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    تحلیل وضعیت رقابتی تولید پوشاك ورزشی بـانوان بـا اسـتفاده از مـدل رقـابتی پـورتر        ،حاضرژوهش پهدف 

  -توصـیفی  از نـوع  ،هـا داده گـردآوري  نحوة لحاظ به و کاربردي نوع از ،هدفبه لحاظ  پژوهشاین . باشدمی

 کـه باشـد  نوان در کشـور مـی  جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه تولیدکنندگان اقالم ورزشی بـا  .است تحلیلی

آماري با  نمونه .)N=  203(ها توزیع شددر بین آن  )78/0 ( هاي پژوهش پس از تایید روایی و پایاییپرسشنامه

 .روش نمونه گیري تحقیق حاضر، تصادفی در دسترس می باشد). n=127(توجه به جدول مورگان محاسبه شد

کنندگان، تهدید ورود زنی تأمینق ساخته بود که پنج بعد توان چانهپرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، محق

زنی خریداران، تهدید ورود محصـوالت جـایگزین و رقابـت بـین رقبـاي موجـود در آن       واردان، توان چانهتازه

ي تولیدکننده اقالم ورزشی شرکت هاهایی با مدیران و رؤساي نتیجه مصاحبه ،هاي پرسشنامهگویه. گنجانده شد

نباطی از و رسم جداول و نمودار و در قسمت است...) میانگین، میانه و (هاي توصیفیدر ابتدا از آزمون. بودبانوان 

نسـخه    Spssدر نرم افـزار آزمون فریدمن  عوامل ازو براي رتبه بندي آزمون دوجمله اي  ،آزمون تی تک نمونه

بر وضعیت رقابتی صنعت  تاثیرگذارل پورتر از عوامل نتایج نشان داد که هر یک از پنج عامل مد. استفاده شد 22

رقابـت بـین رقبـاي     -1: اسـت  زیـر  صـورت  هها بباشند و ترتیب اهمیت آنتولیدي پوشاك ورزشی بانوان می

تهدید ورود محصوالت جـایگزین   -3 ؛کنندگان مواد اولیهقدرت چانه زنی تامین -2 ؛ي فعالشرکت هاموجود 

  .زنی خریداران محصوالتقدرت چانه -5 ؛) واردانتهدید تازه(رقباي بالقوه خطر ورود  -4 ؛به بازار
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  مقدمه

از  ،فرآیند جهانی شدن و سرعت پیشرفت هاي فنی در گستره وسیع انواع صنایع مختلف به دلیل رشـد رقابـت  

محیطی پویا، پرابهام و متغییر  از سوي دیگر باعث شده است سازمان ها در ،تریانیک سو و افزایش مطالبات مش

. موفقیت در بازار هاي پر چالش آینده مستلزم آمادگی الزم براي واکـنش آگاهانـه و سـریع اسـت    . فعالیت کنند

یـت مـی کننـد،    در آن فعال واحد هایی از این آمادگی برخوردارند که شناخت همه جانبه اي از محیط رقابتی که

 مشـتریان  از بیشتر هرچه شناخت گرو در امروزي مؤسسات و ها موفقیت شرکت ).1385یزدانی، ( داشته باشند

 تنهـا  و هستند تغییر درحال همواره مشتریان ايه خواسته و نیازها. است بازار بر تأثیرگذار عوامل سایر و رقبا و

رقبـا نیـز بـه دنبـال جـذب       ،طرفـی  از .شـود  موفق تواند می شرکت که است تغییرات این شناخت صورت در

 شرایط تغییر ،همچنین. کرد نخواهند پوشی مشتریان بیشتر براي خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم

 بازار یک در را مؤسسات موفقیت می تواند هم... و قوانین تکنولوژیک، تغییرات مانند برآن حاکم قوانین و بازار

بینی این عوامل و ارائه راهکار مناسب در برخـورد بـا آنهـا نقـش      شپی و شناخت و دهد قرار خود تأثیر تحت

 ،مشـتریان  نیازهـاي  و بـازار  بـه  گرایش ،رو از این. کلیدي در موفقیت مؤسسه در بازار هدف بازي خواهد کرد

جملـه   زش ازتوسعه سطوح مختلـف ور  ).1384سراجی، و رستمی انواري( است جدید بازاریابی ویژگی اولین

درصـدي مـردم    70، آموزشی  و به ویژه ورزش همگانی در سطح دنیـا و مشـارکت   ه اي، قهرمانیورزش حرف

باعـث شـده تـا در     اروپا و امریکا در ورزش و فعالیت جسمانی  که سهم بانوان نیز کمتر از مردان نمـی باشـد   

 ،از سـوي دیگـر  آیـدو  کشورها به شمار  ، تولید و تجارت لوازم ورزشی جزء الینفک اقتصادکشورهاي پیشرفته

 سـال  30 یطـ  .شـود هاي مرتبط با ورزش در کشورها شناخته میهاي سازماناین امر به عنوان یکی از سیاست

 رشـد  کـه  ییآنهـا  ورزش، بـه  وابسته مشاغل نیب از. است کرده رشد يتصاعد شکل به ورزش صنعت گذشته،

 دانیم ،يا رسانه يها شبکه زات،یتجه دکنندگانیتول پوشاك، دیتول يشرکت ها: از ندا عبارت اند، داشته يادیز

ـ  کـاال،  فـروش  يهـا  شـرکت  ها، ورزشگاه و ها ـ ل و یورزشـ  يهـا  میت  ).1383 ،ینیحسـ (ي ا حرفـه  يهـا  گی

استانداردسازي و گسترش محصوالت ورزشی همانند دیگر محصـوالت از اقـداماتی اسـت کـه توسـط وزارت      

رسـد و قابـل کتمـان نیسـت، سـهم انـدك       اما آنچه در این میان مهم به نظر مـی  ،شودورزش و دولت دنبال می

 تولیدات ورزشی، شرکت هاي. کشورمان در تولیدات داخلی لوازم ورزشی از بازار کنونی این محصوالت است



 دمـازا  ظرفیـت  و انبوه تولید اقتصاد، شدن به دلیل جهانی صنعتاین در  به ویژه تولید کنندگان پوشاك ورزشی

 روزافـزون  قدرت و اطالعات دانش، و ارتباطات کارایی و اطالعات انبوه زمان، مبناي بر رقابت بازارها، اکثر در

چنین فضایی این سؤال قابل در . راتژي رقابتی آشکار و یا ضمنی اندداراي است در حال رقابت هستند و ،مشتري

داشـتن   ،ر فرارقابتی امروز چیسـت؟ پاسـخ آن  در بازا ورزشی تولیدات هاي شرکتطرح است که راز  موفقیت 

آوري به وسیله این تجزیه و تحلیـل، بـا جمـع   ). 1392دوست و همکاران، وظیفه(استمناسب استراتژي رقابتی 

 ها در ساختار اجتماعی، تغییرات در بـازار هاي فناورانه، توسعه و پیشرفتها و بررسی آن در زمینه پیشرفتداده

    هـا و تهدیـدهاي رودرروي خـود را مشـخص     ایگاه و وجهه محصـول در بـازار، فرصـت   انرژي و مواد خام، ج

 از آنجـا کـه   .شـود پـذیر مـی  هاي مربوط به سازگاري سازمان با محیط امکانتوسعه طرح ،بدین ترتیب. کندمی

بیرون را بـه  ها و تهدیدات رسیده از الزم است فرصت ،گذارندر استراتژي و اهداف سازمان تأثیرمدیران رأس ب

الگوي پورتر از این نظر حائز اهمیت است کـه در کشـورهایی    ).1391احسانی، (ماتیک بررسی کنندطور سیست

مانند ایران مطالعات انجام شده عموماً ناظر بر ارتباط راهبردي صنعت با توسعه بـه عنـوان یـک متـولی ملـی و      

ریزي متمرکز دولتی است تا نگاه بـه صـنعت و   برنامهرویکردي که متأثر از دیدگاه اقتصاد کالن و  ؛فراگیر است

هاي تجاري کسب و کارها در قالب الگوهاي رقابتی و به عالوه الگوي مذکور در کشورهایی مانند تأکید بر جنبه

با توجـه  ). 2014و همکاران،  1رنکو( ایران که از یک جنبه اقتصاد دولتی برخوردار است مورد آزمون قرار گیرد

پوشاك ورزشی درکشور و احساس وجود پتانسـیل الزم بـراي    ذکرشده و وضعیت حال حاضر تولیدبه مطالب 

رسد که بررسی وضعیت رقابت بین رقبا  در تولید وعرضه این محصوالت  ارتقا و توسعه این صنعت به نظر می

و بـه واسـطه    دهنـد یبا بیان این واقعیت که زنان نیمی از جمیعت کشور را تشکیل م ،از سوي دیگر. مفید باشد

تري در جامعه دارند و همچنین سمت و سـوي  بهبود کیفیت زندگی و تغییر در افکار و فرهنگ، حضور پررنگ

سوق پیدا کرده است، میزان مصرف اقالم و لوازم ورزشی در ایـن قشـر    که به سمت ورزشاوقات فراغت زنان 

و تولیدکننـدگان پوشـاك ورزشـی     شرکت هـا تی ، بررسی وضعیت رقابدلیلبه همین . عظیم رو به فزونی است

در زمینه تولیدات کاالهاي ورزشی تحقیقاتی انجام شده است که راهگشاي توسعه . باشدبانوان حائز اهمیت می

  .این صنعت می باشد

                                                           
1 . Renko 



بررسی آمیختـه بازاریـابی پوشـاك ورزشـی خـارجی از      "در پژوهشی با عنوان ) 1394(زمانی دادانه و همکاران

دریافتند که تمام عناصر آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان در خرید  ")مطالعه موردي آدیداس(تریاندیدگاه مش

بندي تأثیر عناصر آمیخته بازاریـابی در خریـد پوشـاك    اولویت ،همچنین. پوشاك ورزشی آدیداس اهمیت دارند

 -4 ؛توزیـع  -3 ؛قیمـت  -2 ؛لمحصـو  -1 :عبارت اند ازورزشی خارجی آدیداس از دیدگاه مشتریان به ترتیب 

  . ترویج

هاي ملی تعیین عوامل اساسی وفاداري ورزشکاران تیم"در پژوهش خود با عنوان ) 1393(خوارزمی و همکاران

هـاي گـزارش   دریافتند که بر اساس تعداد مـارك  "هاي ورزشی نسبت به پوشاك و برندهاي ورزشیفدراسیون

 5/6و مجیـد بـا     درصـد  1/39، نایـک بـا   درصـد  4/54آدیداس با کنندگان سه مارك شده، اولویت اول شرکت

دسـت آمـده، تمـامی     با توجه به نتایج بـه . بود که آدیداس بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است درصد

 .هاي ملی نسبت به پوشاك و برندهاي ورزشی تـأثیر دارد عوامل مورد بررسی بر میزان وفاداري ورزشکاران تیم

تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کاالهاي ورزشی "در پژوهشی با عنوان ) 1392(کارانصادقی و هم

کنندگان و فروشـندگان  دریافتند که بین مصرف "کنندگانخارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف

داري وجـود  اوت معنـی دالیل مصرف کاالهاي ورزشی خـارجی تفـ   پیرامونو بین تولیدکنندگان و فروشندگان 

 ،کننـدگان از دیـدگاه مصـرف  . داري وجود نداشتکنندگان و تولیدکنندگان تفاوت معنیولی بین مصرف ،داشت

تطابق بیشتر کاالهاي ورزشی خارجی با استانداردهاي ورزشی، کیفیت و دوام بیشتر کاالهاي ورزشی خارجی و 

هـا در  هاي پوشاك ورزشـی خـود در رسـانه   رد ویژگیرسانی ضعیف تولیدکنندگان ورزشی داخلی در مواطالع

 ،از دیدگاه تولیدکننـدگان . باشدترین دالیل میرسانی وسیع کاالهاي ورزشی خارجی به ترتیب مهممقابل اطالع

تطابق بیشتر کاالهاي ورزشی خارجی با استانداردهاي ورزشی، ضمانت بیشتر کاالهاي ورزشی خارجی و تنوع 

  . باشدترین دالیل میی به ترتیب مهمبیشتر کاالهاي ورزش

هاي رقابتی پـورتر در  سازي استراتژيبررسی تأثیر پیاده"در پژوهشی با عنوان ) 1392(دوست و همکارانوظیفه

آوري دادهـا بـا اسـتفاده از    کـه از طریـق جمـع   "پاسخگویی به نیاز بازار محوري مشتریان شـرکت پتروشـیمی   

هـاي  دریافتند که هر یک از استراتژي صورت گرفت، نفر از مدیران پتروشیمی 70پرسشنامه و توزیع آن در بین 

پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوري مشتریان محصوالت پلی اتیلن تـأثیر مثبـت دارنـد و تـأثیر اسـتراتژي      

   .برخوردار استاولویت باالیی  از رهبري در هزینه



هـاي پوشـاك ورزشـی    رضایتمندي و وفاداري بـا ویژگـی  هرابط"ن وادر پژوهشی با عن) 1392(کشکروهمکاران

پوشاك ورزشـی خـارجی را   ) درصد 80(دریافتند که بیشتر بانوان  "داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز

هـاي  در بـین ویژگـی  بانوان  -مطرح نمودندانتخاب کردند و دالیل این نتخاب را کیفیت، طرح و قیمت مناسب 

نتایج آزمـون همبسـتگی نیـز نشـان داد کـه بـین       . پوشاك اهمیت بیشتري قائل بودند این محصول، براي قیمت

 درصـد اطمینـان رابطـه    95و بومی بودن برند محصول با ) زیباییو کیفیت، قیمت ، طرح (هاي محصولویژگی

 نتایج نشان داد که بین رضایتمندي و وفـاداري ورزشـکاران بـه محصـول و     ،همچنین. داري وجود داشتمعنی

  عالوه بر این، از نتـایج آزمـون همبسـتگی چنـین اسـتنباط      . استداري معنی بومی بودن برند محصول نیز رابطه

  . داري وجود داردمعنی شود که بین رضایت از محصول و وفاداري بانوان ورزشکار به محصول رابطهمی

پـذیري صـنایع بـا اسـتفاده از مـدل      مدلی براي بررسی رقابت"در پژوهشی با عنوان  )1390(افخمی و همکاران

پـذیري بـاالیی دارنـد، بـا     و پس از انتخاب صنایعی که رقابت فهرستصنایع موجود در بازار ایران را  ،"پورتر

دولت  به این نتیجه رسیدند کهصنعت برتر کشور نمودند و  10بندي استفاده از چارچوب پورتر اقدام به اولویت

تـر  تواند منابع مالی خود را به نحو بهتري بـراي ارتقـاي صـنایع ضـعیف    می با توجه به وضعیت صنایع مختلف

  .اختصاص دهد

       هـاي بررسـی تـأثیر نیروهـاي رقـابتی بـازار بـر اسـتراتژي       "در تحقیق خود با عنوان ) 1387(نیا علوي و رحیم

ي با تأثیرپذیري از فشار رقابتی که بندبه این نتیجه رسید که بسته "بندي کاال با استفاده از مدل رقابتی پورتربسته

بندي اسـت و از طرفـی تغییـرات تکنولـوژیکی     خود نتیجه نحوه عملکرد نیروهاي رقابتی موجود در بازار بسته

  طلبد که به واسطه تغییر در رقابت بازاري مـورد ارزیـابی مجـدد قـرار     صورت پذیرفته، دیدي استراتژیک را می

   .گیردمی

 داري هتـل  صـنعت  در دیـ جد يبازارهـا  در رقابـت  طیشـرا  ریتـأث " عنـوان  با خود قیحقت در) 2016( اوکماك

 يگذار هیسرما زهیانگ استانبول، اسکان صنعت که افتیدر "پورتر گانه پنج يروهاین از استفاده با زیآنال: استانبول

 آورده فراهم کنندگان نیتأم و نیگزیجا يکاالها داران،یخر چون ییرهایمتغ به توجه با دیجد يها طرح يبرا را

   .است

 گانـه  پـنج  روهـاي ین از استفاده با یابیبازار استراتژي یطراح" عنوان با یقیتحق در)  2014(  همکاران و  رنکو

 ویـژه  بـه  خـود  اطـراف  طیمح از شرکت کی که افتندیدر "یکرواس کوچک هاي یینانوا مطالعه -پورتر یرقابت



 دیبا شرکت مناسب یابیبازار هاي استراتژي توسعه ن،یبنابرا. ستین اجد ،دارد تعلق آن به که صنعت از یطیمح

ـ . باشـد ، دارد تیفعال آن در که یطیمح ساختار لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا اساس بر ـ ن پـنج  ،نیهمچن  رويی

 چانـه  قدرت. 3 ؛واردان تازه دیتهد. 2 ؛موجود رقباي نیب رقابت: دارند ریتأث رقابت بر ریز بیترت به پورتر مدل

  .نیگزیجا محصوالت دیتهد. 5 ؛کنندگان نیتأم یزن چانه قدرت. 4 ؛دارانیخر یزن

تجزیه و تحلیل صنعت مخابرات عمان بـا اسـتفاده از مـدل    "در پژوهشی با عنوان ) 2013(1راجاسکار و الراعی

دیـدات جـایگزین   ترین عامل رقابتی در این صنعت، رقابت بین رقبـا و ته دریافتند که مهم "رقابتی میشل پورتر

کننـدگان بسـیار   داري دارند، تأثیر قدرت تـأمین در حالی که خطر ورود و قدرت خریداران، تأثیر معنی. باشدمی

گذارنـد و  بـازیگران در صـنعت و بـازار مخـابرات، تـأثیر مـی       رو، پنج مدل رقابتی بر همهاز این. محدود است

  . ها داردپیامدهاي استراتژیک مهمی براي آن

در نتایج تحقیق خود داشتن اطالعات در زمینه نیازها و نظرات مصرف کنندگان ) 2011( 2ونیتیس و نیکوالسآول

و تطبیق پوشاك و تجهیزات ورزشی خود با نیازهاي آنان را در بازاریابی محصـوالت ورزشـی، امـري اجتنـاب     

   .ناپذیر می دانند

 یارتباط يها يتکنولوژ از استفاده و مناسب یطراح که اند داده نشان یقیتحق در) 2009( یهورنب و فانک لو،یف

 بـه  نسـبت  ها آن دگاهید نیهمچن و بانوان یورزش پوشاك کنندگان مصرف زهیانگ بر ندهیفزا و مثبت صورت به

  .دارد ریتاث کاالها نیا

ـ ا طرفـداران  یعبـارت  بـه  ایـ  یورزشـ  زاتیـ تجه و پوشـاك  دارانیـ خر کـه  کند یم انیب) 2007( دسیلوکم  نی

 خـود  عالقـه  مـورد  یورزش خدمات و محصوالت مورد در دیجد و نو اطالعات به عالقمند اریبس حصوالت،م

   .هستند

 ورزشـی  خدمات بودن بینی پیش قابل غیر ماهیت: گوید می) 1387( دونالد مک و میلین قول از) 2006(3 راس

 و محصـول  بـر  اثرگـذار  عوامـل  العاده فوق اهمیت موجب ورزشی محصوالت بر مدیران کنترل توانایی عدم و

 از سـازمانی  عوامـل  از برخـی  معتقدند محققان که چرا شود؛ می عوامل این به توجه لزوم و شان برابري ارزش

 .داد قـرار  اسـتفاده  مـورد  ورزشـی  محصوالت کنترل براي توان می که هستند متغیرهایی بازاریابی آمیخته جمله

                                                           
3. & Al Raee. 
2 - Avlonitis and Nikolas 
5. Ross 



 محصـوالت  بازاریـابی  هزینـه  ارتبـاط  کـه  یافتنـد  دست نتیجه این به ایتالیا در) 2005( همکارانش و ١آلفوونسو

 فـروش  توجـه  قابـل  افـزایش  سبب بازاریابی براي کافی اعتبارات که است مهم قدر آن فروش حجم با یورزش

  ).1390 ،ينژاد و زاده رانیا از نقل به( است شده اروپا و ایتالیا در محصوالت

 یورزشـ  يهـا  شرکت توسط نترنتیا يتکنولوژ از استفاده یبررس نآ هدف که پژوهش کی در) 2003( براون

 و پرداخت متحده االتیا در یورزش سازمان 750 یبررس بهبود،  خود یورزش زاتیتجه و پوشاك فروش  يبرا

 هـدف  دو خـود  یرسـان  اطالع و غاتیتبل جهت یورزش يها سازمان و ها شرکت بیشتر که دیرس جهینت نیا به

  .مثبت یآگاه جادیا و شرکت یعبارت به ای سازمان به راجع اطالعات جادیا: دنکن یم دنبال را عمده

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت بازار رقابتی صنعت پوشاك ورزشی بـانوان و تحلیـل    بدین ترتیب،

ه در حـال  یی کـ شرکت هاباشد تا در نهایت به کمک این گونه تحقیقات، آن با استفاده از مدل رقابتی پورتر می

حاضر در این صنعت فعال هستند بتوانند موقعیتی که اکنون در آن قـرار دارنـد را دریابنـد و در جهـت توسـعه      

گـذاري در ایـن   یی که قصد ورود و سـرمایه شرکت هابه افراد و  ،همچنین. و رقابت با رقبا گام بردارند فعالیت

. گذارندبریزي مناسب در این مسیر قدم و با برنامهتا وضعیت این صنعت را دریابند  شودصنعت را دارند کمک 

: هاي بزرگ صنعت پوشاك ورزشی در جهان از جملهحضور رقبا و غول به دلیلهر چند رقابت در این صنعت 

کننـدگان و افـزایش   و توجه به برنـدهاي مطـرح از سـوي مصـرف     باشدبسیار سخت میپوما  و، آدیداس نایک

توان با شناسایی وضعیت رقابتی ولی همچنان می ،دکنندگان داخلی تنگ کرده استبرندگرایی، عرصه را بر تولی

  . رقبا در کشور، در این صنعت اقدام به تولید نمود

پوشـاك ورزشـی بـانوان بـر      تولیداین پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال کلی است که وضعیت رقابتی 

  :دادر را  مورد توجه قرااهداف زیر  ،این سوالبراي پاسخ به  و اساس مدل رقابتی پورتر چگونه است

 ؛پوشاك ورزشی بانوانتولید تعیین وضعیت رقابت بین رقباي حاضر در  .1

 ؛بانوان پوشاك ورزشیتولید واردان در تعیین وضعیت تهدید تازه .2

  ؛پوشاك ورزشی بانوان کنندگان مواد اولیه در تولیدزنی عرضهتعیین وضعیت قدرت چانه .3

  ؛پوشاك ورزشی بانوان در تولیدزنی خریداران قدرت چانه تعیین وضعیت .4

  ؛پوشاك ورزشی بانواندر تولید تعیین وضعیت تهدید محصوالت جایگزین به بازار  .5

                                                           
6. Alfonso

 
 



  .پوشاك ورزشی بانوان  تولیدبندي پنج مولفه نیروهاي رقابتی پورتر در رتبه .6

  شناسی پژوهشروش  

      یلـ یتحل  -یفیتوصـ  نـوع  از ،هـا  داده يگـردآور  نحـوة  لحاظ هب و يکاربرد نوع از ،هدف ه لحاظب این تحقیق

  .است شده استفاده لهئمس ریدرگ افراد با ینظرسنج از قیتحق يها هیفرض اثبات يبرا رایز ،باشدی م

 203(فعال در رشته هاي مختلـف ورزشـی     یورزشپوشاك  دکنندگانیتول شامل کلیه قیتحقاین  يآمار جامعه

 صـورت  بـه  يریـ گ نمونه روش -شدند مشخص مورگان جدول اساس بر  نفر 127 يآمار هنمون که بود )مورد

ـ پا دییتا از پس ساخته محقق پرسشنامه از ،اطالعات يگردآور يبرا پژوهش نیا در .بود دسترس در نمونه  ییای

 ،)یشـ ورز تیریمـد  دیاسـات  از ینظرسـنج  قیـ طر از( ییروا و) کرونباخ يآلفا آزمون قیطر از( 78/0 بیضر با

  .شد استفاده

   يآمار يها روش

 يهـا  آمـون  از جـداول،  رسـم  و...)  و انهیم ن،یانگیم(یفیتوص يها آزمون بر عالوه ها داده لیتحل هیتجز يبرا

   .شد استفاده 22 نسخه spss افزار نرمدر محیط  دمنیفر آزمون و يا دوجملهآزمون  ،نمونه تک T یاستباط

  هشوپژ يها افتهی 

  .می شود انجام اتیفرض آزمون سپس و ها داده یعیطب عیتوز نییتعتدا اب بخش، نیا در

  ها داده عیتوز بودن یعیطب یبررس 

ها داده یعیطب براي تعیین توزیع نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف :1جدول   

   ها توزیع داده  Z Sig  هانوع پرسشنامه

مولفه هاي 

 دروضعیت رقابتی 

تولید پوشاك ورزشی 

  بانوان

  غیرطبیعی  002/0  851/1  کنندگانزنی تأمینن چانهتوا

  طبیعی  156/0  129/1  واردانتهدید ورود تازه

  طبیعی  158/0  127/1  زنی خریدارانتوان چانه

  غیرطبیعی  020/0  521/1  تهدید ورود محصوالت جایگزین

  غیرطبیعی  005/0  730/1  رقابت بین رقباي موجود



توزیـع   ،بر اسـاس ایـن آزمـون   . از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد ،هاداده طبیعی براي بررسی توزیع

و غیرطبیعـی   ،رقبا، تهدید ورود محصوالت جایگزین و رقابت بین کنندگانزنی تأمینتوان چانه: یی چونهاداده

  .بودطبیعی  ،زنی خریدارانواردان و توان چانهتهدید ورود تازهی مثل مولفه هایبراي 

  ضیه هاي پژوهشآزمون فر

 ـ  پوشاك دیتول يها شرکت بر کنندگان عرضه یزن چانه قدرت :فرضیه اول تـاثیر معنـی    یورزش

  .داري دارد

  .است شده گزارش  2 جدول در آن جینتا که شد استفاده يا دوجمله آزمون از، اول فرضیهبراي آزمون 

اولیهکنندگان موادزنی تامینعوامل مرتبط با قدرت چانه :2 دولج  
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  کنندگانزنی تامینقدرت چانه

  مواد اولیه 

  06/0  8  3≤  1گروه

50/0  001/0  
رابطه مثبت و 

  )H0رد(معنادار
  94/0  119  3>  2گروه

  1  127    کل

کننـدگان مـواد اولیـه از    زنـی تـامین  قدرت چانـه  عواملنگین دهد که میانشان می 2هاي مندرج در جدول یافته

 ،نیبنـابرا  ).≥05/0P(باشـد دار مـی این مقادیر معنـی  رد وصف در پرسشنامه بیشتر است وهاي مومیانگین درجه

  .دارد داري معنی تاثیر ورزشی پوشاك تولید هاي شرکت بر کنندگان عرضه زنی چانه قدرت

 داري معنـی  تـاثیر  ورزشـی  پوشـاك  تولید هاي شرکت بر کنندگان زنی عرضهچانهها نشان داد که قدرت یافته.

، راجاسـکار و  )1387(نیـا  ، علوي و رحیم)1392(دوست و همکاراننتایج حاصل با نتایج تحقیقات وظیفه. دارد

و پژوهشـی کـه نتـایجش    سـت  همخوان وهمسو ) 2014( رنکو و همکاران و ) 2016(، اوکماك)2013(الراعی 

 همان طور که از مبانی نظري پـژوهش اسـتنباط شـد، تـأمین    . یر با نتایج پژوهش حاضر باشد، یافت نگردیدمغا

 ایـن  معمـوالً  هـا  آن .نمایند تحمیل صنعت یک درون يشرکت ها بر را خود زنی چانه توان توانند می کنندگان

 تأمین. دهند می انجام و خدمات شده خریداري کاالي کیفیت کاهش یا قیمت افزایش به تهدید طریق از را کار

 کاالهـاي  قیمت با شده ایجاد هاي افزایش هزینه جبران به قادر که صنعتی سودآوري توانند می توانمند کنندگان



    کمـک  کننـدگان  تـأمین  قـدرت  افـزایش  به که شرایطی؛ )1382کویین و همکاران، (ببرند میان از را نیست خود

 .افزاید می توان خریداران بر است که یطیشرا همان از بازتابی خود، کند می

 تمـایز  ،منجـر شـود   جابجایی هاي هزینه ایجاد به یا و باشد تنوع و تمایز داراي کننده تأمین گروه محصول اگر

-تـأمین  هـاي  نتواند شـرکت  او که شوند می سبب روبروست آن با خریدار که جابجایی هاي هزینه یا محصول

 زنـی  چانـه  قـدرت " نیروي براي شده گرفته نظر در هاي شاخص مطالعه .بگیرد يباز به یکدیگر علیه را کننده

 تـأمین  توسـط  شده عرضه محصوالت کیفیت اینکه به توجه با که است مطلب این نشان دهنده "کنندگان تأمین

 ایـن  لـذا  گـذارد،  مـی  تـأثیر  محصوالت سودآوري و فروش بر آن تبع به و تولیدي محصول بر کیفیت کنندگان

جـایگزینی   امکان عدم همچنین و کنندگان تأمین براي صنعت کم اهمیت مانند هایی شاخص همراه ص بهشاخ

نتـایج   .شده اسـت  کنندگان تأمین زنی چانه قدرت رفتن باال باعث جایگزین، مواد با کنندگان تأمین محصوالت

ر وضعیت رقابتی این صنعت زنی تولیدکنندگان در صنعت پوشاك ورزشی بانوان بکلی نشان داد که قدرت چانه

  .تأثیرگذار است

  

   ر معنـی  زنی خریداران بر شرکت هاي تولید پوشاك ورزشی بانوان تـاثی قدرت چانه: فرضیه دوم

  .داري دارد

 . گـزارش شـده اسـت    3از آزمون تی تک گروهی استفاده شد که نتـایج آن در جـدول    ،فرضیه این براي آزمون

ـ  چانـه  قـدرت  بـا  مرتبط عوامل نیانگیم که ددهی م نشان جدول این يها افتهی  از محصـوالت  دارانیـ خر یزن

 ،نیبنـابرا  ).≥05/0P(باشدی م داری معن ریمقاد نیا و است شتریب پرسشنامه در وصف مورد يها درجه نیانگیم

  .دارد داري معنی تاثیر بانوان ورزشی پوشاك تولید صنعت بر دارانیخر یزن چانه قدرت

  زنی خریداران محصولبا عملکرد قدرت چانه عوامل مرتبط :3 جدول
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 001/0 562/8 126 649/0 49/3  زنی خریداران محصوالتقدرت چانه
رابطه مثبت و 

  )H0رد(معنادار



 تـاثیر  بـانوان  ورزشـی  پوشـاك  تولید رکت هايش زنی خریداران محصوالت برها نشان داد که قدرت چانهیافته

  ، علـوي و  )1392(دوسـت و همکـاران  نتایج حاصل از این تحقیق بـا نتـایج تحقیقـات وظیفـه    . دارد داري معنی

همخوان وهمسـو   ) 2014( رنکو و همکاران و ) 2016(، اوکماك)2013(، راجاسکار و الراعی )1387(نیا رحیم

 جهـت  تـالش  با خریداران .غایر با نتایج پژوهش حاضر باشد، یافت نگردیدمی باشد و پژوهشی که نتایجش م

 یـا  بهتـر  کیفیـت  از کنند می دریافت محصولی که دارند سعی همواره و کنند می رقابت صنعت با قیمت کاهش

 آن موقعیتی هاي ویژگی به بستگی صنعت یک مهم مشتریان از گروه هر توان .برخوردار باشد بیشتري خدمات

 اگـر . دارد آن هـاي  فعالیت کل با مقایسه در صنعت از او خریدهاي نسبی اهمیت طور همین بازار و در يمشتر

 کامل اطالعات خریدار اگر ).1387پورتر، (بود خواهد برخوردار باالیی توان از خریدار گروه آید، فراهم شرایط

 او اهـرم  کـه  شود می باعث باشد، داشته کننده تأمین هاي هزینه حتی و بازار هاي واقعی قیمت تقاضا، مورد در

 داشـته  کـافی  اطالعات خریدار اگر. باشد اندك او اطالعات که باشد زمانی از تر قوي به مراتب زنی چانه براي

در  توانـد  می و کند می تهیه قیمت ترین مناسب به را کند می خریداري که محصولی بود خواهد باشد، مطمئن

نتایج به صورت کلـی نشـان داد    .بایستد ها توسط آن گرفتن قرار تهدید مورد بر نیمب کننده تأمین ادعاي مقابل

. پوشاك ورزشی بانوان بر وضعیت رقابتی این صـنعت تأثیرگـذار اسـت    تولیدزنی خریداران در که قدرت چانه

، هاي امروزي نولوژي، دسترسی به اطالعات با استفده از تکاي انتقالی خریدارانمواردي چون پایین بودن هزینه

تنوع کاالهاي تولیدي و شرکت هاي ورزشی و محدودیت در تعداد خریداران باعث شده که از دست دادن یک 

زنی خریداران در تعیـین  این موضوع باعث افزایش توان چانه .خریدار براي تولیدکننده ورزشی بانوان مهم باشد

  . شودقیمت محصوالت و کیفیت محصول تولیدي می

 واردان در تولیدات پوشاك ورزشی بانوان تاثیر معنی داري داردتهدید تازه: م فرضیه سو.  

  . گزارش شده است  4ستفاده شد که نتایج آن در جدول از آزمون تی تک گروهی ا، این فرضیهبراي آزمون  

  )واردانتهدید تازه(عوامل مرتبط باخطرورود رقباي بالقوه ،  4جدول
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 001/0 423/12 126 620/0 68/3  )واردانتهدید تازه(خطر ورود رقباي بالقوه 
رابطه مثبت و 

  )H0رد(معنادار



از  )واردانتهدیـد تـازه  (رقبـاي بـالقوه    ورود خطرکه میانگین عوامل مرتبط با  دهدنشان می  4جدول ي هایافته

 تهدیـد  ،بنـابراین  ).≥05/0P(باشـد دار میاین مقادیر معنی و هاي مورد وصف در پرسشنامه بیشتردرجه میانگین

   .دارد داري معنی تاثیر بانوان ورزشی پوشاك صنعت در واردان تازه

. در سطحی معنی دار و تاثیرگذار می باشـد ) واردانتهدید تازه(دهد که خطر ورود رقباي بالقوه نشان می هایافته

، راجاسـکار و  )1387(نیـا  ، علـوي و رحـیم  )1392(دوسـت و همکـاران  نتایج حاصل با نتایج تحقیقات وظیفـه 

همسـو مـی باشـد و پژوهشـی کـه       همخـوان و  ) 2014( رنکو و همکاران و ) 2016(، اوکماك)2013(1الراعی

 هـاي  ظرفیـت  بـا  نعتصـ  یـک  بـه  وارد تازه رقباي. نتایجش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد، یافت نگردید

ـ آورمی خود با ي منابع جدید اغلب و دارند بازار از سهم گرفتن به تمایل جدید،  هـا  قیمـت  اسـت  ممکـن . دن

 دنبال به که هایی شرکت. بیاید پایین سوددهی نتیجه میزان در و یابند افزایش فعلی هاي هزینه یا و یابند کاهش

 در منـابع  از اغلـب  ،شـوند مـی  صـنعت  یک وارد دیگر ارهاياز باز و هستند خود وکار کسب به بخشیدن تنوع

 بـر  حاضـر  موانع به بستگی صنعت یک به ورود تهدید. کنند می اساسی استفاده تحول ایجاد جهت خود اختیار

. باشـد  داشـته  تواند می را آن انتظار وارد تازه شرکت که دارد آن موجود در رقباي واکنش و آن به ورود راه سر

 باشـد،  داشـته  را موجود رقباي طرف از جویانه انتقام برخورد انتظار وارد شرکت تازه یا و باشند یادز موانع اگر

واردان بـه صـنعت پوشـاك    نتایج نشان داد کـه تهدیـد ورود تـازه   ). 1387پورتر، ( خواهد بود پایین ورود خطر

هـاي حاضـر در   ز تولیدکنندهعدم حمایت دولت ا. ورزشی بانوان بر وضعیت رقابتی این صنعت تأثیرگذار است

، تمایل پایین تولیدکننـدگان ورزشـی بـه    یین بودن هزینه انتقالی خریدارانصنعت پوشاك ورزشی و همچنین پا

، ظهـور و توسـعه برنـدهاي    مورد نیاز براي ورود به این صـنعت رهبري هزینه صنعت، پایین بودن سرمایه اولیه 

هاي مهم در افزایش تهدیـد ورود رقبـاي جدیـد    از شاخص... ک و، پیبیل سی، جییوا، لی نینگ: جدید از جمله

گیرندگان اصلی این صنعت شـرایطی  اندرکاران و تصمیمشود که دولتمردان و دستبنابراین توصیه می. باشندمی

  .ها فراهم آورنددرا با ایجاد حمایت هاي موثر براي بهبود شرایط مقابله با این تهدی

  والت جایگزین بر تولید پوشاك ورزشی بانوان تاثیر معنی داري داردتهدید محص:  چهارمفرضیه.  

  . گزارش شده است 5اي استفاده شد که نتایج آن در جدول از آزمون دوجملهبراي آزمون 

  

                                                           
7. Rajasekar & Al Raee. 



  عوامل مرتبط با تهدید ورود محصوالت جایگزین به بازار : 5 جدول

  گویه ها

ها
ه 

رو
گ

  

اد  
د
تع

ت   
سب

ن

ده
ش
ه 

هد
شا

م
ی  

قع
وا

ت 
سب

ن
  

عی
م

م 
می

ص
ر ت

ا

ي
یر

گ
  

ون
زم

 آ
جه

نتی
  

  تهدید ورود محصوالت جایگزین به بازار

  23/0  29  3≤  1گروه

50/0  001/0  
رابطه مثبت و 

  )H0رد(معنادار
  77/0  98  3>  2گروه

  1  127    کل

دهد که میانگین بکارگیري تهدید ورود محصوالت جایگزین به بـازار از  نشان می 5هاي مندرج در جدول یافته

 صـنعت  بـر  جایگزین محصوالت تهدید ،بنابراین ).≥05/0P(باشددار میو این مقادیر معنی یشتر استنگین بمیا

    .دارد داري معنی تاثیر بانوان ورزشی پوشاك

ـ  نیگزیجا محصوالت ورود دیتهدکه  دهدی م نشان ها افتهی       تـاثیر گـذار    بـانوان  ورزشـی  پوشـاك  صـنعت  رب

ـ ن-میرحـ  و يعلـو  ،)1392(همکـاران  و دوسـت  فـه یوظ قـات یتحق جیتـا ن با حاصل جینتا. باشد یم  ،)1387( ای

 و باشـد  یمـ  وهمسـو  همخـوان )  2014(  همکـاران  و رنکـو  و) 2016(اوکمـاك  ،)2013( یالراع و راجاسکار

ـ  در موجـود  هـاي  شـرکت  یتمام .دینگرد افتی باشد، حاضر پژوهش جینتا با ریمغا جشینتا که یپژوهش  کی

 محصـوالت . هستند رقابت در کنند،ی م دیتول نیگزیجا محصوالت که یعیصنا با اي ستردهگ سطح در صنعت،

 خـود  محصـوالت  بـراي  سـودآوري  باهدف توانند یم ها شرکت که ییها متیق براي یسقف جادیا با نیگزیجا

 تیودمحد باشد، تر مناسب نیگزیجا کاالهاي متیق هرچه. کنند یم محدود را صنعت بالقوه یبازده بگذارند،

 ازمنـد ین کـه  است یموضوع نیگزیجا محصوالت ییشناسا. بود خواهد دارتریپا صنعت سود در جادشدهیا هاي

. باشـند  داشـته  صـنعت  محصـول  عملکـرد  مشابه عملکردي توانند یم که است یمحصوالت گرید براي جستجو

ـ ا یبررسـ  جینتـا  بـه  توجـه  بـا  نیبنابرا. است قیدق کار مستلزم قیتحق و جستجو نیا اوقات یگاه  ،فرضـیه  نی

 یورزشـ  پوشـاك  صـنعت  در یرقابت يهاي استراتژ در زمره نیگزیجا محصوالت ورود دیتهد که شد مشخص

کاالها با تنـوع   و توجه به این استراتژي و هدفمندي برنامه هاي عملیاتی شرکت ها در تولید شودی م محسوب

منجـر یـه    1مشتریان و تمرکـز بـر کـاالي جدیـد     ، هماهنگ با نیاز هايو اشکال متفاوت، تکنولوژي هاي جدید

                                                           
1.New Collection 



 دیـ خر بـه  انیمشـتر  عالقه ن،یگزیجا يکاالها ورود زانیم اثرگذاري تهدید محصوالت جایگزین شده است که

  .شده اند گذار ریتأث روین نیا بر دیجد محصوالت نییپا تیمطلوب و تیفیک و شتریب زانیم به دیجد محصوالت

  

 ین رقباي حاضر در شرکت هاي پوشاك ورزشی تاثیر معنـی داري  وضعیت رقابتی ب: فرضیه پنجم

  .دارد

  . گزارش شده است  6اي استفاده شد که نتایج آن در جدول از آزمون دوجمله ،این فرضیهبراي آزمون 

  

  عوامل مرتبط با رقابت بین رقباي موجود : 6 جدول
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  رقابت بین رقباي موجود

  06/0  8  3≤  1گروه

50/0  001/0  
رابطه مثبت و 

  )H0رد(معنادار
  94/0  119  3>  2گروه

  1  127    کل

  دهد کـه میـانگین بکـارگیري رقابـت بـین رقبـاي موجـود از میـانگین         نشان می   6هاي مندرج در جدول یافته

 وضـعیت  ،بنابراین). ≥ 05/0P(باشددار میاین مقادیر معنی شنامه  بیشتر است وهاي مورد وصف در پرسدرجه

  .دارد داري معنی تاثیر ورزشی پوشاك شرکت هاي در حاضر رقباي بین رقابتی

 در وصـف  مـورد  يها درجه نیانگیم از موجود يرقبا نیب رقابت يریبکارگ نیانگیم که دهدی م نشان ها افتهی

صنعت پوشاك  در موجود يرقبا نیب رقابت نیبنابرا). P≤/05(باشدی م داری معن ریمقاد نیا وبیشتر  پرسشنامه

 این میرح و يعلو ،)1392(همکاران و دوست فهیوظ قاتیتحق جینتا با حاصل جینتا. باشد یم ورزشی تاثیر گذار

 باشد یم وهمسو همخوان)  2014(  همکاران و رنکو و)  2016(اوکماك ،)2013( یالراع و راجاسکار ،)1387(

 تالش هیشب موجود رقباي نیب رقابت .دینگرد افتی باشد، حاضر پژوهش جینتا با ریمغا جشینتا که یپژوهش و

 مـت، یق سـر  بـر  رقابـت  رینظ ییها کیتاکت از استفاده قیطر از معموالً که است یگاهیجا آوردن دست به براي

. ردیـ گی مـ  صورت انیمشتر براي ضمانت ای دماتخ شیافزا و محصول یمعرف براي تالش ،یغاتیتبل مبارزات

 کنندی م احساس ای و نمایندی م فشار ینوع احساس کنندگان رقابت از تا چند ای کی که است نیا رقابت لیدل



 یمهم ریتأث رقبا از یکی جانب از یرقابت اقدامات ع،یصنا شتریب در. است شده فراهم شرفتیپ براي ییها فرصت

ـ ا .زدیبرانگ را مبارزه براي تالش ای انهیجو یتالف یتالش است ممکن نیبنابرا و دارد انکنندگ رقابت گرید بر  نی

 سر بر رقابت ژه،یو به رقابت اشکال از یبرخ. اند وابسته گریکدی به متقابل طور به ها شرکت که دهد یم نشان

 در کـاهش . کننـد  فیتضـع  یسودده نظر از را صنعت کل دارد احتمال و هستند ثبات فاقد اديیز حد تا متیق

 بـه  منجر ،ردیگ انجام قیتطب نیا که یهنگام و ردیپذ یم انجام زین رقبا گرید توسط یآسان به و عتسربه  متیق

 گرفته نظر در هاي شاخص به مربوط هاي افتهی یبررس با ).1387 پورتر،(شود یم ها شرکت همه درآمد کاهش

 پوشـاك  صـنعت  از خـروج  هـاي  نـه یهز کـه  گرفت جهینت نتوا یم "رقبا نیب رقابت شدت" رويین براي شده

 ،رقابتی شدن قیمت ها، تحریم ها، حـق گمرکـی   ،یتخصص هاي ییدارا داشتنن مانند یمختلف لیدال به یورزش

 در فعال رقباي تعداد بودن باال این عامل در کنار. باالست...  و یاجتماع و یدولت هاي تیمحدود ،یعاطف موانع

 بودن استاندارد و، مشکالت اشتغال در دیگر صنایع کنندگان مصرف یانتقال هاي نهیهز بودن زیناچ صنعت، نیا

 در بـانوان  یورزشـ  پوشـاك  صنعت در رقبا نیب رقابت رويین شیافزا باعث صنعت نیا در ديیتول محصوالت

 در زمـره  بارق نیب رقابت شدت که شد مشخص ،فرضیه نیا یبررس جینتا به توجه با نیبنابرا. است شده کشور

   . شودی م محسوب ی در جذب و حفظ مشتریانورزش پوشاك صنعت در یرقابت يهاي استراتژ

  

 بـانوان   یپوشاك ورزش شرکت هايپورتر در  یرقابت تیگانه وضعپنج يروهاین بین: فرضیه ششم

  .اختالف معنی داري وجود دارد

  . آمده است 8و   7آن در جدول  از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایجاین فرضیه،  براي آزمون 

  

بین رقباي موجود نیرو هاي پنجگانهآزمون فریدمن براي تعیین اختالف  :7جدول   

 نتیجه P دوخی  Df نمونه

127 4 195/66 001/0 
داري وجود بندي رقابت بین رقباي موجود تفاوت معنیبین اولویت

.دارد  

 

 

 



ودرقباي موجبین  نیرو هاي پنجگانهبندي رتبه : 8جدول   

 هامیانگین رتبه عوامل 

 53/3  ي فعالشرکت هارقابت بین رقباي موجود  1

 31/3  کنندگان مواد اولیهزنی تامینقدرت چانه 2

 31/3 تهدید ورود محصوالت جایگزین به بازار 3

 68/2 )واردانتهدید تازه(خطر ورود رقباي بالقوه   4

 317/2 زنی خریداران محصوالتقدرت چانه  5

ي وجـود دارد و رقابـت   دهد که بین هریک از عوامل پنج گانه اختالف معنی دار نشان می  8 و 7 نتایج جداول

  .رتبه اول را به لحاظ اهمیت به خود اختصاص داده است ،جود و فعال در این صنعتبین رقباي مو

  بحث و نتیجه گیري

در وضعیت رقابتی صنعت پوشـاك ورزشـی    عواملي رتبه بند نشان داد که ي این پژوهشیافته هابه طور کلی، 

ي شـرکت هـا  رقابت بین رقباي موجود  - 1 :دارندبا هم اختالف معنی داري  زیر است وبانوان ایران به ترتیب 

خطـر   - 4 ؛تهدید ورود محصوالت جایگزین به بـازار  - 3 ؛کنندگان مواد اولیهقدرت چانه زنی تامین- 2 ؛فعال

 .زنی خریداران محصوالتقدرت چانه - 5 ؛)واردانهدید تازهت(ورود رقباي بالقوه 

، )2014(، رنکو و همکاران)2013(هاي راجاسکار و الراعی نتایج پژوهش حاضر در این فرضیه با نتایج پژوهش

ولـی در   ،هر چند در این دو پژوهش، رقابت بین رقباي موجود جز اولویت اول قرار داشت. باشدراستا نمی هم

تجزیه و تحلیـل  "در پژوهشی با عنوان ) 2013(راجاسکار و الراعی . دي سایر عوامل تفاوت وجود داشتبنرتبه

ترین عامل رقابتی در این صنعت، دریافتند که مهم" صنعت مخابرات عمان با استفاده از مدل رقابتی میشل پورتر

ـ . باشدرقابت بین رقبا و تهدیدات جایگزین می داري درت خریـداران، تـأثیر معنـی   در حالی که خطر ورود و ق

 یطراح"با عنوان  یقیدر تحق)  2014( و همکاران  1رنکو. کنندگان بسیار محدود استدارند، تأثیر قدرت تأمین

 طیمحـ  شرکت از کیکه  افتندیدر "یکرواس در پورتر یپنج گانه رقابت روهايین با استفاده از یابیاستراتژي بازار

اسـتراتژي هـاي    توسـعه  ن،یبنـابرا . ستیجدا ن،که به آن تعلق دارد  از صنعت یطیاطراف خود به خصوص مح

                                                           
9.Renko 



دارد  تیـ کـه در آن فعال  یطیمح ساختار لیو تحل هیحاصل از تجز جیبر اساس نتا دیمناسب شرکت با یابیبازار

تازه  دیتهد. 2 :رقباي موجود نیرقابت ب. 1 :ددارن ریبر رقابت تأث بیمدل پورتر به ترت رويیپنج ن نیهمچن. باشد

ـ تهد. 5 :کننـدگان  نیتـأم ی قدرت چانه زن. 4 :دارانیخر یقدرت چانه زن. 3 :واردان  .نیگزیمحصـوالت جـا   دی

، تحریم ها و اثرات آن بر اقتصاد رسد تفاوت در جوامع آماري، مباحث اشتغال در یک کشوربنابراین به نظر می

 وضعیت گرفت نتیجه توان می پس. تایج حاضر باشددر ن تواند عاملی در تفاوتو ماهیت متفاوت تحقیقات می

 چنـد  یـا  یـک  که است این رقابت دلیل -داراست رقابتی صنعت وضعیت بر را تأثیر ترین بیش رقبا بین رقابت

 بـراي  فرصـت  نـوعی  کننـد  مـی  احساس یا دارند توسعه به گرایش باالیی کننده رقابت هاي شرکت از شرکت

 موقعیـت  دهنـده  نشان صنعت در نیرو این شدت بودن باال که ئز اهمیت ایننکته حا .است شده فراهم پیشرفت

 ورزشـی  پوشاك صنعت يارتقا زمینه گفت توان می ،دیگر عبارت به. باشد می این صنعت براي توسعه مناسب

 و صنعت این داخلی توسعه به توانمی هوشمندانه و مناسب ریزي برنامه با و است فراهم داخل کشور بانوان در

 زنـی  چانـه  قـدرت  بـراي  آمـده  دست به مقادیر .کرد شایانی کمک کاالها گونه این واردات به کاهش وابستگی

 خود این ؛است تريپایین میانگین داراي پژوهش این در مورد استفاده مدل قبلی نیروي نسبت به کنندگان تأمین

 موقعیـت  گویـاي  هـم  باز که است صنعت این در تولید براي نیاز مورد مواد اولیه بودن دسترس در دهنده نشان

 مـواد  تهیه در مشکل صنعت هر پیشرفت محدودکننده عوامل از یکی که چرا ،صنعت است توسعه براي مناسب

تهدید ورود محصوالت جایگزین در رتبه سوم قـرار   .باشد می اولیه مواد کنندگان تأمین انحصاري بودن یا اولیه

 تواننـد مـی  ولـی  ،شـوند مـی  تولیـد  دیگري منظور به که است محصوالتی جایگزین، از محصوالت منظور. دارد

ورود  کـم  احتمـال  دهنـده  نشـان  مقدار این بودن پایین. شوند خود صنعت از غیر صنعتی جایگزین محصوالت

خطر ورود رقباي بالقوه یا تهدیـد تـازه واردان در    .باشد بانوان می ورزشی پوشاك صنعت به محصوالتی چنین

 نشـان  بندي رده این چهارم رتبه در واردان ورود تازه تهدید نیروي گرفتن قرار. ارم قرار گرفته استجایگاه چه

وري  دیگر سودآ از نشان خود و باشد می صنعت این به ورود به ها شرکت و افراد پایین به نسبتتمایل  دهنده

یمـاري هـاي اقتصـادي کشـور از     ، نبود قوانین مربوط به کپی رایت و برنـدینگ و ب صنایع به خصوص داللیسم

پوشـاك   صـنعت  جمله قاچاق چند میلیاردي پوشاك خارجی و حاشیه سود مناسـب ایـن فعالیـت هاسـت کـه     

گـذاري در بخـش تولیـد را     و سـرمایه  جذب پتانسیل کمی در بانوان را مورد تهدید قرار داده است  و ورزشی

. آوردمی توسعه این صنعت فراهم زمینه را برايتوان می ، با رفع تهدیدهاي فوق این با وجود .ایجاد کرده است



تري نسبت میانگین پایین داراي نیرو این مشتریان، زنی چانه قدرت نیروي براي آمده دست به مقادیر به توجه با

 گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  موضـوع  این از. میانگین باالتر استمقدار از  همچنان ولی ،است به چهار عامل قبلی

جه به تنـوع شـرکت هـا و محصـوالت     باشد و با تو سطح می یک در بازار در موجود محصوالت یتتقریبا کیف

در مجموع و بـا   .باالیی برخوردارند مانور قدرت خرید از قیمت کاهش و خود انتخاب، خرید در ها، مشتریانآن

ط کرد کـه هـر یـک از پـنج     توان چنین استنباهاي تحقیق حاضر و استفاده از ادبیات و پیشینه، میتوجه به یافته

کنندگان مواد اولیه، ي فعال، قدرت چانه زنی تامینشرکت هارقابت بین رقباي موجود (عامل رقابتی مدل پورتر

زنـی  و قـدرت چانـه   د ورود محصوالت جـایگزین بـه بـازار   ، تهدی)واردانتهدید تازه(خطر ورود رقباي بالقوه 

 باشند و پـنج رقابتی صنعت تولیدي پوشاك ورزشی بانوان می از عوامل مؤثر بر وضعیت) خریداران محصوالت

 زنـی چانـه  خریـداران، قـدرت   زنی چانه قدرت جایگزین، تهدیدات جدید، گذاران سرمایه ورود -رقابتی عامل

 مراتـب  به صنعت یک رقابت در که ندا واقعیت این کننده منعکس -موجود رقباي بین رقابت و کنندگان تأمین

 بالقوه شوندگان وارد و ها کنندگان، جایگزین تأمین مشتریان، رود و می فراتر آن در افتاده جا نبازیگرا سطح از

 خاص، شرایط به بسته است ممکن که شوند محسوب می صنعت یک در موجود هاي بنگاه براي رقبایی همگی

صاحبی و (نامید گسترده ابترق توان می حالت این در رقابت را باشند و برخوردار تري پایین یا باالتر اهمیت از

 تـرین قـوي  و می کنند تعیین را آن سودآوري و صنعت در رقابت شدت باهم، مذکور عامل پنج ).1390طالبی، 

 بازار یک عالی موقعیت از شرکت یک اگر حتی ،مثال عنوان به. هستند مهم استراتژهاي تدوین در نیروها نیرو یا

 بـا  صـورتی کـه   در باشـد،  نداشـته  وجـود  بـالقوه  رقباي جانب از تهدیدي گونه هیچ و باشد برخوردار صنعت

 هـیچ  حتـی اگـر  . داشـت  خواهـد  پـایینی  سرمایه بازدهی شود، روبرو تر هزینه کم و برتر جایگزین یا محصول

 را بـالقوه  سـود  رقباي موجود بین شدید رقابت نشود، وارد جدیدي رقیب هیچ و باشد نداشته وجود جایگزینی

 سرمایه ورود که است ممکن رقابتی زمانی کامالً صنعت در رقابت نهایت ،دانان اقتصاد زعم به. کند می محدود

 ندارنـد  مشتریان و کنندگان مقابل تأمین در زنی چانه توان گونه هیچ موجود هاي بنگاه ؛است آزاد آن به گذاران

صـادقی و  (اسـت  کنتـرل  بـل غیرقا مشابه رقابت محصوالت و هم به شبیه متعدد يشرکت ها وجود واسطه به و
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The study is to analyze the competitive situation of women's sportswear industry 
with using Porter's competitive model. The method of the present in terms of aim is 
applicable and In terms of data collection is descriptive and analytical, because to 
prove the hypothesis of survey the polls of people involved were used. The 
population of this research included all manufacturers of women's sport apparel in 
the country and research questionnaires were distributed among them (N=203). 
Validity and reliablility of Questionnaires was proved (α=0.78).The statistical 
sample was calculated according to Morgan table (n=127). Sampling method the 
present study was randomized available. The questionnaire that used in this study 
was researchers made questionnaire which five bargaining power of suppliers, the 
threat of entry of newcomers, bargaining power of buyers, the threat of entry of 
substitute products and the competition between the competitors were included in 
it. Questionnaire items were as a result of interviews with managers and heads of 
companies producing goods of women's sports. First the descriptive analysis 
(mean, median, etc.) and of tables and charts, calculations were done, and in 
inferred section due to normality of two components one-sample t-test and because 
of not normality in the three components the binomial test was used and Friedman 
test was used to rank the the factors. And spss software version 22 was used for 
testing. The results showed that each of the five competitive of factors of porter 
model(Competition between companies operating existing competitors, bargaining 
power of suppliers of raw materials, the threat of potential of rival entry) (Threat of 
New Entrants), The threat of entry substitute products to market, and Bargaining 
Power of Buyers Products) are the factors that affecting the competitive situation 
sportswear industry of women and thus their importance is as follow: 1. The 
competition between the competitors companies operating; 2. The bargaining 
power of suppliers of raw materials; 3- Threat of entry of substitute products to 
market; 4- The risk of entry of potential competitors (Threat of New Entrants); 5- 
Bargaining Power of Buyers Products. 
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