني بر مدل تركيبي ميان  ،آمده
و سپس  شده هاي كمي تبديل به داده)1387(همتي اي مرحله

، از طريق آزمون 19نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم

دي نيروهاي مدل رقابتي پورتر در بن فريدمن به رتبه
  صنعت پوشاك ورزشي پرداخته شد.

  
  هاي تحقيق يافته

براي توصيف جامعه آماري در جلسه مصاحبه از سؤاالت 
فردي استفاده گرديد. اين سؤاالت شامل سن، ميزان 

مشخص  تحصيالت و سابقه فعاليت شركت توليدي بودند.
سال و داراي  40-30%) بين 59( شد كه بيشتر اعضاي جامعه

بودند  %)63( ديپلم تحصيالتي در سطح ديپلم و فوق
هاي مورد بررسي داراي سابقه فعاليت  همچنين اكثر شركت

  سال بودند. 5-10توليد بين 
گيري در خصوص  ها و تصميم تعيين طبيعي بودن داده براي

هاي پارامتريك و نا پارامتريك، از آزمون  استفاده از آزمون
) استفاده شد. نتيجه به دست k-sيرنف (كلموگروف اسم

ها نرمال نبوده و  آمده از اين آزمون نشان داد كه توزيع داده
ها از آمار ناپارامتريك  تحليل داده و  نتيجه براي تجزيه در

  .شداستفاده 
  

  k-sنتايج آزمون  )1( جدول

 جديد رقباي ورود تهديد 
 زني چانه قدرت

 خريداران

 زني چانه توان
 كنندگان تأمين

 ورود تهديد
 محصوالت
 جايگزين

رقابت ميان 
  رقباي موجود

N 
Mean 

Std.deviation 
Asymp.sig 

31 
2045 
.646 
.046 

31 
2087 
.584 
.049 

31 
3.12  
.405 
.037 

31 
2.4 

.697 

.041 

31 
3.28 
.485 
.05 

  
  

ها و نيز  ها ميانگين هر يك از شاخص پس از انجام مصاحبه
ها بر صنعت  ميزان تأثير آن و شدت هر يك از نيروها

  .پوشاك ورزشي مورد بررسي قرار گرفت
هاي تهديد ورود  ميزان متوسط شاخصمربوط به  2جدول  

عدم شود  گونه كه مشاهده مي همان .باشد رقباي جديد مي
هاي حاضر در صنعت پوشاك  حمايت دولت از توليدكننده

ن دو ورزشي و همچنين پايين بودن هزينه انتقالي خريدارا
باشند.  شاخص مهم در افزايش تهديد ورود رقباي جديد مي

  باشد. مي 3,12ميانگين اين نيروي پورتر 

بين بعضي از عناصر با نيروي مرتبط با آن يافتة ديگر اين كه 
رابطه معكوس وجود دارد كه اين رابطه در جدول با عالمت 

. براي به دست آوردن ميانگين شدت هر است) مشهود - (
طور مثال در مورد  ها منظور شده است. به اين عالمت نيرو،

شده  محاسبه 3,62جويي مقياس كه مقدار آن  عنصر صرفه
براي آن لحاظ  2,38)، مقدار 3باالتر از مقدار متوسط  0,62(

). در به دست 3كمتر از مقدار متوسط  0,62گرديده است (
 گرفتهآوردن ميانگين نيروهاي ديگر نيز اين رويه انجام 

   .است
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   هاي مربوط به تهديد ورود رقباي جديد مقدار متوسط شاخص )2جدول  شماره (
  وزن شاخص  شاخص  رديف

  3,15  ميزان استاندارد بودن محصوالت  1
  3,18  )-كيفيت محصوالت توليدكنندگان(  2
  4,25  )-ها براي رهبري هزينه صنعت( تالش توليدكننده  3
  3,64  )-جويي مقياس( صرفه  4
  4,21  )-زان سرمايه اوليه مورد نياز براي ورود به صنعت(مي  5
  3,97  هاي توزيع تعدد شبكه  6
  1,06  )-هاي حاضر در صنعت( حمايت دولت از توليدكننده  7
  3,33  )-دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه  مناسب(  8
  switching cost)(-(  1,29هزينه انتقالي خريدار(  9

  3,12  ميانگين
  

زني  هاي مربوط به توان چانه مقدار متوسط شاخص 3جدول 
پايين بودن هزينه انتقالي خريداران  ،دهد خريداران را نشان مي
ها نسبت به قيمت كاالهاي ورزشي دو  و حساسيت باالي آن

زني خريداران را افزايش  شاخص اصلي هستند كه توان چانه
  .اند داده

  

  زني خريداران به توان چانه هاي مربوط مقدار متوسط شاخص  )3( جدول

  وزن شاخص  شاخص  رديف
  4,04  )-تعدد خريداران(  1
  2,29  حجم خريد هر خريدار  2
  3,01  ميزان اطالعات خريداران  3
  switching cost)(-(  1,29( هزينه انتقالي خريداران  4
  4,26  ميزان حساسيت خريدار به قيمت  5
  2,12  ميزان استاندارد بودن محصوالت  6
  3,08  )-كيفيت محصول توليدكنندگان(  7

  2,87  ميانگين
  

زني  هاي توان چانه مقدار متوسط شاخصمربوط به ، 4جدول 
كنندگان در  پايين بودن تعداد تأمين، باشد كنندگان مي تأمين

ها از مواد اوليه جايگزين  كنار عدم امكان استفاده توليدكننده
زني  چانه هايي هستند كه باعث باال رفتن توان شاخص
   .اند كنندگان شده تأمين
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    كنندگان زني تأمين هاي مربوط به توان چانه مقدار متوسط شاخص )4(جدول 
  وزن شاخص  شاخص  رديف

  1,76  )-كنندگان( تعدد تأمين  1
  3,75  كنندگان كيفيت محصوالت تأمين  2
امكان استفاده شركت از مواد اوليه   3

  1,29  )-جايگزين(
- كنندگان( يت صنعت براي تأميناهم  4

(  3,07  
 هزينه انتقالي توليدكننده  5

)switching cost(  2,38  
  2,45  ميانگين

  

هـاي مربـوط بـه تهديـد      مقدار متوسط شـاخص  5در جدول 
  .شود مي ورود محصوالت جايگزين مشاهده

هاي مربوط به تهديد ورود  مقدار متوسط شاخص )5(جدول 
  محصوالت جايگزين

  وزن شاخص  اخصش  رديف
  3,02  ميزان ورود كاالهاي جايگزين  1
  2,07  كيفيت و مطلوبيت قيمت محصوالت جايگزين  2
  2,11  عالقه مشتريان به محصوالت جديد  3

  2,4  ميانگين
ترين تأثير را  ميزان ورود كاالهاي جايگزين بيش ديگر اين كه

  بر تهديد ورود محصوالت جايگزين دارد.
هاي مربوط به شدت  وسط شاخصميزان مت 6در جدول 

  د:شو رقابت ميان رقباي موجود مشاهده مي
هاي مربوط به رقابت ميان  مقدار متوسط شاخص )6(جدول 

  رقباي موجود
  وزن شاخص  شاخص  رديف

  4,1  )-رشد صنعت(  1
  4,17  تعداد رقبا  2
  3,25  ظرفيت توليد اضافه هر توليدكننده  3
  4,24  هاي خروج از صنعت هزينه  4
  3,89  هزينه ثابت (انبارداري و...) توليدكنندگان  5
  switching cost)(-(  1,29( هزينه انتقالي خريداران  6
  2,02  استاندارد بودن محصوالت  7

  3,28  ميانگين

هاي باالي خروج از صنعت و  سه شاخص تعدد رقبا، هزينه
همچنين پايين بودن هزينه انتقالي خريداران موجب تشديد 

  اند. ر صنعت پوشاك ورزشي كشور شدهاين نيرو د
شدت نيروهاي پورتر در صنعت ورزش كشور را  ، 2شكل 

بينيد شدت رقابت بين رقباي  طور كه مي دهد. همان نشان مي
) و تهديد ورود محصوالت 3,28حاضر  بيشترين مقدار (

  ).2,41باشد ( جايگزين كمترين مقدار را دارا مي

  
  عنكبوتي شدت نيروهاي پورتر در صنعت پوشاك ورزشنمودار )  1( شكل

  

 آزمون فريدمن،با توجه به خروجي در بخش كمي تحقيق، 
و نزديك به صفر بوده و از  0,01داري كمتر از  مقدار معني
توان  ) كمتر است. بنابراين ميαداري استاندارد ( سطح معني

گانه رتبه يكساني  جكدام از نيروهاي پن نتيجه گرفت كه هيچ
 7مطابق جدول دار است.  ها معني ندارند و اختالف رتبه

ها مشخص گرديد و محرز شد كه باالترين رتبه مربوط  رتبه
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به نيروي رقابت بين رقبا و كمترين رتبه مربوط به تهديد 

  د.باش ورود محصوالت جايگزين مي
  نتايج آزمون فريدمن پنج نيروي مدل تحقيق ) 7(جدول 

انحراف   حداقل  اكثرحد
  استاندارد

ميانگين   ميانگين
  ها رتبه

  نيرو

شدت   32/4  28/3  48/0  5/2  88/3
رقابت بين 

  رقبا
تهديد   64/3  13/3  4/0  6/2  8/3

ورود تازه 
  واردان

قدرت   26/3  87/2  58/0  14/2  71/3
چانه زني  
  مشتريان

قدرت   13/2  45/2  64/0  2/1  6/3
چانه زني 

تأمين 
  كنندگان

تهديد   68/1  4/2  69/0  1  33/3
محصوالت 
  جايگزين

  
  گيري نتيجهبحث و 

شده  هاي در نظر گرفته هاي مربوط به شاخص با بررسي يافته
توان نتيجه گرفت  مي "شدت رقابت بين رقبا"براي نيروي 

هاي خروج از صنعت پوشاك ورزشي به داليل  كه هزينه
ي، هاي تخصصي، موانع عاطف داشتن دارايي :مختلفي مانند
هاي دولتي و اجتماعي و ... باالست، اين فاكتور  محدوديت

و همچنين باال بودن تعداد رقباي فعال در اين صنعت، ناچيز 
كنندگان و استاندارد بودن  هاي انتقالي مصرف بودن هزينه

محصوالت توليدي در اين صنعت باعث افزايش نيروي 
رقابت بين رقبا در صنعت پوشاك ورزشي كشور شده 

توان گفت سطح رقابت در اين صنعت  به عبارتي مي .است
در حال حاضر باال بوده و اين موضوع مطابق نتايج تحقيق 

وكار شده،  تواند موجب رونق كسب مي) 1387باقري (
آورد؛ بنابراين شايد بتوان  صنايع را فراهم مي ةتوسع ةزمين

باال بودن سطح رقابتي را در صنعت پوشاك ورزشي به 

ران جهت گسترش اين  فرصت و نيروي پيشعنوان يك 
  .صنعت به شمار آورد

تهديد ورود "هاي نيروي  هاي مربوط به شاخص تحليل يافته
دهد كه  به صنعت پوشاك ورزشي نشان مي "واردان تازه

تمايل پايين توليدكنندگان ورزشي به رهبري هزينه صنعت، 
ت و پايين بودن سرمايه اوليه مورد نياز براي ورود به صنع

هاي فعال و از طرف  همچنين حمايت كم دولت از توليدي
هاي انتقالي خريداران در اين نيرو  ديگر پايين بودن هزينه

واردان به اين صنعت شده  باعث افزايش احتمال ورود تازه
گاز به نتايج  كوب نيز در بررسي صنعت اجاق زرين است.

يد. واردان رس مشابهي در خصوص نيروي تهديد ورود تازه
تواند صنايع را از اين جهت  امكان ورود آسان به صنعت مي

شود  هاي فعال مي كه موجب تقويت روحيه رقابتي در بنگاه
هاي فعال  ديگر شركت عبارت تحت تأثير قرار دهد، به

هاي رقابتي، تمايل به خريد  كوشند تا با ايجاد مزيت مي
به و  محصوالت خود را در ميان مشتريان به وجود آورند

تواند موجب بهبود كيفيت محصوالت  بع اين امر ميت
  .موجود در بازار شود

زني  قدرت چانه"هاي موردمطالعه براي نيروي  شاخص
نشان داد خريداران محصوالت ورزشي نسبت به  "مشتريان

د و اين مورد و قيمت محصوالت توليدي حساس هستن
و  هاي انتقالي خريداران بودن هزينه مواردي چون پايين

دادن  داد خريداران باعث شده كه از دستمحدوديت در تع
يك خريدار براي توليدكننده مهم باشد، اين موضوع باعث 

زني خريداران در تعيين قيمت محصوالت  افزايش توان چانه
شود. با توجه به وزن  و كيفيت محصول توليدي مي

) بيشترين تأثير را حساسيت خريداران 3ها (جدول  شاخص
توان  باشد كه تا حدودي مي ت محصوالت، دارا ميبه قيم

اين مقدار را به وجود كاالهاي مشابه چيني در بازار با قيمت 
تر نسبت داد. از طرفي با توجه به وضعيت معيشت  پايين

غالب مردم جامعه و سهم ورزش در سبد هزينه كرد 
هاي ايراني، خريداران كاالهاي ورزشي نسبت به  خانواده

تواند بر  ا حساس بوده و اين موضوع ميقيمت كااله
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وكار خود تأثيرگذار  ها در توسعه كسب استراتژي شركت

  باشد. 
شده براي نيروي  هاي در نظر گرفته مطالعه شاخص

اين مطلب  ةدهند نشان "كنندگان زني تأمين قدرت چانه"
شده  كه كيفيت محصوالت عرضه است كه با توجه به اين

تبع آن  كيفيت محصول توليدي و بهكنندگان بر  توسط تأمين
گذارد، لذا اين  بر فروش و سودآوري محصوالت تأثير مي

هايي مانند اهميت كم صنعت  شاخص به همراه شاخص
كنندگان و همچنين عدم امكان جايگزين كرد  براي تأمين

كنندگان با مواد جايگزين، باعث باال رفتن  محصوالت تأمين
هاي  شده است. مطابق با يافته كنندگان زني تأمين قدرت چانه

بخش كيفي تحقيق، از نظر بيشتر توليدكنندگان ورزشي، در 
دسترس نبودن و گران بودن مواد اوليه از تأثيرگذارترين 

باشد. شايد  عوامل مؤثر بر كيفيت محصوالت توليدي مي
هاي مسئول با تسهيل  بتوان گفت بخش دولتي و سازمان

توانند در پيشرفت  د اوليه ميدسترسي توليدكنندگان به موا
  اين صنعت مؤثر واقع شوند. 

تهديد ورود «هاي نيروي  نهايت بررسي شاخص در
ميزان ورود  :نشان داد سه شاخص »محصوالت جايگزين

كاالهاي جايگزين، عالقه مشتريان به خريد محصوالت 
جديد به ميزان بيشتر و كيفيت و مطلوبيت پايين محصوالت 

صورت كلي نيروي  اما به ؛گذارند و تأثير ميجديد بر اين نير
كمترين تأثير را بر  ،تهديد ورود محصوالت جايگزين

است. با اشته وضعيت رقابتي صنعت پوشاك ورزشي د
توجه به ادبيات موضوعي تحقيق، مقصود از كاالهاي 

توانند كارايي در حد  جايگزين، محصوالتي است كه مي
شند؛ كه با محصوالت صنعت پوشاك ورزشي داشته

هاي  بودن شدت اين نيرو را شايد بتوان به ويژگي پايين
  فرد محصول صنعت نسبت داد.  منحصربه

هاي حاصل  وتحليل داده هاي تحقيق و تجزيه با توجه به يافته
توان به اين نتيجه رسيد كه نيروهاي مدل پورتر در  مي

بندي  صنعت پوشاك ورزشي ايران به ترتيب زير رتبه
  شوند: مي

  شدت رقابت بين رقبا .1
  واردان تهديد ورود تازه .2
  زني مشتريان قدرت چانه .3
  كنندگان زني تأمين قدرت چانه .4
  تهديد محصوالت جايگزين .5

كه تحقيقي در زمينه كامالً مرتبط با عنوان اين  از آنجا
پژوهش يافته نشد و همچنين توجه به هدف اين پژوهش 

قيق را با توان نتايج تح كه تحليل وضعيت صنعت است نمي
سو بودن تطبيق  نتايج تحقيقات ديگر به لحاظ هم سو يا ناهم

هاي اين تحقيق با تحقيقات  داد، لذا در مقايسه نتايج و يافته
  گرفته روي صنايع ديگر داريم: انجام

زني  ) قدرت چانه1389( و همكارانآبادي  شفيعي نيك
؛ 2,833كنندگان،  زني تأمين ؛ قدرت چانه3,345مشتريان را 

؛ شدت رقابت در 3,139وارد،  تهديد ورود رقباي تازه
و ميزان جايگزيني محصوالت و خدمات را  2,417صنعت، 

با توجه به متفاوت بودن جامعه اين  محاسبه كردند. 2,333
بندي  شده در رتبه  توان اختالف مشاهده دو تحقيق مي

  نيروهاي پورتر در اين صنايع را توجيه كرد.
در بخشي از تحقيق خود  )1390( و همكاران افخمي

دهنده  توانايي  ايجاد، حفظ  نشان  پذيري باال رقابتدريافتند 
هاي نسبي است كه  هم دولت  و   و استفاده  از مزيت

ها  براي  توانند  از  اين  مزيت هاي  متبوع  مي وزارتخانه
طور كه  همان افزايش صادرات  غير نفتي استفاده كنند.

ه شد در صنعت توليد پوشاك ورزشي نيز تر شرح داد پيش
وضعيت مشابهي برقرار است، يعني با توجه به پتانسيل 

تواند  هاي در دسترس، حمايت دولت مي موجود و مزيت
  نقشي بسزا در پيشرفت و توسعه اين صنعت داشته باشد.

تدوين «با عنوان  كه اي پروژهدر مقايسه نتايج اين پژوهش با 
» راهبردي براي شركت نيرواناسانبرنامه نظام مديريت 

  داريم:انجام گرفت  )1390(
در صنعت پوشاك ورزشي مانند صنعت مبلمان تمايل افراد 

ها براي ورود به صنعت باالست، حجم سرمايه  و شركت
الزم براي ورود به اين صنعت تقريباً باالست. اما در صنعت 



 يران با استفاده از مدل رقابتي پورترحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاك ورزشي ات 114
گذاري  پوشاك ورزشي برخالف صنعت مبلمان سرمايه

هاي دولتي پايين است و  صوصي و همچنين حمايتبخش خ
هاي توليد مطابق استاندارها در سطح متوسط قرار  استراتژي

  دارد. 
دهنده موقعيت مناسب براي توسعه صنعت  مباحث فوق نشان

پروتكل  22باشد اما با توجه به سؤال  پوشاك ورزشي مي
مصاحبه در خصوص حمايت دولت از توليدكنندگان 

اً همگي مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند كه ورزشي تقريب
هاي مالياتي،  دولت حمايت چنداني (از قبيل اعمال معافيت
كيفيت و..)  صدور مجوزها، جلوگيري از ورود كاالهاي بي

كند. كه با توجه به  از توليدكنندگان پوشاك ورزشي نمي
  .پتانسيل مناسب توسعه صنعت اين اهمال قابل انتقاد است

كه ميزان رقابت بين رقبا به نسبت نيروهاي ديگر  از آنجايي
هاي توليدي كه  شود شركت مدل باالتر است، پيشنهاد مي

از وضعيت رقباي  در صنعت پوشاك ورزشي فعال هستند
خود غافل نشوند و براي ماندن در صنعت از ابزارهاي بازار 

همچنين با توجه به باال بودن تهديد  بهره گيرند.نيز شناسي 
هايي توليدي فعال  واردان به اين صنعت به شركت تازه ورود

شود با توليد محصوالت باكيفيت و استفاده از  پيشنهاد مي
هاي خالقانه سعي در جذب و حفظ مشتريان و كنترل  ايده

زني  بازار را داشته باشند.از آنجايي كه نيروي قدرت چانه
بااليي  بندي، مقدار نسبتاً مشتريان به عنوان نيروي سوم رتبه

هاي توليدي در جهت كسب  شود شركت دارد پيشنهاد مي
رضايت مشتريان خود گام بردارند.از طرفي با توجه به 

هاي  كنندگان، به شركت زني تأمين شدت نيروي قدرت چانه
شود جهت توليدات خود از مواد اوليه  توليدي پيشنهاد مي

د و در كننده مختلف استفاده كنن باكيفيت و از منابع تأمين
صورت امكان نسبت به ادغام رو به عقب در صنعت خود 
اقدام نمايند. در پايان شدت پايين تهديد محصوالت 

توانند  هاي توليدي فعال مي دهد شركت جايگزين،نشان مي
با اطمينان خاطر بيشتري نسبت به توليد محصوالت خود 

  اقدام كنند.
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Abstract  

The aim of this study was to analyze the competitive situation of sports apparel industry through using 
competitive porter's model, to achieve this goal, It is used the national federation information of supplied 
clothing brand for players, coaches and referees that were 32 major manufacturing companies. Data 
collectionOccured by using the total number of structured, and interview with all members of the research 
community. The validity of the questions of the interview protocol was approved by experts and its 
reliability was assessed by Cronbach's alpha and acceptable value (0.78 = α) were obtained. only one of 
the companies does not participate in the interview and data were collected with 31companies. The 
analysis of these data were combined both qualitative and quantitative analysis of the competitive situation 
in the industry and finally the model used in the study (porter's model) was weighting and prioritization. 
At the end,  indicators for each of the five forces model was considered and weighted impact of each one 
on the forces was studied, these forces also used the Friedman test priority order as followe: (1) the 
intensity of rivalry among competitors,(2) the threat of entry of newcomers, (3) bargaining power of 
customers, (4) bargaining power of suppliers, (5) the threat of substitute products. 

 
 
Keywords 

Strategy, potential competitors, sports apparel 
 
 
 
 
 
                                                            
1. Ph.D. Candidate in Sport Management, Mazandaran University   E-mail: omidjamshidi88@yahoo.com 
2. Associate Professor, Faculty of Sport Science and Phesical education, University of Tehran 
3. Associate Professor, Faculty of Sport Science and Phesical education, University of Tehran 
 
 

. 

 


