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 در یداخل  يکاالها يریپذ رقابت  یبخش  درون موانع  یبررس هدف با حاضر پژوهش
 1391 سال در رانیا ورزش صنعت يدیتول بخش در یخارج  يها نمونه با سهیمقا
 يگردآور ابزار و بوده یشیمایپ پژوهش نیا ياجرا روش  .دیگرد  اجرا

 15 نظر با آن ییمحتوا و  يصور ییروا که بود يا ساخته محقق اطالعات،پرسشنامه
 با آن یدرون ییایپا و یبررس یصنعت  تیریمد و یورزش  تیریمد خبرگان از نفر
 دأییت مورد 84/0 کرونباخ يآلفا از استفاده با و نفر 30يرو بر راهنما مطالعه ياجرا
 بودند یورزش يدیتول يواحدها رانیمد هیکل پژوهش نیا يآمار جامعه گرفت. قرار
 پرسشنامه 220 تعداد  گرفتند. قرار یابیارز مورد شمار تمام يریگ نهنمو روش با که
 تعداد تینها در که دیگرد عیتوز يدیتول يواحدها ییایجغراف عیتوز اساس بر

 و هیتجز منظور به بود. عدد160 مخدوش ریغ شده داده برگشت يها پرسشنامه
 سطح در SPSS20يآمار افزار نرم از و مکرر انسیزواریآنال آزمون از ها داده لیتحل
 موانع نیب که داد نشان پژوهش يها افتهی شد. استفاده P >05/0 يدار یمعن

 رانیا ورزش صنعت يدیتول بخش در یخارج يکاالها با يریپذ رقابت یبخش درون
 مانع  نیشتریب )̅ x=78/3(هیسرما عامل که يا گونه به دارد.  وجود  يدار یمعن اختالف
 سهیمقا داد. اختصاص خود به را نیانگیم نیکمتر )̅ x=44/3(تیفیک عامل و قلمداد

 راه سر بر موجود موانع به توجه با بود. ها تفاوت نیا کننده دأییت زین رهایمتغ یزوج
 یهمراه با کشور کالن رندگانیگ میتصم و گذاران استیس که است الزم دیتول

 يگذار هیسرما و دیتول ندیفرا بهبود جهت در را الزم يبسترها ی،خصوص بخش
 هموار ایپو اقتصاد کی يبرا را راه دیتول موانع و مشکالت رفع با و نموده فراهم

 .ندینما
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The purpose of this study was to investigate the internal-
sector barriers competition at comparison with sample 
foreign products in Iran sports industry in year 2012. 
The research method was survey. Data collection 
instrument was researcher-made questionnaire. Its 
validity was approved by 15 dignitaries in sports 
management and industrial management. The internal 
reliability was approved with Cronbach's alpha 
(α=0/84).  Population of this research included 
administrators of all sports manufacturing units. 
manufacturing units of all sports administrators Method 
of sampling were evaluated by counting all and 220 
questionnaires were distributed  based on the 
geographical distribution of  production  units That the 
total number of 160 questionnaires  were returned by 
other confounding.  For data analysis, it was  used test 
repeated measure and statistical software SPSS 20 the 
level of significance p<0/05.  There are significant 
differences between barriers to internal-sector 
competition with foreign goods in the sports industry. 
Such that investment factor (x ̅=3/78) considered the 
most barrier  and quality factor (x ̅=3/44) is The lowest 
one.Comparing paired variables also confirms these 
differences. These findings suggest that policymakers 
and decision makers in macro level with accompaniment 
private sector should improve infrastructure of 
production process and provide investment with removal 
difficult and barriers to develop a dynamic economy. 
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 همقدم
 هاي یست و یکم، با تقاضاها و محدودیتب قرن در ورزش

 ایجاد طریق از و )1384 ،1(چرنوشنکو بوده مواجه شماري بی
 براي جذابیت ایجاد و ورزشی کاالهاي خدمات براي تقاضا

 کرده فرآهم کار و کسب توسعه براي را الزم زمینه اجتماعات،
 و لوازم تولید رو این از ).1389 وهمکاران، (علیزاده است

 رونق به توانسته ورزشی خدمات ارائه و ورزشی تجهیزات
 شود. ورزش توسعه بهبود سبب و نموده کمک ورزش اقتصادي

ري در سیستم تجا محصول یا کاال یک صورت به ورزش
 کشورها افزون روز تقاضاي دارد. ثرياقتصادي جامعه نقش مؤ

 استاندارد با و کیفیت با ورزشی تجهیزات و وسایل خرید براي
 تجارت و تولید زمینه در المللی بین هاي شرکت که شده باعث

 از بسیاري در ملیتی چند ورزشی وسایل و تجهیزات کاالها،
  ). 384 جهرمی، (نادریان شود تشکیل کشورها

 کننده تولید بزرگ شرکت چند هاي با نگاه به فعالیت
بوك در  ري و نایک آدیداس، جمله از ورزشی کاالهاي

 تجارت در موفقیت براي دنیا بزرگ کنندگان تولید که یابیم می
 بیشتر دقت با و کنند می عمل هماهنگ و یافته سازمان طور به
 از تري کوشند تا سهم بزرگ می توزیع و تولید مراحل تمام در

 ).1390 همکاران، و (عسکرزاده دهند اختصاص خود به را بازار
 توسعه و تولید محرکه، موتور صنعت که است این واقعیت

 2ورزش صنعت میان این از که )1385 (آرمان، است اقتصادي

صه مبادالت عر در پردرآمد، و رونق پر صنعت یک عنوان به
 (نادریان است کرده پیدا فعال و ثراقتصادي جامعه حضور مؤ

ترین و  بزرگ از یکی ورزش صنعت ). 1384 جهرمی،
 صد چند که باشد رین صنایع در حال رشد در دنیا میت سریع

 به. باشد بادالت مالی سالیانه این صنعت میت دالر، میلیارد
 و خودروسازي صنعت برابر دو کشورها از برخی در که اي گونه
صنعت ورزش تبادالت مالی صورت  در سینما صنعت برابر هفت

نعت ساالنه ورزش ص ناخالص درآمد ).1387 (شریفیان، گیرد می
 خدمات و کاالها مصرف و تولید هاي در جهان، در بخش

 در دالر میلیارد  350 بر بالغ آماري گزارشات اساس بر ورزشی،
اي   گونه به همچنین ).1391 همکاران، و (رضوي باشد می سال

 از درصد سه از بیش جهانیکه این صنعت با رسیدن به سطح 
  ).2011 ،3همکاران و دالس گیرد( می بر در را جهانی اقتصاد کل

 هم با صریح اي ابراین کسب و کار و ورزش به گونهبن

1. Chernushenko, D  
2. Sport industry 
3. Dolles,H, Soderman,S  

و الگوي  برند می پیش به را همدیگر ها آن هستند. شریک
، شکل کند شان را حمایت می همسازي که توسعه دو جانبه

 در درآمد و تولید افزایش ).1389 ، وهمکاران (علیزاده دهند می
 نیل و دارد قرار مختلف کشورهاي اقتصادي هاي برنامه سرلوحه

 مختلف هاي بخش تولید ارزش بررسی و شناخت مستلزم آن به
 گسترش و شدن جهانی فرایند میان، این در .است اقتصادي
 باعث رقابت، شدت و رقبا تعداد افزایش نیز و مصرف بازارهاي

 است شده 4پذیري رقابت مانند مفاهیمی به بخشیدن اهمیت
 تطبیقی مفهوم یک پذیري رقابت ).1390 همکاران، و (عباسی

 در را اقتصادي بنگاه یا شرکت یک عملکرد یا توانایی که است
تبدیل  مشخص بازار یک به خود خدمات یا کاال عرضه زمینه

 منظر از 5پورتر کلیما ).1388 همکاران، و عباسی( کند می
 استفاده یچگونگ وري بهره با مترادف را ريیپذ رقابت اقتصادي

 و الزلو از، نقل به (د دان یم خود دیتول عوامل از ملت کی
 رقابت جهانی شاخص گزارش در همچنین ).2009 6،همکاران

 و ها سیاست نهادها، از اي مجموعه عنوان به رقابت ،7پذیري
 کنند، می تعیین کشور یک در را وري بهره سطوح که عواملی
 زمانی صنعت یک واقع در ).1392 احسنی، میر( شود می تعریف

 بازارهاي در رقیب صنایع به نسبت و بوده پذیر رقابت تواند می
 با خوبی هماهنگی از که نماید ایجاد بیشتري ارزش رقابتی
 بین در مناسبی تعادل از نیز و بوده برخوردار ملی محیط عوامل

باشد (آقازاده و همکاران،  مند بهره خود داخلی ساختار نیروهاي
 کشورهاي و ها ین امر موجب شده تا صنایع، بنگاها). 1386

پذیري خود، براي شناسایی  رقابت ارتقاي جهت در مختلف
 کنند تالشعوامل مؤثر بر رقابت پذیري و تقویت آن 

شور ما عوامل متعددي ک در ).1390 همکاران، و (خدامرادي
 مقابل در راحتی به نتوانند صنایع از بسیاري تاباعث شده 
 افزایش بر که اي  مشابه خارجی رقابت کنند به گونه محصوالت

گذارند؛ از جمله  ها در بازار تأثیر می ها و بنگاه  شرکت رقابت توان
 -هزینه تمام شده ، سرمایه و دانش ،توان به کیفیت می

 عوامل این ).1392 همکاران، و صادقی(اشاره کرد  تکنولوژي
 کرد، یاد توان به عنوان موانع درون بخشی نیز می آن از که

وده و عوامل درونی بر ب کننده تولید به مربوط که هستند موانعی
 موانع همچون دیگري موانع البته گذارد. رقابت آن تأثیر می

یز بر رقابت پذیري تاثیر گذارند. ن خارجی و داخلی فرابخشی
 در نفوذ افزایش کهاست  معنی این به پذیري رقابت عامل

4. Compatibility  
5. M. Porter 
6. Laszlo, S, Ulbert, J  
7. Global Competitiveness Report (GCR) 
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 منجر رقابتی قیمت ارائه و کاال کیفیت در بهبود طریق از بازارها
 به ).1390 همکاران، و صفري( گردد می بازار سهم افزایش به

 باشد، داشته رقابت توان بنگاه یک اینکه براي دیگر، عبارت
 کیفیت و تر  پایین قیمت با را خود محصوالت بتواندتا  است الزم

 توانند می رقبا این کند. عرضه خود رقباي به نسبت باالتري
 از یکی .)2004 ،8همکاران و (کلباسی باشند جهانی یا داخلی
 هاي عرصه در موفقیت براي الزم هاي شایستگی یا ها قابلیت
 هاي مؤسسه در بازاریابی مهارت و دانش از برخورداري رقابت،

 ها،  امروزه سازمان ).1387 همکاران، و آقازاده( است اقتصادي
 در ماندن زنده و پیشرفت قصد که هایی بنگاه یا سساتمؤ

 کار حیطه در بازاریابی از لزوماً دارند، را حریفان با رقابت عرصه
 قاعده این از نیز ورزشی هاي سازمان گیرند. می بهره خود

 کنندگان تولید رو این از ).1380 اتقیا،( نیستند مستثنی
 مبادله و ایجاد تولید، طریق از تجهیزات و محصوالت
 با محصوالت تولید نیز و دیگران با ها ارزش و محصوالت

 که آورند در شکلی به را پذیري رقابت فضاي توانند می کیفیت
 عبارت به؛ آورد ارمغان به ها آن براي را منفعت و سود بیشترین

 محصوالت تولید در گذاري سرمایه که گفت توان می دیگر
 از و کند می ایجاد اشتغال سو یک از ورزشی خدمات و ورزشی

 موجب امر این ؛افزاید می ملی ناخالص تولید بر دیگر سوي
 و علیزاده( شود می اجتماعی شکوفایی و اقتصادي رونق

 بر کنندگان تولید سخنان از که آنچه اما .)1389 همکاران،
 با ورزشی کنندگان تولید ،کشور در که دهد می نشان آید می 

 روبرو کار و کسب و رقابت فضاي در بسیاري موانع و مشکالت
 عدم جمله، از مختلف طرق از دولت حمایت عدم .هستند

 بودن باال تولید، توسعه جهت مناسب تسهیالت تخصیص
 افزایش بازار، در اولیه مواد عرضه بودن کم و اولیه مواد قیمت
 که ها سازي یارانه هدفمند از بعد ویژه به انرژي هاي هزینه
 نظارت نبودرفتن قیمت تمام شده محصوالت شده؛  باال باعث

 ورود از نکردن جلوگیري و تولیدات به کافی و الزم تخصصی
. دباش می موانع این جمله از کیفیت، بی خارجی اجناس رویه بی
 واحد نمودن تعطیل به راغب را تولیدکنندگان که اي گونه به

 است کرده خارجی کشورهاي از اجناس واردات و تولیدي
 از که داد نشان خود پژوهش در )1385( آرمان ).1391 تابناك،(

 گذاري سرمایه کاهش تولید راه سر بر اساسی موانع ترین مهم
 تولید تا داخلی تولید گیري شکل بر گذار ثیرتأ عامل عنوان به

 خود پژوهش در )1388( همکاران و راسخی .باشد می ملی

8. Kalbasi, H, Garivani, V 

 عدم چون عواملی ،اساسی فلزات صنعت پذیري رقابت بر مبنی
 بهاي و تولید عوامل قیمت افزایش نوآوري، و کاراریی کیفیت،

 داند. می رقابتی موانع و مشکالت جمله از را محصول شده تمام
 مصرف که داد نشان )1374( سلطانی و ونووسپژوهش  نتایج

نسبت به محصوالت  را خارجی محصوالت ایرانی، کنندگان
 تبلیغات، توزیع، هاي کانال همچنین دانند. ایرانی ارجح می

 محصوالت بین فاصله کمترین را قیمت و دسترسی قابلیت
 بین فاصله بیشترین که حالی در دانسته خارجی و ایرانی

 و تنوع کیفیت، استاندارد، در خارجی و ایرانی محصوالت
 در کند. و وزن بیان می وکس بودن و اندازهل ایمنی، نوآوري،
 مصرف توسط خارجی محصوالت انتخاب دلیل موارد بسیاري

 با خارجی محصول میان اساسی هاي تفاوت وجود کنندگان
 محدودیت به توجه با کننده مصرف .است آن داخلی مشابه

 نشان واکنش خود از قیمت تغییرات برابر در خود درآمدي
 در مهم بسیار عوامل از یکی مناسب قیمت بنابراین .دده می

 نظر در و محصولدو  مقایسه با مشتریان .است مشتري جذب
 در و گرفته نظر در را قیمت عامل حتماً ها آن هاي تفاوت گرفتن
 زیرا ؛دهند می دخالت را تر مناسب قیمت ،خود نهائی انتخاب
 که دهد می نشان که است هایی نشانه از یکی قیمت تفاوت

 و کشکر( باشد داشته انتظار باید چیزي چه کننده مصرف
 )1391( همکاران و صادقی که پژوهشی در ).1390 همکاران،

 رفتن باال علل از یکی که رسیدند نتیجه این به دادند انجام
 ورزشی کاالهاي خرید به تمایل کاهش نتیجه در و قیمت
 و کارگران مزد بودن باال تولیدکنندگان، دیدگاه از داخلی
 و صفري .باشد ما می کشور در تولید شده تمام هاي  هزینه

 ترین مهم که دادند نشان پژوهشی در )1390( همکاران
 امنیت فقدان شامل پذیري رقابت ضعف نقاط و مشکالت

 تمام قیمت بودن باال مدیریت، در شدید ضعف گذاري، سرمایه
 این بر عالوه است. بوده تورمی شرایط وجودمحصوالت و  شده

 اشاره ورزشی محصوالت روي برپژوهشی  در )2006(9جیمز
 کاالي نام از آگاهی در ضعف انسانی، منابع کمبود که کند می

 کنندگان تولید مشکالت ترین مهم ،مدآناکار مدیریت تجاري و
 در ،)2009( 10همکاران و انالویی .باشند می ورزشی محصوالت

 و مناسب مشتریان فقدان کافی،  مشتریان فقدان خود، پژوهش
 علل ترین مهم از را مناسب محصوالت و کاالها وجود عدم

 11کارلیز .اند نموده عنوان کننده تولید هاي شرکت ورشکستگی

9. Barth, James R  
10. Analoui, F  
11. Karlis, G 
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 و ها فرصت بررسی به کانادا ورزش در پژوهشی در )2006(
 فراغتی و تفریحی ورزشی، سساتمؤ راه سر بر موجود موانع

 فقدان اقتصاد، در ثباتی بی که داد نشان تحقیق نتایج .پرداخت
 موجود مشکالت ترین مهم از تجربه و دانش فقدانپول و 

 ورود که دهد می نشان نیز کشور دیگر صنایع مطالعه باشد. می
 خارجی، محصوال رویه بی وارادات قیمت، ارزان چینی اجناس

 از تسهیالت دریافت مشکالت تولید، هاي هزینه بودن باال
 نبودن کافی اولیه، مواد گمرکی تعرفه بودن باال ها، بانک

 کیفیت بودن پایین بازاریابی، در ضعف دولت، طرف از حمایت
 جمله از تولید نوین هاي روش ابداع در ضعف و اولیه مواد
 خارجی مشابه محصوالت با پذیري رقابت مشکالت ترین مهم
مطالعه تحقیقات  ).1389 مبلمان، تخصصی (نشریه دباش می

 صنعت نوع جمله از مختلفی عوامل که دهد ذکر شده نشان می
 موانع از متنوعی طیف که گردیده سبب مطالعه مورد کشور و

 موانع زمینه در عمومی توافق یک و داشته وجود پذیري رقابت
 اقتصادي، کالن دیدگاه ازنداشته باشد.  وجود پذیري رقابت

 محورهاي عنوان به اشتغال و گذاري سرمایه تولید، مباحث
 هر بهینه تولید و کارایی و بوده مطرح توسعه و رشد کلیدي

ن فراهم کردن زمینه رشد سایر ضم عوامل این از کدام
 چشم افق به شدن نزدیک و اهداف تحقق موجب ها، بخش

 هاي شورمان خواهد شد و بر اساس سیاستک ساله بیست انداز
 کلی هاي و همچنین سیاست 37اده م توسعه چهارم برنامه کلی

 موانع رفع قانون و پذیري رقابت بهبود بر توسعه، پنجم برنامه
 فضاي مستمر بهبود قانون ابالغ و )1387( صنعتی و تولیدي
 توجه با همچنین و اسالمی شوراي مجلس توسط کار و کسب

 داخل، ساخت تولیدي کاالهاي رقابت بحث اول گام اینکه به
 ، مؤثرخارجی کاالهاي با ها آن پذیري رقابت موانع شناسایی

 در پژوهشی که رسد است. با بررسی به عمل آمده، به نظر می
بت پذیري کاالهاي ورزشی با رقا بخشی درون موانع زمینه
 صورت ایران ورزش صنعت تولیدي بخش در خارجی هاي نمونه

این زمینه مشاهده  در دانشی. در نتیجه یک خأل است نگرفته
 ملی، تولید به رهبري معظم مقام کیدبا توجه به تأ لذاشود؛  می

 جهاد اصلی محرك واقع در که ایرانی سرمایه و کار از حمایت
، انقالب فرزانه رهبر حکیمانه دید از و است آن ادامه و اقتصادي
دکفایی در تولید فراهم خواهد کرد؛ خو به دستیابی براي مسیري

 بررسی به امکان حد در تا نماید پژوهش حاضر تالش می لذا
 تولیدکنندگان رقابت در را مشکالتی که بخشی درون عوامل

ه ب داخل بازار در خارجی کاالهاي با ورزشی داخلی کاالهاي
 رقابت بر ثر، بپردازد؛ از طرفی اولویت موانع مؤاست آورده وجود

 است؟ عوامل کدام خارجی ورزشی کاالهاي پذیري

 پژوهش شناسی روش
 کاربرديهاي  پژوهش دسته در هدفاظ لح به حاضرپژوهش 

 بود. پیمایشی آن اجراي روش اجرا، استراتژي نظر از و بوده
 تولیدي واحدهاي مدیران کلیه شاملپژوهش  این آماري جامعه

واحد  220ها شامل  آن تعداد که بود کشور سراسر در ورزشی
 شامل تولیدکنندگان این به مربوط اطالعات .تولیدي است

 کتاب از ترکیبی صورت به ها آن آدرس و تلفن اسامی، فهرست
 گاه و وب 1391 سال در کشور ورزش صنعت اطالعات بانک

 آماري نمونه گردید. استخراج تجارت و معدن صنعت، وزارت
 البته بود. الذکر فوق جامعه از تولیدي واحد 160 شاملپژوهش 

 220 تعداد تولیدکنندگان از برخی همکاري عدم بینی پیش با
 توزیع تولیدي واحدهاي جغرافیایی توزیع اساس بر پرسشنامه

 غیر شده داده برگشت هاي پرسشنامه تعداد نهایت در که گردید
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق  .بود عدد 160 مخدوش

گویه به  49شناختی و  جمعیت اطالعات شامل که اي ساخته
پنج ارزشی لیکرت بود استفاده شد  طیف بااضافه یک سؤال باز 

 هاي ت با توجه به منابع علمی و پژوهشالاکه مبناي تهیه سؤ
 مرجع ،ه مطالب علمی موجود در کتب معتبرجمل از گرفته انجام

 تخصصی و معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت همچنین و
 به پرسشنامه روایی بود. صنعتی مدیریت و ورزشی مدیریت
 پژوهش، اهداف دادن قرار اختیار در با محتوا و صوري صورت
مدیریت ورزشی و مدیریت صنعتی  متخصصین از نفر 15 توسط

 اجراي زمان در ( مرحله این در پایایی ضریب و گردید ییدتأ
 باواحد تولیدي انجام گرفت)  30روي  بر که راهنما مطالعه
 و هیتجز براي آمد. دسته ب 84/0 کرونباخ آلفاي از استفاده

 استفاده با یاستنباط و یفیتوص آمار از قیتحق يها داده لیتحل
 >05/0p  داري و در سطح معنی SPSS20 يآمار افزار نرم از

 انحراف و نیانگیم از یفیتوص آمار سطح در شد. استفاده
 ها توزیع داده یبررس از پس یاستنباط آمار سطح در و استاندارد

 منظور به، رنفیاسم -فاکلموگر آزمون قیطر از بودن نرمال و
؛ سپس شد استفاده مکرر واریانس آنالیز آزمون از عوامل مقایسه

 بونفرونی تعقیبی آزمون از هابه منظور مقایسه زوجی متغیر
 شد. استفاده

 
 پژوهش هاي یافته
 که داد نشان تولیدي واحد 160 میان از پژوهش هاي یافته

 زیر و دیپلم مدرك داراي تولیدي واحدهاي مدیران از % 1/53
 %8/13 لیسانس، مدرك داراي %6/25 همچنیندارند.  دیپلم
مدرك فوق لیسانس و باالتر  داراي نیز %5/7 و دیپلم فوق

 %6/90که  داد نشانپژوهش  هاي یافته همچنین اند. داشته
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 و بوده ورزشی انحصاراً تولیدي واحدهاي محصوالت
 محصوالت بر عالوه تولیدي واحدهاي محصوالت4/9%

 فراوانی توزیع .1 جدول بودند. نیز ورزشی غیر ورزشی،
 بیشتر .دهد می نشان را تولیدي واحدهاي کاري هاي حیطه

 فعالیت ورزشی تجهیزات و پوشاك حوزه در تولیدي واحدهاي
 پوشاك تولید گردد، می مشاهده جدول در که طور همان و دارند

 دوم رتبه در ورزشی تجهیزات تولید و )%8/38( رتبه باالترین
 .دارد قرار )5/22%(

 ،پژوهش هاي یافته تولیدي واحدهاي نوع خصوص در
 %8/18 و باشند می آزاد و مستقل ها آن %1/63 که داد نشان

 نوع از %2/1 ،خاص سهامی %9/16 محدود، مسئولیت با
 خصوص در پژوهش هاي یافته .اند بوده تعاونی و عام سهامی
 در خود محصوالت کیفیت از تولیدي واحدهاي مدیران ارزیابی
 %1/28 که داد نشان خارجی مشابه محصوالت با مقایسه
 این اند. والت خود را متوسط ارزیابی نمودهمحص کیفیت مدیران،

 کیفیت تولیدي واحدهاي مدیران %2/36 که است حالی در

 و بد خارجی مشابه محصوالت با مقایسه در را خود محصوالت
 .)1 (شکل اند نموده ارزیابی خوب 7/35%

 
 تولیدي واحدهاي کاري هاي حیطه فراوانی توزیع .1جدول

 ردیف
درصد 

 پراکندگی
 حیطه کاري تعداد

 پوشاك ورزشی 62 38.8% 1
 تجهیزات ورزشی 36 22.5% 2
 وسایل ورزشی 12 7.5% 3
 کفش ورزشی 3 1.9% 4
 کوله و ساك ورزشی 6 3.8% 5
 پوشاك و تجهیزات 3 1.9% 6
 پوشاك و ساك 4 2.5% 7
 پوشاك و وسایل 18 11.3% 8
 تجهیزات و وسایل 11 6.9% 9
 پوشاك، تجهیزات و کفش 3 1.9% 10
 مدال 2 1.3% 11

 

 

 

 خارجی مشابه محصوالت با مقایسه در خود محصوالت کیفیت از تولیدي واحدهاي مدیران ارزیابی .1شکل
 

 %7/43 که داد نشانپژوهش  از آمده بدست اطالعات
 به خود محصوالت تولید براي درصد، 40 باالي کنندگان تولید
 هاي ). همچنین یافته2تگی دارند (شکل بس خارجی اولیه مواد

 ) �̅�  = 78/3( میانگین با سرمایه عامل که داد نشانپژوهش 
  = 44/3( کیفیت عامل که حالی دربیشترین مانع قلمداد گردید. 

�̅� ( جدول داد اختصاص خود به را میانگین کمترین) 2(. 
 

 بخشی درون عوامل توصیفی آمار .2جدول

 تعداد حداقل حداکثر میانگین ±انحراف استاندارد  
 متغیرهاي 

 درون بخشی
 هزینه تمام شده 160 2 5 3.66   ± 0.489
 کیفیت 160 1 5 3.44  ± 0.678
 دانش و تکنولوژي 160 2 5 3.62  ± 0.504

 سرمایه 160 2 5 3.78  ± 0.529

 

 ده: بهترین جایگاه
 

 یک: بدترین جایگاه
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 خارجی اولیه مواد به تولیدکنندگان وابستگی درصد .2شکل

 

 مکرر واریانس آنالیز آزمون از ها، به منظور مقایسه میانگین
 آزمودن براي ماخلی آماري آزمون نتیجه. 3 جدول شد. استفاده

  از کمتر آن داري رض کرویت، نشان داد که سطح معنیف
05/0 < p (اپسیلون) تصحیح ضرایب از بنابراین. باشد می 

 .شد استفاده )df( آزادي درجه اصالح براي فلت هاین
 )4 جدول( فلت هاین تصحیح ضریب براساس بنابراین

 اختالف فرض لذا است؛ گشته دار معنی شده یاد ضریب
 بین گفت توان می و گرفت قرار ییدتأ مورد ،عوامل هاي میانگین

 بخش در خارجی کاالهاي با پذیري رقابت بخشی درون موانع
 .دارد وجود داري معنی اختالف ایران ورزش صنعت تولیدي

 
 )Mauchly,s test of sphericity( ماخلی آماري آزمون .3جدول

موضوع 
 آزمون

 مجذور کاي ماخلی
درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معنی

 اپسیلون
هوس  نیگر

 ریگز
 نیها

 فلت
کران 
 پایین

 0.333 0.904 0.887 0.001 5 32.489 0.814 عامل فرابخشی
 

 F نتایج جدول  .4جدول

Source مجذور میانگین درجه آزادي F سطح معنی داري 
 0/001 14.637 3.534 2.712 هاین فلت

 
 بخشی درون موانع به مربوط بونفرونی آزمون .5جدول

 ردیف
سطح 

 داري معنی
انحراف 
 میانگین

اختالف 
 میانگین

 مقایسه زوجی

1 
 کیفیت *0.217 0.063 0.004

 تکنولوژي -دانش  0.033 0.051 1 هزینه تمام شده
 سرمایه 0.126 - 0.054 0.123

2 
 تکنولوژي -دانش *0.184 - 0.048 0.001

 کیفیت
 سرمایه *0.342 - 0.054 0.001

 تکنولوژي –دانش  سرمایه *0.158 - 0.041 0.001 3

 
 .شد استفاده  بونفرونی تعقیبی آزمون از متغیرها زوجی مقایسه دیگر عبارت به یا متغیرها دو به دو مقایسه براي

. در حالی که با بود داري با عامل کیفیت داراي اختالف معنی شده تمام هزینه عامل کهقایسه زوجی بین متغیرها نشان داد م نتایج
ولوژي و سرمایه تکن-ن بین عامل کیفیت با عوامل دانشهمچنی نگردید. مشاهده داري ي و سرمایه اختالف معنیتکنولوژ-عوامل دانش

 .)5ول(جد شد مشاهده داري تکنولوژي با سرمایه اختالف معنی-و نیز عامل دانش
 گیري نتیجه و بحث
 توسعه و رشد و ها منابع و قابلیت از بهینه استفاده به رویکرد، این است. اقتصادي موجودیت هر رشد الزامات از پذیري رقابت و رقابت

 و داخلی بازارهاي حفظ و آوردن دسته ب در توانایی پذیري، رقابت کرد. خواهد کمک فضا این با تطابق و پیرامونی فضاي به توجه آن،
باشد  ، میدهد ارائه بازار هاي به خواسته مناسبی پاسخ بتواند که پایین شده تمام قیمت و باال کیفیت با کاالهایی تولید طریق از خارجی
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 ورکش یک پذیري رقابت ).1386  (آقازاده،نوآوري در ارتباط تنگاتنگ است  و دانش مدیریت با پذیري رقابت ).1390 سرشت، (رحمان
 رقابت مقوله اهمیت بنابراین دارد. بستگی سرمایه) و دانش کیفیت، شده، تمام (هزینه بخشی درون عوامل جمله از عوامل از بسیاري به

 قرار صنعت ریزان برنامه و ها لید کنندگان در دستور کار سازمانتو نیازهاي و ها موانع آن همچنین توجه به خواسته شناسایی و پذیري
 گرفت. قرار بررسی مورد خارجی هاي بت پذیري کاالهاي ورزشی با نمونهرقا بخشی درون موانع پژوهش این در اساس همین بر دارد.
بت پذیري کاالهاي ورزشی با رقا بخشی درون موانع بین که داد، نشان پژوهش هاي یافته آماري تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج
 تمام هزینه )،78/3( میانگین با سرمایه عامل دارد. وجود داري ورزش ایران اختالف معنییدي صنعت تول بخش در خارجی هاي نمونه
ویت، بیشترین اختالف بین اول ترتیب به )44/3( میانگین با کیفیت و )62/3( میانگین با تکنولوژي و دانش )،66/3( میانگین با شده

 درون عوامل از مانع ترین مهم عنوان به سرمایه عامل ها اند. بنابراین بر اساس یافته را در بین عوامل درون بخشی داشته ها میانگین
) 1385تایج حاصل از تحقیق آرمان (ن با پژوهش این از آمده دسته ب نتایج است. داشته نقش تولید واحدهاي پذیري رقابت در بخشی

 مربوط روند کاهش را تولید راه سر بر اساسی مانع ترین مهم ،ررسی موانع تولید با تأکید بر بازار سرمایهحت عنوان بت خود تحقیق در که
 براي احتمالی دلیل دارد. خوانی هم برشمرد ملی تولید تا داخلی تولید گیري شکل بر گذار ثیرخص سرمایه گذاري به عنوان عامل تأشا به

، عنوان نمود؛ صنایع تمامی در تولید و کار و کسب ایجاد در پول و سرمایه ناپذیر انکار نقش وجود توان پژوهش را می این مشابه نتایج
 است درحالی این باشد. ه و محکوم به شکست میآورد دوام رقابت عرصه در تواند واحد تولید بدون سرمایه کافی نمی و شرکت هیچ زیرا
 تمام هزینه و سرمایه تکنولوژي،-ا سه عامل دیگر یعنی عوامل دانشب کیفیت عامل بخشی، درون عوامل زوجی مقایسه آزمون در که

 در مانعی عنوان به نیز داخلی محصوالت پایین استاندارد و کیفیتکه  دهد ؛ یعنی نشان میشد دار ها معنی آن اختالف آماري نظر از شده
 که )1386( جعفري افشار و عسکریانه دست آمده از این پژوهش با نتایج ب نتایج است. بوده خارجی مشابه محصوالت با رقابت عرصه

 مشابه محصوالت با رقابت عرصه در داخلی تولیدات مشکالت ترین مهم از را داخلی ورزشی کاالهاي مرغوبیت عدم خود پژوهش در
 تحتپژوهشی  در ها آن ند.ا هآورد دسته ب را مشابهی نتایج نیز )،1388ذبیحی( و راسخی همچنین دارد. خوانی هم است، بوده خارجی
وامل تولید، بهاي تمام شده ع قیمت افزایش را رقابتی فضاي در مشکل ترین مهم "ایران اساسی فلزات صنعت پذیري رقابت" عنوان

 صنعت مشابه و نیکساتواند ماهیت نسبتاً  احتمالی براي این نتایج مشابه می دلیل نمودند. معرفی نوآوري و کارایی کیفیت، ،محصول
 باشد. منیت و سالمت افراد در ارتباط میا با صنعت دو هر که طوريه بباشد.  فلزات صنعت با ورزشی تجهیزات

 و تولید قبیل از مواردي در نیز صنعت دو این طرفی از شود. تریان عاملی بسیار مهم قلمداد میمش نظر در کیفیت عامل بنابراین 
 نمود. اشاره بدنسازي هاي دستگاه ساخت به توان می مثال براي؛ بوده ارتباط در هم با تجهیزات ساخت

 موجود موانع و مشکالت تحلیل و تجزیه و بررسی به خودپژوهش  در ها آن)، نتایج متفاوتی را نشان دادند؛ 2006( همکاران و جیمز
 مدیریتضعف در آگاهی از نام کاالي تجاري و  انسانی، منابع کمبود و پرداخته ورزشی تجهیزات و لوازم کنندگان تولید راه سر بر

 باعث مدیریت ضعف که رسد نمایند. بنابراین به نظر می صه رقابت محصوالت ورزشی عنوان میعر در مشکالت ترین مهم را مدآناکار
ر را شاید حاضهاي پژوهش جیمز با پژوهش  خوانی یافته هم نا دلیل است. گردیده خارجیاخلی با نمونه د محصوالت پذیري رقابت عدم

رتبه بندي عوامل "پژوهش خود تحت عنوان  در) 1390. حق شناس و سعیدي (کرد جستجوهاي انجام پژوهش  بتوان در ابزار و شیوه
 قیمت بودن پایین نیز و مشتري سلیقه یا رضایت به توجه عدم نیز و بازاریابی دانش گیريه کارب در ضعف، "پذیري رقابت بر ثرمؤ

با محصوالت مشابه خارجی بر  رقابت بازار در مشکالت ترین مهم از را مشتریان سالیق با آن بودن هماهنگ و رقیب کشورهاي
 سعیدي و شناس حق که چرا؛ نمود اشاره بررسی مورد هاي توان به تفاوت در حوزه خوانی می هم نا این براي احتمالی دالیل از .شمردند

 صنعت نام بهپژوهش حاضر صنعتی کامالً متفاوت  که صورتی در اند. پژوهش در حوزه صنعت فرش کسب کرده با را خود نتایج )1390(
 از داخلی تولیدکنندگان ناتوانی علت درباره توان می که توجیهی ترین دسترس در و ترین ساده شاید است. داده قرار بررسی مورد را ورزش
 به توان ؛ همچنین میدانست محصوالت این شده تمام قیمت بودن باال و کیفیت بودن پایین، کرد مطرح خارجی محصوالت با رقابت

 و تولید براي بهره جدید هاي تی و قدیمی و استفاده کمتر تکنیکسن هاي هشیو از تولیدکنندگان بیشتر استفاده که نمود اشاره مطلب این
 قیمت بودن باال شمرد. بر صنعت این در محصوالت فروش و تولید حوزه در تکنولوژي و دانش در ضعف بر دلیلی محصوالتشان فروش

 گفت توان . بنابراین میکنند می اذعان آن به، مربوطه دولتی والناست که هم تولیدکنندگان و هم مسئ واقعیتی ایران در تولید شده تمام
 قیمت بودن باال در بلکه قیمت، ارزان کاالهاي ورود در نه را واردات با داخلی، تولیدکنندگان پذیري رقابت عدم اصلی دلیل از یکی که

 و شده تمام قیمت کاهش توان ل بستر ساز رونق تولید ملی را میعوام ترین مهموجو کرد؛ زیرا  تولیدات داخلی باید جست شده  تمام
 



 1395تابستان  ،1 شمارة ،پنجم سال ورزشی، مدیریت در کاربردي هاي پژوهش 74

 اول حرف شده تمام قیمت که دنیایی در است بدیهی دانست. آن خارجی مشابه انواع با مقایسه در داخلی کاالهاي پذیري رقابت افزایش
نه تنها در  تولید هاي هزینه بودن باال وجود با داخلی تولیدکنندگان زند، می المللی بین بازارهاي کسب و محصوالت فروش بازاریابی، در را

 تولیدکننده که اینجاست در داشت. نخواهند را خارجی تولیدکنندگان با رقابت توان نیز خود داخلی بازار در حتیالمللی  بازارهاي بین
 پرداخت دریاها، از عبور با و دورتر کیلومترها از که خارجی کننده تولید با تواند نمی است، مشغول خود محصول تولید به که ایرانی
رشد تولید ملی با تکیه بر  کند. حفظ را خود بازار و رقابت کرده، عرضه کشور بازار در را خود محصول و... گمرکی ونقل، حمل هاي هزینه
شود. بنابراین با توجه به نام گذاري سال  هاي داخلی و خارجی محقق می عرصهتی قدرتمند و رقابت پذیر در صنع و اقتصادي هاي بنگاه

أکیدات مقام معظم رهبري که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز با توجه به ت 1391
اي مشکالت بخش تولید را مورد بررسی و حمایت از تولیدات داخلی و تولید کنندگان را اولویت  فرمایند: مسئوالن باید به طور ریشه می

ذاري، زمینه را هاي خود قرار دهند، مسئوالن نیز باید در حمایت از تولید کنندگان ضمن ایجاد فضاي مناسب براي سرمایه گ برنامه ریزي
گردد که  براي تولید محصوالت با کیفیت و استاندارد باال همراه با کاهش قیمت تمام شده کاال در کشور فراهم کنند. بنابراین پیشنهاد می

عین هاي اقتصادي کشور استفاده نموده و در  هاي قانونی و ظرفیت بخش تولیدي صنعت ورزش جهت بقاء و ارتقاء خود از تمامی پتانسیل
هاي پژوهش بررسی شده را مورد ارزیابی و بازبینی قرار داده و براي آن  هایی که مربوط به خود این بخش بوده و در یافته حال ضعف

 اي مدون داشته باشند. برنامه
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