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 9312در سال  رانیصنعت ورزش ا ديیدر بخش تول یهاي خارجبا نمونه سهیدر مقا یکاالهاي داخل ريیموانع رقابت پذ یپژوهش حاضر با هدف بررس

نفر از خبرگان  91 رآن با نظ ییو محتوا يصور ییبود که روا ياساختهپرسشنامه محقق  اطالعات، يو ابزار گردآور یشیمایپ قی. روش تحقدیاجرا گرد
قرار گرفت.  دییأمورد ت 48/3کرونباخ  ينفر و با استفاده از آلفا 33 يمطالعه راهنما بررو يآن با اجرا یدرون ییایو پا یبررس یصنعتو  یورزش تیریمد

از کتاب  یبیواحدها به صورت ترک نیمربوط به ا تبود. اطالعا يدیواحد تول 223که شامل  یورزش يدیتول يواحدها رانیمد هیکل قیتحق نیا يجامعه آمار
شرکت از جامعه فوق الذکر بود. به  963شامل قیتحق ي. نمونه آماردیگاه وزارت صنعت، معدن استخراج گردبانک اطالعات صنعت ورزش کشور و وب

نشان  قیتحق يهاافتهی استفاده شد. p<31/3 يداریسطح معن در 21SPSS يافزار آمارمکرر و از نرم انسیزواریها از آزمون آنالداده لیو تحل هیمنظور تجز
اختالف  رانیصنعت ورزش ا يدیدر بخش تول یخارج ي( با کاالهایخارج یفرابخش ،یداخل یفرابخش ،یدرون بخش) يریموانع رقابت پذ نیداد که ب

 خصوصی بخش همراهی با کشور کالن گیرندگانتصمیم و گذارانسیاست که است الزم تولید راه سر بر موجود موانع به توجه لذا با .وجود دارد يداریمعن
 .نمایند هموار پویا اقتصاد یک براي را راه تولید موانع و مشکالت رفع با و نموده فراهم را گذاريسرمایه و تولید فرایند بهبود جهت در الزم بسترهاي
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 مقدمه
بیست و (. ورزش در قرن 2: 9341کند )امینی روشن، را تجربه میاي در ابتداي هزاره سوم جهان ورزش دوران جدید و تازه

( و از طریق ایجاد تقاضا براي خدمات کاالهاي 3 :9348 ،9ي بیشماري مواجه است )چرنوشنکوهایکم، با تقاضاها و محدودیت
: 9341هم کرده است )علیزاده و هنري، اورزشی و ایجاد جذابیت براي اجتماعات، زمینه الزم را براي توسعه کسب و کار فر

تواند، باعث رونق اقتصادي ورزش و بهبود توسعه می و ارائه خدمات ورزشی 2تجهیزات ورزشیبنابراین تولید لوازم و . (998
ثري دارد. تقاضاي روز افزون ؤصورت یک کاال یا محصول تجاري در سیستم اقتصادي جامعه نقش مورزش شود. ورزش به

المللی در زمینه ي بینهااست که شرکتکشورها براي خرید وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت و با استاندارد باعث شده 
 (. 361: 9348تولید و تجارت کاالها، تجهیزات و وسایل ورزشی چند ملیتی در بسیاري از کشورها تشکیل شود )نادریان، 

که تولیدکنندگان بزرگ محصوالت و  1و ري بوک 8، نایک3ي بزرگ تولید کاالهاي ورزشی از جمله آدیداسهاشرکت
کنند و با دقت بیشتر در می طور سازمان یافته و هماهنگ عملباشند، براي موفقیت در تجارت بهمی ر دنیاکاالهاي ورزشی د

 که است این (. واقعیت62: 9313کنند )عسکر زاده و حیدري نژاد، می کلیه مراحل طراحی، تولید، توزیع و ترویج کوشش
 صنعت یک عنوانبه ورزش صنعت میان این از که ؛(986 :9341 آرمان،)است  اقتصادي توسعه و تولید محرکه موتور صنعت

 دلیل به و( 361 :9348 نادریان،)است  کرده پیدا فعال و ثرؤم حضور جامعه اقتصادي مبادالت عرصه در پردرآمد، و رونق پر
. است برخوردار باالیی بسیار اقتصادي اهمیت از ورزشی، خدمات و کاالها مصرف به نیاز و ورزش به مردم رشد به رو گرایش
 .دارد بستگی کشور آن در ورزشی محصوالت تولید دامنه و اندازه به مختلف کشورهاي در صنعت این کمیت و کیفیت

 ناخالص تولید بر تواندمی ورزشی محصوالت مختلف دسته 8 عنوانبه ورزشی خدمات و کاالها آموزش، اطالعات، رویدادها،
 از یکی ورزش صنعت .(26 :9348 جعفري، و عسکریان)باشند  داشته سزاییهب ثیرأت کشور هر افزوده ارزش و داخلی

 به باشدمی صنعت این سالیانه مالی تبادالت میلیارد، صد چند که باشدمی دنیا در رشد حال در صنایع ترینسریع و بزرگترین
 مالی تبادالت ورزش صنعت در سینما صنعت برابر هفت و خودروسازي صنعت برابر دو کشورها از برخی در کهاي گونه

میلیاردي دالري ورزش با رشدي بالغ  833که در ایاالت متحده آمریکا صنعت طوريبه .(1 :9341 شریفیان،) گیردمی صورت
 رشد (. همچنین9313صنعت برتر معرفی شده است )ناصح و همکاران:  93عنوان یکی از درصد در طول یک دهه، به 13بر 

 هزینه که داردمی اظهار 6گراتون کهاي گونهبه دهدمی صنعت این سودآوري از نشان نیز کشورها دیگر در ورزش صنعت
 تولید درصد 4/9 حدود ورزش تجاري بخش و رسیده میلیاردي 2/91 رکورد به 2333 سال در انگستان ورزش در پرداختی
 تولید در صنعت سهم کلی طوربه که است حالی در (. این99: 9319رضوي و نوبختی، )است  برداشته در را داخلی ناخالص
 درصد 91 به 9343 سال در سهم این رسمی غیر آمارهاي اساس بر البته است، درصد 96 حدود ایران در داخلی ناخالص
 2416 معادل رقمی با 9343 سال در ورزش بخش داخلی ناخالص تولید سهم همچنین ،(986 :9341 آرمان،) یافت افزایش
 (ریال میلیارد 441) درصد 12/62 حدود تورم، احتساب با که بوده کشور داخلی ناخالص تولید از درصد 31/3 ریال، میلیارد
 (.9346جعفري،  و عسکریان) است داشته رشد 9311 سال به نسبت

 همسازي الگوي و برندمی پیش به را همدیگر آنها. هستند شریک هم با صریحاي گونهبه ورزش و کار و کسب بنابراین
 در درآمد و تولید افزایش (.929 :9341مند علیزاده و همکاران، ) دهندمی شکل را کندمی حمایت را شاندوجانبه توسعه که

 يهابخش تولید ارزش بررسی و شناخت مستلزم آن به نیل و دارد قرار مختلف کشورهاي اقتصادي يهابرنامه سرلوحه
 رقابت، شدت و رقبا تعداد افزایش نیز و مصرف بازارهاي گسترش و شدن جهانی فرایند میان، این در است، اقتصادي مختلف

                                                            
1. Chernushenko 

2. Equipment Sports 

3. Adidas 

4. Nike 

5. Reebok 

6. Gratton 
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 مفهوم یک پذیري رقابت(. 84: 9313عباسی و همکاران، ) است شده 9پذیري رقابت مانند مفاهیمی به بخشیدن اهمیت باعث
 را بازار یک به خود خدمات یا کاال عرضه زمینه در را اقتصادي بنگاه یا شرکت یک عملکرد یا توانایی که است تطبیقی

 رقابت با توانندمی موجود يهاشرکت باشد، تررقابتی داخلی اقتصاد هرچه(. 281: 9344عباسی و همکاران، ) کندمی مشخص
پیراسته و ) خواهدکرد طی ترسریع را ترقی و رشد مسیر کشور آن، تبع به و کنند عمل خارجی بازارهاي در بیشتر تولید و

 نیز کنندهمصرف رفاه و شوند برخوردار بهتري کیفیت از داخلی تولیدات که شودمی باعث پذیريرقابت(. 9341همکاران، 
 شود،نمی ایجاد خودجوش و ناگهانی صورتهب تولیدي محصول یک در پذیريرقابت قدرت(. 1 :9344کمالی، ) یابد افزایش

 وجود به دیگر محصوالت با کاال یک مزایاي مقایسه و مشابه اجناس با تجاري عادالنه مبارزه صحنه در ویژگی چنین بلکه
 و هاشرکت پذیريرقابت یا رقابتی توان افزایش که گفت توانمی دیگر عبارتبه(. 84 :9313رحیمی،  و عباسی) آیدمی

 (.1 :2333 فیشر، و شارما) شودمی ملی پذیري رقابت سطح ارتقاي نهایتاً و جامعه در رقابتی فضاي ایجاد به منجر هاسازمان
 بر ثرؤم عوامل شناسایی براي خود، پذیريرقابت ارتقاي جهت در مختلف کشورهاي و هابنگاه صنایع، تا شده موجب امر این

 تا است شده باعث متعددي عوامل ما کشور در(. 933 :9341 همکاران، و خدامرادي) کنند تالش هاآن تقویت و پذیريرقابت
 رقابت توان افزایش بر کهاي گونهبه کنند رقابت خارجی مشابه محصوالت مقابل در راحتی به نتوانند صنایع از بسیاري
 بررسی قابل موانع از دسته دو راستا همین ( در22: 9312صادقی و همکاران، گذارند )می ثیرأت بازار در هابنگاه و هاشرکت

که شامل  باشندمی بخشی مطرح درون موانع عنوان تحت و بوده ورزش صنعت خود به مربوط که موانعی اول دسته .باشندمی
 که شوندمی تحمیل ورزش صنعت بر بیرون از که فرابخشی، موانع دوم دسته وهزینه تمام شده، کیفیت، دانش و سرمایه 

 و هاشرکت رقابت توان افزایش بر که بوده اقتصاد و سیاست جامعه، و دولت ،هازیرساخت مقررات، و قوانین بر مشتمل
 دولت گرفتند. قرار مطالعه مورد ورزش صنعت پذیريرقابت موانع عنوانبه حاضر تحقیق در و گذارندمی ثیرأت بازار در هابنگاه

 و اجتماعی و اقتصادي سیاسی، مختلف امور در خود مداخله با و بوده ثرؤم پذیريرقابت در همواره عمده، نیروي یک عنوانبه
 يهابررسی همچنین (.29 :9348مرادي و شفایی، ) است داشته منفی و مثبت ثیرأت پذیريرقابت بر مقررات و قوانین اعمال
 این ایجاد بدون و است پذیريرقابت محرکه نیروي کارآمد، و گسترده يهازیرساخت وجود که است آن مؤید شده انجام

 تولید رو این از (.9313عباسی و همکاران، ) یافت دست موفقیت به اقتصاد کردن پذیررقابت عرصه در توانها نمیزیرساخت
 با محصوالت تولید نیز و دیگران با هاارزش و محصوالت مبادله و ایجاد تولید، طریق از تجهیزات و محصوالت کنندگان

 عبارت به آورد ارمغان به آنها براي را منفعت و سود بیشترین که آورند در شکلی به را پذیري رقابت فضاي توانندمی کیفیت
 از و کندمی ایجاد اشتغال سو یک از ورزشی خدمات و ورزشی محصوالت تولید در گذاري سرمایه که گفت توانمی دیگر
مند علیزاده، ) شودمی اجتماعی شکوفایی و اقتصادي رونق موجب امر این که افزاید،می ملی ناخالص تولید بر دیگر سوي
 موانع و مشکالت با تولیدکنندگان کشور در که دهدمی نشان آیدمی بر تولیدکنندگان سخنان از که آنچه اما (.922: 9341

 واردات و تولیدي واحد نمودن تعطیل به راغب را آنان کهاي گونهبه هستند روبرو کار و کسب و رقابت فضاي در بسیاري
 از را تجاري و صنعتی اجتماعی، مینأت بانکی، قوانین ناکارآمدي( 9343) حسینی امیر. است کرده خارجی کشورهاي از اجناس

 تولیدکنندگان به داخل رقابتی ناسالم بازار در را دشواري شرایط تا شده باعث که برشمرده صنایع کلی موانع و مشکالت
 شدید نوسان متعاقباً و آنها واردات و چوبی محصوالت قیمت افزایش ،(9341) همکاران و بیات کشکولی .نماید تحمیل ایرانی
 نماید. همچنین جنتیمی عنوان رقابت بازار در چوب صنعت مشکالت و موانع از را داخلی، محصوالت کیفیت کاهش قیمت،

 ثبات عدم مالی، مینأت به دسترسی «ایران جایگاه و پذیريرقابت شاخص» عنوان تحت تحقیقی در ،(9341)رفتار  نیک و فرد
 اشاره کار و کسب فراروي مشکالت مهمترین از را ارزي مالیاتی، مقررات دولتی، دیوانساالري تورم، دولت، يهاسیاست در

ي کسب و کارهاي ورزشی پرداخته است. ها( نیز، در تحقیقی به بررسی چالش2338) 2تسون و همکاران است. نموده
ي مدیریتی پیش روي کسب وکارهاي ورزشی، فقدان استفاده از هادهد که مهمترین چالشمی ي این پژوهش نشانهایافته

                                                            
1. Compatibility 

2. Tesone, D. V 
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 ي محافظه کارانههامنابع و تسهیالت، مشکالت اقتصادي، محیط سیاسی، فقدان مدیران شایسته، تعارض اجرایی و سیاست
 سساتؤم راه سر بر موجود موانع و هافرصت بررسی به کانادا ورزش در تحقیقی در ،(2336) 9کارلیز این بر عالوه باشد.می

 و دانش فقدان پول، فقدان اقتصاد، در ثباتیبی که داد نشان وي تحقیق نتایج. پرداخته است فراغتی و تفریحی ورزشی،
 که رسیدند نتیجه این به انجام دادند (9312همکاران ) و صادقی که پژوهشی در باشد.می موجود مشکالت مهمترین از تجربه
 باال بودن تولیدکنندگان، دیدگاه از داخلی ورزشی خرید کاالهاي به تمایل کاهش نتیجه در و قیمت رفتن باال از علل یکی
 که دادند نشان تحقیقی در( 9313) همکاران و صفري .باشدمی ما کشور ي تمام شده تولید درهاهزینه و کارگران مزد

 قیمت بودن باال مدیریت، در شدید ضعف گذاري،سرمایه امنیت فقدان شامل پذیريرقابت ضعف نقاط و مشکالت مهمترین
 است.  بوده تورمی شرایط وجود محصوالت، شده تمام

 است گردیده سبب مطالعه مورد کشور و صنعت نوع جمله از مختلفی عوامل که دهدمی نشان شده ذکر تحقیقات مطالعه
 از. ندارد وجود پذیريرقابت موانع زمینه در عمومی توافق یک و باشد داشته وجود پذیريرقابت موانع از متنوعی طیف که

 و کارایی و بوده مطرح توسعه و رشد کلیدي محورهاي عنوانبه اشتغال و گذاريسرمایه تولید، مباحث اقتصادي، کالن دیدگاه
 افق به شدن نزدیک و اهداف تحقق موجب ،هابخش سایر رشد زمینه کردن فراهم ضمن عوامل این از کدام هر بهینه تولید
 يهاسیاست همچنین و 31 ماده توسعه چهارم برنامه کلی يهاسیاست براساس و شد خواهد کشورمان ساله بیست اندازچشم
 مستمر بهبود قانون ابالغ و( 9341) صنعتی و تولیدي موانع رفع قانون و پذیريرقابت بهبود بر توسعه، پنجم برنامه کلی

 ساخت تولیدي کاالهاي رقابت بحث اول گام اینکه به توجه با همچنین و اسالمی شوراي مجلس توسط کار و کسب فضاي
 در پژوهشی که رسدمی نظر به آمده، عملبه بررسی با. است خارجی کاالهاي با آنها پذیري رقابت موانع شناسایی داخل،
 در است نگرفته صورت ایران ورزش صنعت تولیدي بخش در خارجی يهانمونه با ورزشی کاالهاي پذیريرقابت موانع زمینه
 و کار از حمایت ملی، تولید به رهبري معظم مقام کیدأت به توجه با لذا. شودمی مشاهده زمینه این در دانشی ءخال یک نتیجه

 براي مسیري انقالب فرزانه رهبر حکیمانه دید از و است آن ادامه و اقتصادي جهاد اصلی محرک واقع در که ایرانی سرمایه
 رقابت موانع بررسی به امکان حد در تا نمایدمی تالش حاضر تحقیق لذا. کرد خواهد فراهم تولید در خودکفایی به دستیابی
 آورده وجودهب داخل بازار در خارجی کاالهاي با ورزشی داخلی کاالهاي تولیدکنندگان رقابت در که مشکالتی نیز و پذیري

 است؟ عوامل کدام خارجی ورزشی کاالهاي پذیريرقابت بر ثرؤم موانع اولویت طرفی از و بپردازد است

 

 شناسی پژوهشروش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردي بوده و از نظر استراتژي اجرا، روش اجراي آن پیمایشی بود. جامعه 

واحد تولیدي  223بود که تعداد آنها  شامل آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران واحدهاي تولیدي ورزشی در سراسر کشور 
صورت ترکیبی از کتاب بانک اطالعات بود. اطالعات مربوط به این تولیدکنندگان شامل فهرست اسامی، تلفن و آدرس آنها به

 963گاه وزارت صنعت، معدن و تجارت استخراج گردید. نمونه آماري تحقیق شامل و وب 9312صنعت ورزش کشور در سال 
 اساس بر پرسشنامه 223 بینی عدم همکاري برخی از تولیدکنندگان تعدادد تولیدي از جامعه فوق الذکر بود. البته با پیشواح

 عدد 963 مخدوش غیر شده داده برگشت يهاپرسشنامه تعداد نهایت در که گردید توزیع تولیدي واحدهاي جغرافیایی توزیع
 طیف با باز الؤس یک اضافه به گویه 81 و شناختی جمعیت اطالعات شامل کهاي ساخته محقق پرسشنامه پژوهش ابزار. بود

 جمله از گرفته انجام يهاپژوهش و علمی منابع به توجه با االتؤس تهیه مبناي که شد، استفاده بود لیکرت پنج ارزشی
 و ورزشی مدیریت تخصصی و معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت همچنین و مرجع معتبر، کتب در موجود علمی مطالب

 از نفر 91 توسط پژوهش، اهداف دادن قرار اختیار در با محتوا و صوري صورتبه پرسشنامه روایی. بود صنعتی مدیریت
 که راهنما مطالعه اجراي زمان در) مرحله این در پایایی ضریب و گردید ییدأت صنعتی مدیریت و ورزشی مدیریت متخصصین

                                                            
1. Karlis 
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 تحقیق يهاداده تحلیل و تجزیه براي. آمد دستهب 48/3 کرونباخ آلفاي از استفاده با( گرفت انجام تولیدي واحد 33 روي بر
 آمار سطح در. شد استفاده p<31/3 معناداري سطح در و 20SPSS آماري افزارنرم از استفاده با استنباطی و توصیفی آمار از

 از بودن نرمال و هاداده توزیع بررسی از پس استنباطی آمار سطح در و شد استفاده استاندارد انحراف و میانگین از توصیفی
 منظور به سپس شد استفاده مکرر واریانس آنالیز آزمون از عوامل مقایسه منظور به اسمیرنف، -کلموگروف آزمون طریق

 .شد استفاده بونفرونی تعقیبی آزمون از هامتغیر زوجی مقایسه

 

 های تحقیق نتایج و یافته

 زیر و دیپلم مدرک داراي تولیدي واحدهاي مدیران از %9/13 که داد نشان تولیدي واحد 963 میان از پژوهش يهایافته
 باالتر و لیسانس فوق مدرک داراي نیز %1/1 و دیپلم فوق %4/93 لیسانس، مدرک داراي %6/21 همچنین بوده، دیپلم
 این %3/66 که دهدمی نشان کشور در تولیدي واحدهاي پراکندگی توزیع خصوص در پژوهش يهایافته همچنین. اندداشته

 و بوده ورزشی انحصاراً تولیدي واحدهاي محصوالت %6/13 داد نشان تحقیق يهایافته. اندشده واقع تهران استان در واحدها
 توزیع 9 جدول. بودند نیز ورزشی غیر محصوالت داراي ورزشی محصوالت بر عالوه تولیدي، واحدهاي محصوالت 8/1%

 و دارند فعالیت ورزشی تجهیزات و پوشاک حوزه در هاشرکت بیشتر. دهدمی نشان را هاشرکت کاري يهاحیطه فراوانی
 دوم رتبه در ورزشی تجهیزات تولید و( %4/34) رتبه باالترین پوشاک تولید گردد،می مشاهده جدول در که طورهمان

 .داشت قرار( 1/22%)
 تولیدي واحدهاي کاري يهاحیطه فراواني توزيع: 1 جدول

 درصد فراوانی تعداد حیطه کاري ردیف

 %4/34 62 پوشاک ورزشی 9

 %1/22 36 تجهیزات ورزشی 2

 %1/1 92 وسایل ورزشی 3

 %1/9 3 کفش ورزشی 8

 %4/3 6 کوله و ساک ورزشی 1

 %1/9 3 پوشاک و تجهیزات 6

 %1/2 8 پوشاک و ساک 1

 %3/99 94 پوشاک و وسایل 4

 %1/6 99 تجهیزات و وسایل 1

 %1/9 3 پوشاک، تجهیزات و کفش 93

 %3/9 2 مدال 99

 

 واحدها %9/3 تنها و بوده کوچک کارهاي و کسب نوع از تولیدي واحدهاي %1/16 که داد نشان تحقیق يهایافته بررسی
 تمایل میزان خصوص در داخلی تولیدکنندگان دیدگاه خصوص در پژوهش يهایافته. باشندمی متوسط کارهاي و کسب جزء

 کنندگانمصرف درصد 1/19 که داد نشان خارجی محصوالت به نسبت داخلی محصوالت از استفاده به کنندگانمصرف
 رتبه تولیدکنندگان( %21) که، داد نشان تحقیق يهایافته. دهندمی ترجیح داخلی محصوالت بر را خارجی محصوالت
 که است حالی در این. اندنموده ارزیابی متوسط خارجی محصوالت با مقایسه در میزان نظر از را خود شرکت محصوالت

 تولیدکنندگان( %31) و بد خارجی محصوالت با مقایسه در میزان نظر از را خود شرکت محصوالت رتبه تولیدکنندگان( 83%)
 (.9 شکل) اندنموده ارزیابی خوب خارجی محصوالت با مقایسه در میزان نظر از را خود شرکت محصوالت رتبه
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 ارزيابي تولیدکنندگان از میزان فروش محصوالت خود در مقايسه با محصوالت خارجي: 1شکل 

 
کیفیت محصوالت خود در مقایسه با  ي تحقیق در خصوص ارزیابی مدیران واحدهاي تولیدي ازهاهمچنین یافته

اند. این در حالی است مدیران، کیفیت محصوالت خود را متوسط ارزیابی نموده %9/24محصوالت مشابه خارجی نشان داد که 
خوب  %1/31مدیران واحدهاي تولیدي کیفیت محصوالت خود را در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی بد و  %2/36که 

 (.2د )شکل انارزیابی نموده
 

 
 

 ارزيابي مديران واحدهاي تولیدي از کیفیت محصوالت خود در مقايسه با محصوالت مشابه خارجي: 2شکل 

 
کنندگان، از محصوالت داخلی و ي پژوهش در خصوص ارزیابی تولیدکنندگان از درصد میزان استفاده مصرفهایافته

دهند. می کنندگان محصوالت ساخت خارج را به محصوالت ساخت ایران ترجیحمصرف %1/19دهد که می خارجی نشان
المللی به فعالیت آنها در سطح بین %1/6گستره فعالیت واحدهاي تولیدي در سطح ملی بوده و تنها  %13نشان داد که  هایافته

  اند.پرداخته
 تولید براي تولیدکنندگان %1/83 که داد نشان خارجی اولیه مواد به وابستگی میزان در خصوص بررسی نتایج پژوهش

 ماه سه طی ارز نرخ افزایش که داد، نشان پژوهش يهایافته همچنین. دارند وابستگی خارجی اولیه مواد به خود محصوالت

 یک جایگاه ضعیف

 

 ده جایگاه مطلوب

 

 یک جایگاه ضعیف

 

 ده جایگاه مطلوب
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( خدمات و کاال) محصوالت شده تمام قیمت درصدي 83 از بیش افزایش باعث %1/31 ،(9312خرداد  تا فروردین) گذشته
 (.3 شکل) است شده تولیدکنندگان

 

 گذشته ماه سه طي ارز نرخ افزايش طريق از محصوالت شده تمام قیمت افزايش میزان: 3 شکل

 
 و قوانین جامعه، دولت،) داخلی فرابخشی عامل که داد نشان تحقیق يهایافته رقابت، بر ثیرگذارأت موانع بررسی در

 مانع بیشترین( ̅ x=  33/8) میانگین با دولت عامل گردید، قلمداد مانع بیشترین( ̅ x= 16/3) میانگین با( هازیرساخت مقررات،
 عامل کهحالی در داد اختصاص خود به داخلی فرابخشی عوامل بین در را میانگین کمترین( ̅ x=  88/3) اقتصاد عامل و

 (.2 جدول) داد اختصاص خود به را میانگین کمترین( ̅ x= 19/3) ،(اقتصاد سیاست،) خارجی فرابخشی
 

 پذيريآمار توصیفي متغیرهاي رقابت :2جدول 

ینمیانگ ±انحراف استاندارد   حداکثر حداقل تعداد متغیرها عوامل ینمیانگ ±  استاندارد انحراف   

 فرابخشی داخلی

33/8  ± 341/3 1 3 963 دولت  

211/3  ±   16/3  
36/8  ± 118/3 1 2 963 جامعه  

11/3   ± 838/3 1 3 963 قوانین و مقررات  

هازیرساخت  963 2 1 134/3 ±  66/3  

خارجی فرابخشی  
14/3   ± 432/3 1 9 963 سیاست  

631/3  ±   19/3  
88/3  ± 623/3 1 2 963 اقتصاد  

بخشی درون  

66/3 ± 841/3 1 2 963 هزینه تمام شده  

343/3  ±   63/3  
88/3 ± 614/3 1 9 963 کیفیت  

يدانش و تکنولوژ  963 2 1 138/3 ± 62/3  

 14/3  ± 21/1 1 2 963 سرمایه

 
آزمودن  يبرا یماخل يآزمون آمار جهینت 3مکرر استفاده شد. جدول  انسیوار زی، از آزمون آنالهانیانگیم سهیبه منظور مقا

 فلت نیها(لونی)اپس حیتصح بیاز ضرا نیباشد بنابرامی p<31/3آن کمتر از  يدارینشان داد که سطح معن ت،یّفرض کرو
 شد. ه( استفادdf) ياصالح درجه آزاد يبرا
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 (Mauchly,s test of sphericity) يماخل يآزمون آمار: 3جدول 

-Mauchly,s W Approx.chi موضوع آزمون

square df 
 

sig 
 

 اپسیلون

 کران پایین هاین فلت گرین هوس گزیر

 موانع 
ت پذیريرقاب  

132/3  239/81  2 339/3  141/3  111/3  1/3  

 
 يهانیانگیدار گشته است، لذا فرض اختالف میشده معن ادی بی( ضر8فلت )جدول  نیهاحیتصح بیبراساس ضر نیبنابرا

 ،ی)درون بخش يریپذموانع رقابت نیتوان گفت بمی شود ومی صفر رد هیفرض جهیقرار گرفت در نت دییأعوامل مورد ت
 وجود دارد. يداریاختالف معن رانیصنعت ورزش ا يدیدر بخش تول یخارج ي( با کاالهایخارج یفرابخش ،یداخل یفرابخش

 
 Fجدول نتايج : 4جدول 

source df Mean square F sig 

122/3 هاین فلت  111/29  321/13  339/3  

 

  استفاده شد. یمتغیرها از آزمون تعقیبی بونفرون یزوج سهیمقا گریبه عبارت د ای رهایدو به دو متغ سهیبراي مقا
 

 پذيريآزمون بونفروني مربوط به موانع رقابت: 5جدول 

 سطح معناداري انحراف میانگین اختالف میانگین مقایسه زوجی ردیف

 عامل درون بخشی 9
993/3 فرابخشی خارجی  312/3  313/3  

-321/3 فرابخشی داخلی  339/3  339/3  

381/3 *3/882- فرابخشی داخلی فرابخشی خارجی 2  339/3  

 

دار بود در نتایج مقایسه زوجی بین متغیرها نشان داد، که عامل درون بخشی با عامل فرابخشی داخلی داراي اختالف معنی
فرابخشی داري مشاهده نگردید. همچنین بین عامل فرابخشی خارجی با که با عامل فرابخشی خارجی اختالف معنیحالی

 .(1)جدول  داري مشاهده شدداخلی اختالف معنی
 

 گیرینتیجه و بحث
دارد که  یبستگ ياقتصاد يهاو بنگاه هاشرکت يریپذرقابت زانیکشور به م کیو رفاه  یسطح زندگ شیامروز، افزا يایدر دن

 شکل يهااستیو س اتیدر اقتصاد است که واقع یمفهوم مهم يریپذرقابت (2: 9344ی، )علم کنندمی تیدر آن کشور فعال
و  ياقتصاد يهابنگاه يبرا يارزش و مازاد اقتصاد دیکه تول یطیو حفظ مح جادیا يملت را برا کی يهاییدهنده توانا

رقابت  از این رو .(933: 9313، يدیسعو  شناس)حق بخشدمی کرده و آن را بهبود یبررس ردیگمی در آن انجام یمل یبالندگ
و رشد و توسعه  هاتیازمنابع و قابل نهیبه استفاده به کرد،یرو نیاست. ا ياقتصاد تیاز الزامات رشد هر موجود يریپذو رقابت

 (.42: 9313ن، اییصفا و )رحمان سرشت فضا کمک خواهد کرد نیو تطابق با ا یرامونیپ يآن ، توجه به فضا
 بنابراین. کنندمی رقابت یکدیگر با مشتري جذب منظوربه همواره متوسط و کوچک يهابنگاه بازار، بر متکی اقتصاد در
 ترینپایین با را خدماتی و نموده تولید کیفیت با را کاالهایی نمایند، عمل شکل بهترین به هابنگاه تا شودمی موجب رقابت
 نشان بازار از سهم افزایش در را بنگاه قابلیت که است واقعیتی پذیريرقابت(. 9: 9313 ،تاجیک و جعفري)دهند  ارائه هزینه

 رقابتی قیمت ارائه و کاال کیفیت در بهبود طریق از بازارها در نفوذ افزایش که معنی این به(. 26: 9344 ،عسکري) دهدمی
 و فضا توسعه بیشتر، دهی سود متضمن خود این که ،(33: 9313، دهقان و صفري)گردد می بازار سهم افزایش به منجر
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 بخشی درون عوامل بین این در که ثیرگذارندأت پذیريرقابت بر مختلفی عوامل(. 26: 9344 ،عسکري) است تولید مقیاس
 ،هازیرساخت قوانین،) داخلی فرابخشی و( اقتصاد سیاست،) خارجی فرابخشی ،(سرمایه و دانش کیفیت، شده، تمام هزینه)

 را نقش بیشترین بازار در هابنگاه و هاشرکت پذیريرقابت توان افزایش بر که هستند عواملی جمله از( جامعه دولت، سیاست
 بنگاه و خرد سطح در هم و کالن درسطح هم پذیريرقابت و رقابتی توان داشتن مستلزم رقابت، عرصه به ورود. کنندمی ایفا
 مشکالت وجود و داخلی بازار در خارجی مشابه کاالهاي باالي حجم به توجه با بنابراین(. 1: 9344 کمالی،)باشد می

 به توجه و آن موانع شناسایی و پذیريرقابت مقوله اهمیت کاالها، این با پذیريرقابت عرصه در داخلی تولیدکنندگان
 چهارم، فرضیه در اساس همین بر. دارد قرار صنعت ریزانبرنامه و هاسازمان کار دستور در تولیدکنندگان نیازهاي و هاخواسته

 و تجزیه از حاصل نتایج. گرفت قرار بررسی مورد خارجی يهانمونه با ورزشی کاالهاي پذیريرقابت موانع پژوهش این
 با( خارجی فرابخشی داخلی، فرابخشی بخشی،درون)پذیري رقابت موانع بین که داد نشان چهارم فرضیه آماري تحلیل

  .دارد وجود اختالف ایران ورزش صنعت تولیدي بخش در خارجی کاالهاي
( 19/3) میانگین با خارجی فرابخشی و( 63/3) میانگین با داخلی بخشی درون ،(16/3) میانگین با داخلی فرابخشی عامل

 هایافته اساس بر بنابراین. اندداشته پذیريرقابت متغیرهاي بین در را هامیانگین بین اختالف ها، بیشتریناولویت اساس بر
 تولیدي بخش در خارجی يهانمونه با داخلی کاالهاي پذیريرقابت موانع بین در را ثیرأت بیشترین داخلی فرابخشی عامل

 و دست و کننده محدود مقررات و قوانین وضع طریق از دولت که است این آن اصلی دلیل شاید. است داشته ورزش صنعت
 عدم و مناسب يهاساخت زیر نداشتن داخلی، صنایع از حمایت براي دولت سوي از حمایتی يهامشوق بودن کم نیز و پاگیر

 آمده دستهب نتایج. است شده پذیريرقابت عرصه در صنعت توان کاهش دالیل جمله از داخلی تولیدات به خریداران اعتماد
 آنها يهایافته. دارد همخوانی( 9341)رفتار  نیک و فرد جنتی و (9313) تاري تحقیقات از حاصل نتایج با پژوهش این از

 ثباتیبی همچنین مالیاتی و اجتماعی مینأت بانکی، مقررات و قوانین ضعف تورم، دولت، يهاسیاست در ثبات عدم داد نشان
 معرفی خارجی يهانمونه با داخلی کاالهاي پذیريرقابت موانع مهمترین از نیز اقتصادي و زیرساختی عوامل و ارز بازار

 در کهچنان آن. باشدمی اخیر يهاسال در تحقیقات این اجراي حاضر تحقیق با تحقیقات این تشابه احتمالی دالیل از .نمودند
 از بعضی ورشکستگی و تعطیلی به کهجایی تا گشتهاي عدیده مشکالت دچار صنایع خصوصهب ایران اقتصاد اخیر سال سه دو

 و داشته ورزشی پوشاک تولید در ساله 83 سابقه که امینی تولیدي مثال، عنوانبه .است انجامیده بزرگ يهاتولیدي
 تعطیل که است سال یک به نزدیک نموده،می تهیه جهانی مسابقات و هاالمپیک در را ایران ورزشی کاروان يهالباس

 گونه این تعطیلی شاهد گرفتمی صورت مسئوالن و اندرکاران دست سوي از که حمایتی اندک با امروز اگر شاید. باشدمی
 تحقیق نتایج با ،(2338) همکاران و تسون تحقیق نتایج که است حالی در این. نبودیم کشور در ساله چندین سابقه با تولیدها
 ورزشی، کارهاي و کسب روي پیش مدیریتی يهاچالش مهمترین که داد نشان آنها پژوهش يهایافته. ندارد مطابقت حاضر
 يهاسیاست و اجرایی تعارض شایسته، مدیران فقدان سیاسی، محیط اقتصادي، مشکالت تسهیالت، و منابع از استفاده فقدان

 که دریافتند اوگاندا کشور در کوچک کارهاي و کسب مطالعه در( 2334) همکارانش و اوبارا همچنین. باشدمی کارانه محافظه
 نبود و جدید يهافناوري از استفاده در افراد مهارت عدم کارها و کسب این پیشرفت عدم و ماندگیعقب علل از یکی

. نماید فراهم کار و کسب يهافعالیت مورد در را الزم اطالعات که باشدمی کار و کسب براي اطالعاتی یکپارچه يهاسیستم
 .باشد دیگر کشور در تحقیقات این اجراي حاضر پژوهش يهایافته با هایافته این ناهمخوانی عدم احتمالی دلیل شاید

 این که است مناسب کار و کسب فضاي گرو در کشور هر پذیريرقابت و اقتصادي رشد مقتضیات از توجهی قابل بخش
 تحقق راستا این در. تولید موانع رفع راستاي در اصولی و صحیح ریزيبرنامه سایه در مگر ،شد نخواهد محقق نیز مهم

 تورم کاهش زمینه نیز و داخلی کنندگانمصرف رفاه افزایش سبب رهبري معظم مقام سوي از ابالغی کلی يهاسیاست
 مصرف براي سازيفرهنگ نیز و بومی فناوري و دانش با و کیفی محصوالتی تولید رویکرد با ملی تولید بر تمرکز با و شودمی

  اشتغال، رونق کشور، در تولید توسعه زمینه توانمی وارداتی محصوالت به وابستگی کاهش زمینه و ایران ساخت محصوالت
 اقتصادي جهاد سال گذارينام با 9313 دهه آغازگر عنوانبه 13 سال. ساخت فراهم را پذیريرقابت نتیجه در و گذاريسرمایه
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 صورت اقتصادي يهاشاخص بهبود راستاي در خصوصی بخش و دولت سوي از اقداماتی سال این در چه اگر و شد همراه
 از حمایت که است امید بنابراین. داشت را زیاد بهبود انتظار تواننمی نیز سال یک با و نبوده کافی هاسیاست این اما .گرفت
. شود داخلی گذاريسرمایه و اشتغال و تولید نصیب تدریج به آن عواید تا شود تبدیل بلندمدت استراتژي یک به ملی، تولید
. دارد نیاز زیربناسازي و هازیرساخت به و نیست ساله یک برنامه یک تنها ملی تولید از حمایت که باشیم داشته توجه باید زیرا

 و بنديبسته توزیع، شبکه اصالح مالیات، و کار قوانین ،هاتعرفه بهره، نرخ تورم، و ارز نرخ شود، اصالح هاسیاست باید یعنی
 این از یک هر و باشد کار دستور در باید... و مشتریان، نظر جلب و ایرانی معتبر تجاري يهانام معرفی و برندسازي بازاریابی،
 اعتماد و اطمینان تا باشد توجه مورد سال چند براي حداقل هاسیاست این و کندمی حمایت را بازار از بخشی تنها هاسیاست

 اساس براین. شود مطمئن داخلی کاالي مصرف در مردم حمایت از تولیدکننده و کند جلب را گذارسرمایه و تولیدکننده
 دست و کارگزاران مسئوالن، سوي از باید که است ییهاسیاست و هامکانیزم و بسترسازي نیازمند ملی، تولید از حمایت

 فراهم بازار در را خارجی مشابه محصوالت با داخلی کاالهاي پذیريرقابت جهت الزم زمینه تا. آید فراهم دولت اندرکاران
 .آورد
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