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در جهان امروزي رﻗابت بين شركت ها تنها معلول وجود رﻗبا نيﺴت .پورتر اعتﻘاد دارد كه محيط رﻗابتي
صنعت توسط تﻘابل پنﺞ نيروي نﺴبتا با ثبات تعيين مي شود .اين نيروها عبارتند از تهديد ورود رﻗباي
جديد ،توان چانه زني خريداران ،توان چانه زني تامين كنندگان ،تهديد ورود محصوﻻت جايگزين ،شدت
رﻗابت بين رﻗباي موجود .نيروهاي پورتر با توجه به ويژگي هاي اﻗتصادي و تكنولوژيكي هر صنعت
متفاوتند .در اين پژوهش ﻗصد داريم تا با استفاده از اين نيروها به تحليل صنعت توليدات ورزشي كشور
بپردازيم .بدين منظور با مرور ادبيات تحﻘيﻖ ،شاخص هاي مربوط به هر يك از نيروها شناسايي و با
توزيﻊ پرسشنامه جمشيدي و همكاران ) (١٣٩٤به روش تصادفي ساده بين ٣٢٢توليدكننده ورزشي،
شدت هر يك از نيروها سنجيده شد .در ادامه داده هاي جمﻊ آوري شده با استفاده از نمودارهاي ميله
اي و عنكبوتي مورد تحليل ﻗرار گرفت .نتايﺞ پژوهش حاكي از اين بود كه شدت هر پنﺞ نيرو بزرگتر از
مﻘدار ميانگين است .همچنين آزمون  tنشان داد ) (p<0.05كه توان چانه زني تامين كنندگان و تهديد
ورود محصوﻻت جايگزين وزن بيشتري داشته واختﻼف معناداري با مﻘدار متوسط دارند.
واژه هاي كليدي :صنعت ورزش ،مدل پورتر ،توان چانه زني ،تهديد ،رﻗابت.

 .١عضو هيات علمي گروه مديريت ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،بجنورد ،ايران
 .٢عضو هيات علمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ،واحد كرج ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،كرج ،ايران
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مقدمه
ورزش و تفريحات سالم به عنوان يك صنعت پر درآمد ،به طور مﺴتﻘيم و غير مﺴتﻘيم در
توسعه اﻗتصادي كشورهاي پيشرفته دخالت دارد .كميت و كيفيت اين صنعت در كشور
هاي مختلف به اندازه دامنه توليد محصوﻻت ورزشي در آن كشور بﺴتگي دارد ) .(٧به
دليل گرايش رو به رشد مردم و نياز به مصرف كاﻻها و خدمات ورزشي شركت هاي
زيادي وارد عرصه ورزش شده و اﻗدام به فعاليت نموده اند .صنعت ورزش كشور ما نيز از
اين ﻗاعده مﺴتثني نبوده و شركت ها و توليدكننده هاي زيادي در اين صنعت به رﻗابت
مي پردازند.
بي ترديد ميزان سودآوري شركت ها تا حد زيادي متاثر از شدت رﻗابت بوده و مديران
مي بايﺴت محيط رﻗابتي را كه گاهي از آن به محيط صنعت تعبير مي شود ،در نظر
بگيرند .محيط رﻗابتي شامل فاكتورهاي زيادي است كه مشتريان ،رﻗبا و عرضه كنندگان
مهمترين عوامل رﻗابت مي باشند ).(٩
مدل پورتر٣يكي ازچارچوب هاي ﻗوي و كارا براي تحليل جذابيت صنعت مي باشد .پورتر
) (١٩٨٠در اولين كتاب خود با عنوان استراتژي رﻗابتي،٤اين مدل را براي بررسي رﻗابت
ميان شركت ها در يك صنعت معرفي كرد .وي پنﺞ نيروي زير را براي بررسي و تحليل
صنايﻊ مختلف پيشنهاد داد :تهديد ورود رﻗباي جديد ٥،توان چانه زني خريداران ٦،توان
چانه زني تامين كنندگان ٧،تهديد ورود محصوﻻت جايگزين ٨،شدت رﻗابت بين رﻗباي
موجود).(١٤٩مزيت چارچوب پورتر در اين بود كه به تحليل هاي دو عاملي كه فﻘط تامين

1. Porter
2. Copetitive Strategy
3. Threat of new entrants
4. Bargaining power of buyers
5. Bargaining power of suppliers
6. Threat of substitutes
7. Rivalry among competitors
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كننده و خريدار را در نظر مي گيرند ،يك عامل ديگر نيز اضافه كرد و شركت ها عﻼوه بر
تامين كننده و خريدار ،رﻗباي خود را نيز مورد بررسي ﻗرار مي دهند).(١٢
محﻘﻘين زيادي به بررسي مدل پورتر پرداخته و شاخص ها و گويه هاي متفاوتي را براي
هر يك از نيروهاي پورتر معرفي كرده اند .در اين پژوهش سعي داريم تا مجموعه اين
شاخص ها و گويه ها را استخراج و با استفاده از آنها جذابيت صنعت ورزش و شدت
رﻗابت ميان شركت هاي حاضر در صنعت را بررسي نماييم .اين بررسي دو مجموعه سود
ايجاد مي نمايد:
الف( توليدكننده هاي حاضر در صنعت ورزش كشور شناخت بهتري نﺴبت به محيط
صنعت به دست مي آورند و مي توانند با ايجاد موانﻊ ﻻزم ،از ورود رﻗباي جديد و
محصوﻻت جايگزين جلوگيري نمايند .همچنين اين شركت ها با شناخت بهتر موﻗعيت
مشتريان و تامين كنندگانخود ،استراتژي هاي مناسبي را در ﻗبال آن ها اتخاذ خواهند
كرد.
ب( شركت ها و افرادي كه ﻗصد ورود به صنعت ورزش را دارند از طريﻖ شناخت بهتر
فضاي رﻗابتي مي توانند در ﻗبال راه اندازي كﺴب و كار خويش با آگاهي بيشتري تصميم
گيري كنند.
يكي از روش هاي جديد برنامه ريزي راهبردي در صنعت و برمبناي رﻗابت ،روشي است
كه بوسيله مايكل پورتر استاد دانشگاه هاروارد ،در اوايل دهه  ١٩٨٠ابداع شد و تا اواخر
آن دهه تكامل يافت .اين روش برنامه ريزي به رﻗباي بالﻘوه و بالفعل سازمان يا به عبارت
بهتر توليدات آن توجهي خاص مبذول مي دارد و به همين جهت به روش رﻗابتي براي
طراحي راهبرد معروف شده است.
به نظر پورتر عناصر عمده اي كه سازمان را محصور ساخته و آن را تحت تاثير ﻗرار مي
دهند عبارتند از:
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 -١تهديدهاي ناشي از ورود رﻗباي جديد به بازار
 -٢توانايي خريداران محصوﻻت در تحميل اراده خود به فروشندگان
 -٣ﻗدرت فروشندگان مواد اوليه در تحميل خواسته هاي خود به يك يا چند خريدار
 -٤تهديدهاي ناشي از ورود يا رونﻖ يافتن محصوﻻت جايگزين در بازار
 -٥تﻼش هاي شركت هاي رﻗيب در ﻗلمرو صنعت براي پيشي گرفتن از يكديگر.
پورتر معتﻘد است كه ماهيت رﻗابت هاي درون يك صنعت را عناصر فوق تعيين مي كنند
).(٢

شكل  .١مدل پورتر

با بررسي نيروهاي صنعت ،شركت ها نحوه واكنش با سيگنال هاي بازار را خواهند آموخت
و به طرز صحيحي تﻐييرات نيروهاي بازار را پيش بيني خواهند نمود ).(١٣

در ادامه به تشريﺢ هر يك از نيروهاي رﻗابتي مي پردازيم:

٥٣
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 -١تهديد ورود رقباي جديد :ورود رﻗباي جديد به صنعت مي تواند معادﻻت رﻗابت را
تﻐيير داده و سود شركت ها را كاهش دهد .بدين ترتيب شركت هاي حاضر با ايجاد موانﻊ
سعي دارند تا از ورود شركت هاي جديد به صنعت جلوگيري كنند ) .(١٠اگر موانﻊ
ورود١٠زياد و محكم باشد و يا تازه واردها عكﺲ العمل تندي از شركت هاي موجود پيش
بيني كنند ،ميزان اين تهديد كم مي شود.صرفه جويي مﻘياس١١و سرمايه گذاري اوليه
باﻻ ،دو مانﻊ عمده ورود رﻗبا مي باشند ).(١٢
 -٢قدرت چانه زني خريداران :ﻗدرت چانه زني مشتري ،توانايي وي براي كاهش
ﻗيمت و يا افزايش كيفيت كاﻻهاي مورد نظر در يك معامله مي باشد ) .(١٦هنگامي كه
ﻗدرت چانه زني خريدار خيلي ﻗوي باشد ،صنعت به سمتي مي رود كه اﻗتصاددانان آن را
انحصار خريد مي نامند )شرايطي كه يك خريدار و تعداد زيادي از عرضه كنندگان در يك
بازار وجود دارند( .هر چند اين شرايط به ندرت اتفاق مي افتد ،اما با توجه به وضعيت
صنعت و ويژگي هاي بازار ،خريداران مي توانند روي ﻗيمت نهايي محصوﻻت ،تاثير گذار
باشند ).(١١
 -٣قدرت چانه زني تامين كنندگان :ﻗدرت چانه زني تامين كنندگان تصوير ﻗرينه اي
از توان چانه زني مشتريان مي باشد .تامين كنندگان از طريﻖ افزايش ﻗيمت يا كاهش
كيفيت روي شركت ها تاثير گذاشته و آن ها را تحت فشار ﻗرار مي دهند .هنگامي ﻗدرت
تامين كنندگان بيشتر است كه ميزان تمركز آن ها نﺴبت به صنعت بيشتر باشد ).(٨
 -٤تهديد ورود محصوﻻت جانشين :محصوﻻت جانشين ،عبارتند از محصوﻻت
جديدي كه همان عملكرد كاﻻهي سابﻖ صنعت را ارايه مي دهند .همه شركتها در يك

1. Entry barriers
2. Economy of Scale
مفهومي در اﻗتصاد خرد است كه به كﺴب مزيت كاهش هزينه در اثر افزايش حجم توليد اشاره دارد .به عبارت ديگر،
صرفهجويي مﻘياس به معناي آن است كه با افزايش حجم توليد ،هزينه متوسط توليد هر واحد كاﻻ كاهش مييابد.
٥٤
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صنعت ،با صنايعي كه كاﻻها و خدمات جانشين توليد مي كنند رﻗابت مي كنند .كاﻻهاي
جانشين پتانﺴيل بازدهي يك صنعت را محدود و سﻘف ﻗيمتي را كاهش مي دهند ).(٦
 -٥رقابت در بين رقباي موجود :شدت رﻗابت ،واضﺢ تر و ملموس تر از ساير نيروهاي
پورتر مي باشد و نشان دهنده ميزان ارزش ايجاد شده توسط يك صنعت در رﻗابت شانه
به شانه ميان رﻗبا است ) .(٥رﻗابت زماني اتفاق مي افتد كه رﻗبا فشار زيادي براي بهبود
موﻗعيت شان احﺴاس كنند .برخي شكل هاي رﻗابت مثل رﻗابت بر سر ﻗيمت ،موجب بي
ثباتي شده و سطﺢ سودآوري در يك صنعت را كاهش مي دهند ).(٩
در كنار برنامه ريزي استراتژيك ،محﻘﻘين زيادي از مدل پورتر براي تحليل جذابيت
صنعت بهره برده اند .محﻘﻘين ،شدت هر يك از نيروهاي پورتر را با استفاده از عوامل و
شاخص هاي مختلفي مورد سنجش ﻗرار داده اند .در جدول  ١عوامل و شاخص هاي
مربوط به هر يك از نيروها در كنار  ٧نظريه پردازي كه آن ها را ارايه داده اند ،آمده
است.در ستون چهارم ،نحوه تاثير هر يك از شاخص ها را بر نيروي مورد نظر مشاهده مي
كنيد .جهت فلش ،نشان دهنده اين موضوع است كه اگر شاخص بيشتر شود ،شدت نيرو
چه تﻐييري مي كند .به عنوان مثال ،هر چه ميزان استاندارد بودن محصوﻻت افزايش
يابد ،تهديد ورود رﻗباي جديد نيز افزايش خواهد يافت )جهت فلش رو به باﻻ( .يا هر
چﻘدر تعداد خريداران بيشتر باشند ،ﻗدرت چانه زني آن ها كاهش مي يابد )جهت فلش
رو به پايين(.
همانطور كه مﻼحظه مي كنيد برخي از شاخص ها بر نيروهاي مختلفي تاثير گذارند .با
توجه به اهميت آن ها نحوه تاثير اين عوامل را تشريﺢ مي نماييم:
 استاندارد بودن محصوﻻت :هرچه ميزان استاندارد بودن محصوﻻت بيشتر باشد ،رﻗبايجديد رغبت بيشتري براي ورود به صنعت پيدا خواهند كرد .استاندارد بودن محصوﻻت
همچنين باعﺚ افزايش توان چانه زني مشتريان و نيز تشديد رﻗابت ميان رﻗباي موجود
خواهد شد.
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 هزينه انتﻘالي١٢براي خريداران :هر چﻘدر هزينه جابجايي براي مشتريان سنگين ترباشد ،آن ها ترجيﺢ مي دهند كه به معامله با شركت فعلي ادامه دهند .بنابراين اين هزينه
باﻻ ،خود به عنوان مانعي براي ورود رﻗباي جديد خواهد بود )جهت فلش رو به پايين
نشان دهنده كاهش تهديد ورود رﻗباي جديد در صورت باﻻ بودن هزينه جابجايي مشتري
مي باشد( .هزينه جابجايي باﻻ باغﺚ كاهش توان چانه زني خريداران و نيز كاهش رﻗابت
ميان رﻗباي موجود مي گردد.
 كيفيت محصوﻻت توليد كنندگان :افزايش اين شاخص باعﺚ كاهش تهديد ورود رﻗبايجديد و توان چانه زني خريداران مي شود.
از مجموع  ٢٩شاخص هاي گردآوري شده ،سه شاخص فناوري انحصاري توليد ،موﻗعيت
مكاني مناسب و دانش و تخصص مورد نيازكه در تحﻘيﻘات گذشته تاكيد كمتري بر آن ها
شده است )فﻘط در يكي از پژوهش ها ذكر شده اند( ،حذف مي گردند و باﻗي شاخص ها
براي تحليل نيروهاي رﻗابتي صنعت ورزش مورد استفاده ﻗرار مي گيرند.

. ١طبﻖ ادبيات اﻗتصاد و بازاريابي ،هزينه انتﻘال يا جابجايي ) ،(switching costهزينه اي است كه مشتريان را از روي
آوردن به محصوﻻت رﻗباي ديگر باز مي دارد .يك نمونه از هزينه تﻐيير عبارت است از منافعي كه بوسيلة استمرار رابطه با
شركت بدست مي آمد ولي با تعويﺾ شركت ،از دست داده مي شود ).(Joneset al, 2002, 442
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همان طور كه ذكر شد محﻘﻘين زيادي از مدل پورتر براي تحليل جذابيت صنايﻊ مختلف
بهره برده اند كه در ادامه به برخي از اين پژوهش ها اشاره خواهيم كرد :در تحﻘيﻘي،
كاﻇمي و همكارانش ) ،(٨تاثير عامل "موانﻊ ورود" را بر ايجاد مزيت رﻗابتي در صنعت
گردشگري مورد مطالعه ﻗرار دادند .آن ها با مطالعه روي واحد گردشگري سازمان ميراث
فرهنگي اصفهان و نيز دفاتر خدمات گردشگري اصفهان ،نتيجه گرفتند كه كاهش موانﻊ
موجود در محيط داخلي ،نزديك و دور باعﺚ افزايش مزيت رﻗابتي صنعت گردشگري
كشور مي شود .شفيعي نيك آبادي و جليلي بوالحﺴني ) (١٣٨٩با استفاده از  ٢٨پرسش
در طيف  ٥تايي ليكرت به بررسي شدت نيروهاي پورتر در شركت خودروسازي ايران
خودرو پرداختند .محﻘﻘين ميانگين ﻗدرت چانه زني مشتريان را ٣,٣٤٥؛ ﻗدرت چانه زني
تامين كنندگان٢,٨٣٣ ،؛ تهديد ورود رﻗباي تازه وارد٣,١٣٩ ،؛ شدت رﻗابت در صنعت،
 ٢,٤١٧و ميزان جايگزيني محصوﻻت و خدمات را  ٢,٣٣٣محاسبه كردند .رحيم نيا و
همكارانش )(١٣٨٧پﺲ از بررسي  ٥نيروي پورتر در يك رستوران چيني ،وضعيت فعلي
رستوران را نﺴبت به رﻗبا تبيين نموده و در ادامه با استفاده از استراتژي اﻗيانوس آبي،
راهبردهايي را براي موفﻘيت اين رستوران در بازار فﺴت فود چين ارايه داده اند.خدامرادي
و همكاران ) ،(١٣٩٠صنايﻊ موجود در بازار ايران را ليﺴت و پﺲ از انتخاب صنايعي كه
رﻗابت پذيري باﻻيي دارند ،با استفاده از چارچوب پورتر اﻗدام به اولويت بندي  ١٠صنعت
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برتر كشور نمودند .محﻘﻘين در پژوهش خود از  ١٦شاخص براي سنجش  ٥نيروي پورتر
استفاده كرده اند .گابريل ) (٢٠٠٦با بررسي بانك ها و موسﺴات مالي تانزانيا ،رﻗابت ميان
رﻗباي موجود ،تهديد ورود رﻗباي جديد و ﻗدرت چانه زني مشتريان را باﻻ و به عنوان
نيروهاي نامطلوب بازار معرفي نمود .همچنين تهديد ورود محصوﻻت جايگزين و نيز
ﻗدرت چانه زني تامين كنندگان را پايين و به عنوان نيروهاي مطلوب بازار از آن ها نام
برد .گراندي ) (٢٠٠٦در مﻘاله اي با عنوان بازنگري مدل پورتر ،يك صنعت خدماتي را
مورد بررسي ﻗرار داده و شدت هر يك از نيروهاي پورتر را در نموداري به تصوير كشيده
است )در يك طيف مطلوب -نامطلوب( .گراندي ﻗدرت چانه زني خريداران را بﺴيار كم،
تهديد ورود محصوﻻت جايگزين را كم ،توان چانه زني تامين كنندگان را نﺴبتا كم ،رﻗابت
را متوسط و تهديد ورود رﻗباي جديد را زياد ارزيابي نمود .وي در مجموع ،صنعت
خدماتي مورد مطالعه را به دليل مناسب بودن وضعيت چانه زني خريداران و ورود
محصوﻻت جايگزين ،مطلوب ارزيابي مي كند .با توجه به مطالعه ادبيات تحﻘيﻖ ،در
صنعت ورزش تحﻘيﻖ مشابهي صورت نگرفته است ،از دﻻيل آن هم مي توان به نو بودن
موضوع تحﻘيﻖ و همچنين پراكندگي توليدكنندگان و عدم دسترسي مناسب به آنها اشاره
كرد.
با توجه به آنچه در ﻗﺴمت ﻗبل ذكر شد ،مﺴاله اصلي تحﻘيﻖ اين است كه ،ميزان
جذابيت صنعت ورزش كشورچه ميزان مي باشد؟براي پاسﺦ به اين مﺴاله مي بايﺴت ٥
پرسش فرعي زير پاسﺦ داده شوند:
الف( شركت هاي حاضر در صنعت توليدات ورزشي تا چه ميزان با تهديد ورود رﻗباي
جديد مواجه هﺴتند؟
ب( توان چانه زني خريداران كاﻻهاي ورزشي چه ميزان مي باشد؟
ج( توان چانه زني تامين كنندگان شركت هاي ورزشي چه ميزان مي باشد؟
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د( شركت هاي حاضر در صنعت توليدات ورزشي تا چه ميزان با تهديد ورود محصوﻻت
جايگزين مواجه هﺴتند؟
ه( شدت رﻗابت در صنعت ورزش تا چه حد مي باشد؟
بنابراين هدف اصلي اين تحﻘيﻖ تحليل صنعت ورزش كشور با استفاده از مدل  ٥نيروي
پورتر است.

روش شناسي تﺤقيﻖ
اين پژوهش توصيفي بوده و از نظر نوع پيمايشي مي باشد .در اين تحﻘيﻖ از پرسشنامه
جمشيدي و همكاران ) (١٣٩٤استفاده شد .پرسشنامه اين پژوهش شامل  ٢٦سوال مي
باشد كه در يك طيف ٥ارزشي ليكرت )خيلي كم -كم -متوسط -زياد -خيلي زياد( به
سنجش اندازه هر يك از شاخص ها مي پردازد.جامعه آماري اين پژوهش مجموعه
توليدكننده هاي ورزشي كشور )كه اكثر ﻗريب به اتفاق آنها در شهر تهران فعاليت دارند(
مي باشد .با توجه به نبود اطﻼعات به روز در رابطه با توليدكننده هاي ورزشي ،براي
محاسبه اندازه جامعه از طريﻖ مصاحبه با چند توليدكننده مطرح ،تعداد توليدكننده هاي
فعال در صنعت توليدات ورزشي نزديك به  ٢٠٠٠برآورد شد .با استفاده از جدول مورگان
)فورمول كوكران( تعداد نمونه  ٣٢٢محاسبه شد .بدين ترتيب تعداد  ٣٢٢پرسشنامه بين
توليد كننده ها به صورت تصادفي ساده توزيﻊ و جمﻊ آوري شد .در مجموع ٢٧٠
پرسشنامه با پاسﺦ كامل به دست محﻘﻘين رسيد و تجزيه و تحليل روي اين تعداد از
جامعه انجام گرفت.براي براي تعيين روايي پرسشنامه از  ١٢نفر از اساتيد مديريت به
عنوان صاحب نظر خواسته شد تا پرسشنامه را بررسي نمايند كه روايي پرسشنامه مورد
تاييد اساتيد ﻗرار گرفت .براي تعيين پايايي ،محﻘﻘين تعداد  ٣٥پرسشنامه را به صورت
كامﻼٌ تصادفي انتخاب و با استفاده از نرم افزار  SPSSنﺴخه  ٢٠و روش آلفاي كرونباخ ،به
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بررسي پايايي پرسشنامه پرداختند كه مﻘدار آلفاي كرونباخ براي اين نمونه ٠,٨١ ،بدست
آمد كه نشان از پايايي پرسشنامه دارد.

نﺘايج و يافﺘهها
پﺲ از جمﻊ آوري پرسشنامه ها ميانگين هر يك از شاخص ها و نيز شدت هر يك از
نيروها در صنعت ورزش كشور محاسبه شد.در جدول ٢ميزان متوسط شاخص هايمربوط
به تهديد ورود رﻗباي جديد را مشاهده مي نماييد:
جدول  .٢مقدار متوسﻂ شاخصهاي مربوط به تهديد ورود رقباي جديد
رديف
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

شاخص
ميزان استاندارد بودن محصوﻻت
كيفيت محصوﻻت توليدكنندگان)(-
تﻼش توليدكننده ها يراي رهبري هزينه صنعت)(-
صرفه جويي مﻘياس)(-
ميزان سرمايه اوليه مورد نياز براي ورود به صنعت)(-
تعدد شبكه هاي توزيﻊ
حمايت دولت از توليدكننده هاي حاضر در صنعت)(-
دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه مناسب)(-
هزينه انتﻘالي خريدارن)(-)(switching cost
ميانگين

مﻘدار
٢,١١
٣,٠٨
٤,١٥
٣,٦٢
٣,٢١
٣,٩٧
١,٠٦
٢,٣٣
١,٢٩
٣,٢٦

عدم حمايت دولت از توليدكننده هاي حاضر در صنعت ورزش و همچنين پايين بودن
هزينه انتﻘالي خريداران دو شاخص مهم در افزايش تهديد ورود رﻗباي جديد مي باشند.
ميانگين اين نيروي پورتر  ٣,٢٦مي باشد.
همان طور كه توضيﺢ داده شد ،بين بعضي از عناصر با نيروي مرتبط با آن رابطه معكوس
وجود دارد كه اين رابطه در جدول با عﻼمت ) (-مشهود مي باشد .براي بدست آوردن
ميانگين شدت هر نيرو ،اين عﻼمت ها منظور شده است .به طور مثال در مورد عنصر
٦١
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صرفه جويي مﻘياس كه مﻘدار آن  ٣,٦٢محاسبه شده ) ٠,٦٢باﻻتر از مﻘدار متوسط ،(٣
مﻘدار  ٢,٣٨براي آن لحاظ گرديده است ) ٠,٦٢كمتر از مﻘدار متوسط  .(٣در بدست
آوردن ميانگين نيروهاي ديگر نيز اين رويه انجام مي گيرد .جدول  ٣مﻘدار متوسط
شاخص هاي مربوط به توان چانه زني خريداران را نشان مي دهد:
جدول  .٣مقدارمتوسﻂ شاخصهاي مربوط به توان چانه زني خريداران
رديف
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

شاخص
تعدد خريدران)(-
حجم خريد هر خريدار
ميزان اطﻼعات خريداران
هزينه انتﻘالي خريداران )(-)(switching cost
ميزان حﺴاسيت خريدارن به ﻗيمت
ميزان استاندارد بودن محصوﻻت
كيفيت محصول توليدكنندگان)(-
ميانگين

مﻘدار
٤,٢٢
٣,٧٩
٣,١٤
١,٢٩
٤,٢٦
٢,١٢
٣,٠٨
٣,٢٥

پايين بودن هزينه انتﻘالي خريداران و حﺴاسيت باﻻي آن ها نﺴبت به ﻗيمت كاﻻهاي
ورزشي دو شاخص اصلي هﺴتند كه توان چانه زني خريداران را افزايش داده اند.
جدول  ،٤مﻘدار متوسط شاخص هاي مربوط به توان چانه زني تامين كنندگان را نشان
مي دهد:
جدول  .٤مقدارمتوسﻂ شاخصهاي مربوط به توان چانه زني تامين كنندگان
رديف
١
٢
٣
٤
٥

٦٢

شاخص
تعدد تامين كنندگان)(-
كيفيت محصوﻻت تامين كنندگان
امكان استفاده شركت از مواد اوليه جايگزين)(-
اهميت صنعت براي تامين كنندگان)(-
هزينه انتﻘالي توليد كننده )(switching cost
ميانگين

مﻘدار
١,٧٣
٣,٥٥
١,٢٩
٢,٠٧
٣,١
٣,٩١
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پايين بودن تعداد تامين كنندگان در كنار عدم امكان توليدكننده ها در استفاده از مواد
اوليه جايگزين شاخص هايي هﺴتند كه باعﺚ باﻻ رفتن توان چانه زني تامين كنندگان
شده اند.
در جدول  ٥،مﻘدار متوسط شاخص هاي مربوط به تهديد ورود محصوﻻت جايگزين را
مشاهده مي نماييد:
جدول  .٥مقدار متوسﻂ شاخصهاي مربوط به تهديد ورود محصوﻻت جايگزين
رديف
١
٢
٣

شاخص
ميزان ورود كاﻻهاي جايگزين
كيفيت و مطلوبيت ﻗيمت محصوﻻت جايگزين
عﻼﻗه مشتريان به محصوﻻت جديد
ميانگين

مﻘدار متوسط
٤,١٦
٣,٩٦
٤,٠٥
٤,٠٦

همان طور كه مﻼحظه مي نماييد ميزان ورود كاﻻهاي جايگزين و عﻼﻗه مشتريان به اين
كاﻻها باعﺚ شده است كه اين نيرو بزرگترين تهديد براي توليدكننده هاي حاضر در
صنعت ورزش كشور گردد .شايان ذكر است كه مطلوبيت ﻗيمت و كيفيت اين كاﻻها نيز
باﻻ مي باشد ) .(٣,٩٦اغلب اين محصوﻻت جايگزين را كاﻻهاي چيني تشكيل مي دهند.
در جدول  ٦ميزان متوسط شاخص هاي مربوط به شدت رﻗابت ميان رﻗباي موجود را
مشاهده مي نماييد:
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جدول  .٦مقدار متوسﻂ شاخصهاي مربوط به رقابت ميان رقباي موجود
رديف
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

شاخص

مﻘدار متوسط

رشد صنعت)(-
تعداد رﻗبا
ﻇرفيت توليد اضافه هر توليدكننده
هزينه هاي خروج از صنعت
هزينه ثابت )انبارداري و (...توليدكنندگان
هزينه انتﻘالي خريداران )(-)(switching cost
استاندارد بودن محصوﻻت
ميانگين

٤,١
٤,١٧
٣,٢٥
٤,٢٤
٣,٨٩
١,٢٩
٢,١٢
٣,٤٧

سه شاخص تعدد رﻗبا ،هزينه هاي باﻻي خروج از صنعت ورزش و همچنين پايين بودن
هزينه انتﻘالي خريداران موجب تشديد اين نيرو در صنعت ورزش كشور شده اند.
شكل  ،٧شدت نيروهاي پورتر در صنعت ورزش كشور را نشان مي دهد .همان طور كه
مي بينيد شدت تهديد ورود محصوﻻت جايگزين بيشترين مﻘدار ) (٤,٠٦و توان چانه زني
خريداران كمترين مﻘدار را دارا مي باشد ).(٣,٢٦
جدول .٧شدت نيروهاي رقابتي صنعت ورزش كشور

نمودار عنكبوتي زير مﺴاحت حاصله از تﻘابل نيروها را در يك پنﺞ ضلعي منتظم نشان
مي دهد .به طور نﺴبي هر چﻘدر مﺴاحت پنﺞ ضلعي ايجاد شده توسط نيروهاي رﻗابتي
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كمتر باشد ،جذابيت آن صنعت براي توليدكننده ها بيشتر خواهد بود .زيرا كوچك بودن
شكل نشان از پايين بودن شدت هر يك از نيروها است و كوچك بودن نيروها تهديد
كمتري را متوجه شركت هاي حاضر در صنعت خواهد كرد .همان طور كه مشاهده مي
كنيد مﻘدار متوسط هر يك از نيروهاي پنﺞ گانه در صنعت توليدات ورزشي كشور،
بزرگتر از مﻘدار متوسط مي باشد و به طور متوسط اين صنعت ،جذابيت باﻻيي ندارد.

شكل  .١نمودار عنكبوتي نيروهاي پورتر در صنعت ورزش كشور

حال اين سوال مطرح مي شود كه شدت كدام نيروها در صنعت ورزش كشور باﻻتر مي
باشد؟ براي تعيين نيروهايي كه شدت آن ها به طور معناداري بيشتر از مﻘدار متوسط )(٣
است از آزمون  tتك نمونه اي استفاده مي كنيم.جدول  ٨آزمون  tرا نشان مي دهد.
جدول .٨آزمونOne sample t test
متﻐير

df

T

تفاوت ميانگين

Sig

تهديد ورود رﻗباي جديد

٨

٠,٦٩٧

٠,٢٦٠

٠,٥٠٦

توان چانه زني خريداران

٦

٠,٦٠٢

٠,٢٤٥

٠,٥٦٩

توان چانه زني تامينكنندگان

٤

٣,٢٧٠

٠,٩١٢

٠,٠٣١

تهديد محصوﻻت جايگزين

٢

١٨,٢٧٢

١,٠٥٦

٠,٠٠٣

شدت رﻗابت

٦

١,١٣٧

٠,٤٦٨

٠,٢٩٩
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بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه شدت دو نيروي توان چانه زني تامين كنندگان و
تهديد ورود محصوﻻت جايگزين بيشتر بوده و اختﻼف ﻗابل مﻼحظه اي با مﻘدار متوسط
دارند.

بحث و نتيجه گيری
يكي از رويكردهاي مشهور براي تحليل جذابيت صنايﻊ مختلف استفاده از چارچوب پورتر
)مدل پنﺞ نيرويي پورتر( مي باشد .مدل پورتر كمك مي كند تا شركت ها با تحليل رﻗبا،
خريداران ،تامين كنندگان و همچنين محصوﻻتبينش جامعي نﺴبت به صنعت خود پيدا
كردهو با استفاده از اطﻼعات حاصل از اين تحليل عميﻖ ،راهبردها و برنامه هايي براي
موفﻘيت بيشتر خود تعريف نمايند.
با بررسي يافته هاي مربوط به شاخص هاي در نظر گرفته شده براي نيروي" شدت رﻗابت
بين رﻗبا "مي توان نتيجه گرفت كه هزينه هاي خروج از صنعت ورزش ايران به دﻻيل
مختلفي مانند :داشتن دارايي هاي تخصصي ،موانﻊ عاطفي،
محدوديت هاي دولتي و اجتماعي و  ...باﻻست ،اين فاكتور و همچنين باﻻ بودن تعداد
رﻗباي فعال در اين صنعت ،ناچيز بودن هزينه هاي انتﻘالي مصر فكنندگان و استاندارد
بودن محصوﻻت توليدي در اين صنعت باعﺚ افزايش نيروي
رﻗابت بين رﻗبا در صنعت پوشاك ورزشي كشور شده است .به عبارتي ميتوان گفت سطﺢ
رﻗابت در اين صنعت در حال حاضر باﻻ بوده و اين موضوع مطابﻖ نتايﺞ تحﻘيﻖ باﻗري
) (١٣٨٧مي تواند موجب رونﻖ كﺴب وكار شده ،زمينة توسعة صنايﻊ را فراهم ميآورد؛
بنابراين شايد بتوان باﻻ بودن سطﺢ رﻗابتي را در صنعت ورزش به عنوان يك فرصت و
نيروي پيشران جهت گﺴترش اين صنعت به شمار آورد.
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همچنين در اين تحﻘيﻖ مشخص شد ،تهديد ورود محصوﻻت جايگزين شديدترين نيروي
رﻗابتي صنعت ورزش مي باشد كه با نتايﺞ خدامرادي و همكاران) ،(١٣٩٠جمشيدي و
همكاران ) (١٣٩٤و گابريل) (٢٠٠٦همخواني دارد اما با نتيجه تحﻘيﻖ شفيعي نيك آبادي
و جليلي بوالحﺴني) (١٣٨٩كه ورود محصوﻻت جايگزين در صنعت خودروسازي ايران را
كمترين تهديد محصوﻻت داخلي دانﺴت ،همخواني ندارد .از دﻻيل عدم همخواني مي
توان به اين نكته اشاره كرد كه ميزان ﻗيمت محصوﻻت در صنعت ورزش با ﻗيمت
محصوﻻت در صنعت خودرو تفاوت بﺴياري دارد ،همچنين صنعت خودروسازي كشور در
اختيار چند شركت مي باشد و با وجود ﻗوانين سخت گيرانه براي ورود خودروهاي
خارجي ،عمﻼً ورود محصوﻻت جايگزين بﺴيار دشوار است كه اين ﻗوانين در صنعت
ورزش وجود ندارند .مصاحبه با توليدكنندگان نشان داد كه ورود كاﻻهاي ﻗاچاق كه
عمدتأ چيني هﺴتند باعﺚ تشديد اين نيرو شده است .در اين رابطه حمايت هاي دولت و
نظارت بيشتر سازمان هاي ذيربط مي تواند كمك شاياني به توليدكننده هاي حاضر در
صنعت نمايد.
نيروي دومي كه شدت آن اختﻼف معناداري با مﻘدار متوسط ) (٣دارد توان چانه زني
تامين كنندگان مي باشد .ميانگين شدت اين نيرو  ٣,٩١محاسبه شد .نتيجه تحﻘيﻖ
حاضر با نتيجه تحﻘيﻘات شفيعي نيك آبادي و جليلي بوالحﺴني) ،(١٣٨٩خدامرادي و
همكاران) ،(١٣٩٠جمشيدي و همكاران ) (١٣٩٤و گابريل) (٢٠٠٦همخواني دارد.
بنابر نتايﺞ تحﻘيﻖ حاضر پيشنهاد مي گردد شركت هاي توليدي از طريﻖ بدست آوردن
مالكيت و يا افزايش ارتباط با عرضه كنندگان مواد اوليه توان چانه زني آن ها را كاسته و
از تهديدي كه با آن مواجه هﺴتند رهايي يابند.
عامل ديگري كه در اين تحﻘيﻖ ﻗابل توجه مي باشد پايين بودن هزينه انتﻘالي خريدران
است كه باعﺚ افزايش تهديد ورود رﻗباي جديد و توان چانه زني خريداران و نيز تشديد
رﻗابت شده است .در اين رابطه توليدكننده هاي حاضر در صنعت مي توانند از طريﻖ ارايه
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خدمات جانبي وفاداري مشتريان را بيشتر و هزينه انتﻘالي را براي آن ها افزايش دهند.
اين امر در درازمدت به افزايش سودآوري شركت هاي توليدي كمك شاياني مي نمايد.
در مواجهه با پنﺞ نيروي معرفي شده ،پورتر سه راهبرد كﻼن براي شركت ها ارايه مي
دهد كه عبارتند از (١ :پيشرو بودن در هزينه (٢،ارايه محصوﻻت و خدمات متمايز(٣،
تمركز روي گروهي از خريداران يا بازار جﻐرافيايي خاص ) .(١٦پيشنهاد مي شود شركت
هاي ورزشي كشور ،شاخص هاي و نيروهاي ارايه شده در اين پژوهش را مطالعه و پﺲ
ازتعيين ﻗابليت هاي كليدي خود از يكي يا مجموعه اي از اين سه استراتژي استفاده
نمايند.
پيشنهادات براي تحﻘيﻘات آتي:
 (١بررسي شدت نيروهاي پورتر در يكي از توليدي هاي فعال ورزشي و ارايه راهبردهايي
براي شركت
 (٢دسته بندي كاﻻهاي ورزشي و تحليل جذابيت هر يك از دسته ها
 (٣انجام تحﻘيﻖ مشابه جهت تحليل صنعت خدمات ورزشي كشور
 (٤تعيين وزن و اهميت هر يك از  ٢٦شاخص معرفي شده و تحليل عميﻖ تر صنعت
ورزش كشور
 (٥بررسي جذابيت صنايﻊ ديگر با استفاده از چارچوب پورتر )جهت تطبيﻖ و مﻘايﺴه
نتايﺞ(.
در اين پژوهش با مطالعه روي تعداد زيادي از شركت هاي حاضر در صنعت توليدات
ورزشي كشور سعي كرديم تا شدت هر يك از نيروهاي پورتر را در اين صنعت بررسي
نماييم .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در مجموع شدت نيروهاي پورتردر صنعت
ورزش ايران ببيشتر از مﻘدار ميانگين است و اين صنعت جذابيت باﻻيي ندارد.
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