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چکيده
محیط های رقابتی همواره موجبات رشد و توسعه را برای ارائه دهندگان خدمات ورزشی به همراه دارند .هدف از مطالعه حاضر
تحلیل وضعیت باشگاه های ورزشی شهر مشهد بر اساس مدل رقابتی پورتر بود .روش پژوهش بلحاظ ماهیت و هدف از نوع
تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحلیل از نوع توصیفی و تحلیلی بود که به روش میدانی انجام شد .جامعه آماری تحقیق
عبارتند از مدیران کلیه باشگاه های ورزشی شهر مشهد که تعداد کل آنها در سال جاری برابر با  1800نفر بود و نمونه آماری
براساس جدول مورگان تعداد  317نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و
تغییر یافته بررسی نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر (هاپکینز  )2008،در  5بعد خریداران ( 8سوال) ،عرضه کنندگان ( 7سوال)،
کاالهای جایگزین ( 3سوال) ،تازه واردها ( 10سوال) و رقبا ( 8سوال) در مقیاس  5گزینه ای لیکرت با ضریب پایایی –
استفاده شد  .تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام شد .نتایج
نشان داد که وضعیت رقابتی باشگاه های ورزشی شهر مشهد بر اساس مدل پورتر مطلوب نیست .همچنین نتایج آزمون
فریدمن نشان داد باالترین رتبه مربوط به توجه مدیران باشگاه ها به رقبا و پایین ترین رتبه مربوط به توجه به عرضه کنندگان
میباشد .با توجه به نتایج بدست امده که باشگاه های ورزشی وضعیت رقابت پذیری نامناسبی دارند باید ضمن مدنظر قرار
دادن همه مولفه ها و شاخص های استخراجی از این پژوهش عوامل و شاخص های دارای وضعیت نامناسب در باشگاه ها را
مورد توجه ویژه قرار داد و در راس برنامه ریزی ها بهبود ان ها را قرار داد .
واژههای كليدی :باشگاه های ورزشی ،مدل رقابتی پورتر ،تحلیل وضعیت ،مشهد.
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مقدمه
فرايند جهاني شدن  ،بوجود امدن سازمان تجارت جهاني و يكپارچگي بازارهاي جهاني  ،پيشرفت هاي سريع و بنيادين تكنولوژيك ،
پيشرفت هاي جديد در زمينه فناوري اطالعات  ،افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا  ،تبيين كنترل هاي الودگي محيط
زيست و حفظ منابع انرژي،كمبود منابع و هزينه هاي باالي انها ،چالش هايي هستند كه بنگاه ها و صنايع مختلف در عرصه تجارت و
فعاليت هاي اقتصادي با ان روبه رو هستندو ادامه حيات ان منوط به تصميم گيري درست و به موقع در برابراين تغييرات است.در اين ميان
فرايند جهاني شدن و گسترس بازارهاي مصرف و افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت ،باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت پذيري
شده است (ابطالي  .)1396 ,محيط اقتصادي امروز محيطي پيچيده و متالطم است به طوري كه بررسي هاي اجزاي يك محيط براي
رقابت موثر امري ضروري است .شركت ها با بررسي ابعاد مختلفي از محيط راحت تر و بهتر مي توانند مجموعه فرصت ها و تهديدهاي
پيش روي شركت را بش ناسند و قادرند نسبت به تغييرات محيطي واكنش مناسب نشان دهند .بررسي ابعاد رقابتي محيط صنعت امروزي
امري ضروري است .رقابت پذيري توانايي افزايش سهم بازار ،سوددهي ،رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه و بين المللي
براي يك دوره طوالني است  .رقابت پذيري در اثر تركيبي از دارايي ها و فرايندها به وجود مي ايد .به معناي توانايي و عملكرد يك شركت
،يك بخش اقتصادي و يك كشور در فروش و عرضه كاال و خدمات در يك بازار در مقايسه با ديگر شركت ها ،زيربخش ها و كشورهاي
حاضر در همان بازار است .اين اصطالح همچنين براي بازارها نيز استفاده مي شود كه اشاره به ميزان رقابت پذير بودن ساختار بازار دارد
(اخوان  .)1393،بسياري از محققان جهت توجيه و تفسير رقابت پذيري و عوامل موثر بر ان  ،نظريه ها و مدل هايي را عرضه داشته اند و
عوامل موثر بر رقابت پذيري را دسته بندي كرده و در قالب مدل هايي ارائه كرده اند ،اما در اين ميان مدل پنج وجهي مايكل پورتر از
اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است .پورتر براي بررسي محيط رقابتي در يك صنعت  ،پنج نيرو معرفي كرده است كه عبارتند از  :تهديد
رقباي تازه وارد  ،تهديد محصوالت يا خدمات جايگزين  ،قدرت چانه زني خريداران  ،قدرت چانه زني تامين كنندگان و رقابت در ميان
شركت هاي موجود در صنعت (پورتر.)1998،1
محيط ورزش نيز همانند ساير محيطهاي اجتماعي و اقتصادي در فضاي رقابتي قرار گرفته است .در گذشته شايد مانند امروز با تعداد باشگاه
هاي ورزشي مواجه نبوديم  .امروزه مردم در مورد اهميت ورزش و تندرستي و فعاليت هاي ورزشي اگاهي پيدا كرده اند و به تبع تقاضاي
ايجاد فضاهايي براي انجام فعاليت هاي ورزشي و بدني افزايش پيدا كرده است ودر كشورهاي پيشرفته ورزش و تفريحات سالم به عنوان
يك صنعت بسيار مهم عاملي موثر در رشد و توسعه اقتصاد ملي به شمار مي رود .در حال حاضر ورزش چه از بعد عملي و چه از بعد نظري
در توليد و مصرف كاالها و خدمات ورزشي و توسعه اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسي داشته اند ،كه در اين ميان باشگاه هاي ورزشي
مكاني براي تمرين و افزايش قابليت جسماني مردم و به ويژه جوانان هستند  .مديران و مالكان اين باشگاه ها معموال با هزينه شخصي و به
صورت خصوصي به ايجاد و راه اندازي چنين باشگاه هايي براي كسب درامد از طريق خدمت رساني به سالمت مردم نموده اند .لذا در چنين
محيط رقابتي ضروري است كه وضعيت رقابتي خود را شناخته و اگاهي داشته باشند كه محيط رقابتي موجود داراي چه مزايا و معايبي
هستند تا بتوانند در انجام برنامه ها و فعاليت هاي خود موفق باشند .بررسي تحقيقات صورت گرفته در حوزه موضوع تحقيق حاضر يعني
نيروهاي رقابتي پورتر و تاثير ان بر عملكرد و موفقيت شركت  ،نشان داد كه بيشتر تحقيقات به بررسي استراتژي هاي رقابتي پرداخته و
تحقيقات معدودي مدل پنج وجهي را به طور خاص مورد بررسي قرار داده است.در حوزه مطالعات ورزشي جاي خالي اين موضوح مشاهده
مي شود لذا در اين مطالعه محققين بدنبال تحليل وضعيت باشگاه هاي ورزشي شهر مشهد براساس مدل رقابتي پورتر هستند .
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فع اليت در محيط هاي پررقابتي نيازمند مديريت و برنامه ريزي دقيق است چرا كه در غير اين صورت احتمال حذف و نابودي از گردونه
رقابت وجود دارد  .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  1980ابداع شد و تا اواخر ان دهه تكامل يافت .به نظر پورتر عناصر عمده اي كه سازمان را محصور ساخته
و ان را تحت تاثير قرار مي دهد عبارتند از  :تهديد تازه واردها  ،تهديد محصوالت جايگزين  ،قدرت چانه زني تامين كنندگان  ،قدرت چانه
زني خريداران  ،رقابت در ميان شركت هاي موجود در صنعت كه در شكل  1نشان داده شده است( :پورتر .)1998،

شكل  .1مدل پنج وجهي مايكل پورتر (اذربان )1393،
-1تهديد تازه واردها يا رقباي جديد و بالقوه  :اين رقباي تازه وارد همراه خود توانايي هاي جديد ،انگيزه هاي خيلي باال همراه با انرژي
فراوان براي كسب سهم بيشتر ازبازار و منابع قابل توجه اي را مي اورند -2.تهديد محصوالت يا خدمات جايگزين  :ممكن است اين
محصوالت متفاوت به نظر برسند  ،اما قابليت اين را دارند كه به عنوان يك محصول جايگزين رضايت مشتري را جلب كنند  .پورتر در
خصوص محصوالت جديد ميگويد  " :جايگزين ها اغلب عوايد بالقوه صنعت را محدود ميكنند زيرا سقفي براي قيمت محصوالت ان صنعت
ايجاد ميكنند و سود اوري ان را محدود مي كنند " -3.قدرت چانه زني خريداران  :قدرت چانه زني مشتري  ،توانايي وي را براي كاهش
قيمت و افزايش كيفيت كاالهاي مورد نظر در يك معامله مي باشد .هنگامي كه خريداران امكان خريد از رقباي مختلف را دارد يا به عبارتي
قدرت انتخاب بيشتري را دارندقدرت چانه زني بيشتري نيز پيدا ميكنندو با رودررو قرار دادن رقبا مي توانند بر يك صنعت تاثير بگذارند -4.
قدرت چانه زني تامين كنندگان  :قدرت چانه زني تامين كنندگان تصوير قرينه اي از توان چانه زني مشتريان مي باشد .تامين كنندگان
زماني كه ببينند خريدار از قدرت انتخاب كمتري برخوردار استمي توانند با بهره گيري از توان خود در افزايش قيمت يا كاهش كيفيت كاال يا
خدمات خريداري شده بر يك صنعت اثر بگذارند -5.ميزان رقابت ميان رقباي فعلي  :واكنش متقابل بين رقبا نسبت به اقدامات هم صورت
مي گيرد تا سهم بازارشان را حفظ كنند .پورتر معتقد است رقابت شديد به عوامل زير بستگي دارد  :تعداد رقبا ،نرخ رشد صنعت ،مشخصات و
ويژگي هاي كاال و خدمات ،ميزان هزينه هاي ثابت ،ظرفيت  ،دشوار بودن خروج از صنعت و تنوع رقبا ( ابطالي )1396،
همان طور كه ذكر شد در كنار برنامه ريزي استر اتژيك محققين زيادي از مدل پورتر براي تحليل جذابيت صنايع مختلف بهره برده اند كه
براي نمونه خراساني و عبدالملكي ( )1394در مطالعه اي با عنوان " تحليل صنعت ورزش ايران با استفاده از مدل پنج نيروي رقابتي پورتر "
به اين نتايج دست يافتند كه شدت هر پنج نيرو بزرگتر از مقدار ميانگين است و مقدار ازمون  tنشان داد كه توان چانه زني تامين كنندگان و
تهديد ورود محصوالت جايگزين وزن بيشتري داشته و اختالف معناداري با مقدار متوسط دارند.همچنين ابطالي ( )1396در پژوهشي تحت
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عنوان " تاثير مدل رقابتي مايكل پورتر بر فعاليت باشگاههاي بدنسازي شهر شاهرود" دريافت كه عامل رقابت در رتبه اول ،خدمات
جايگزين در رتبه دوم  ،قدرت چانه زني باشگاه ها در رتبه سوم ،ورود تازه واردها در رتبه چهارم و قدرت چانه زني مشتريان در رتبه پنجم
قرار دارد و بين اين عوامل پنج گانه با فعاليت باشگا هاي بدنسازي شهر شاهرود رابطه معني داري وجود دارد .عابدي ( )1396در پژوهش
خود با عنوان " عوامل موثر بر رقابت پذيري رسانه ملي براساس مدل الماس پورتر " دريافت كه همه عوامل موجود در اين مدل بر رقابت
پذيري صنعت رسانه موثر است .همچنين بررسي نتايج ازمون فريد من نشان داد عوامل موثر بر رقابت پذيري رسانه ملي از نظر مديران و
كارشناسان صفي و ستادي حوزه برنامه ريزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در مركز صدا و سيما در شهر تهران به ترتيب
عبارتند از عوامل توليد  ،صنايع مرتبط و پشتيبان  ،استراتژي و ساختار سازمان  ،شرايط تقاضا ،دولت و حوادث اتفاقي .نادري نسب( )1396در
مطالعه اي با عنوان " تحليل وضعيت رقابتي توليدات پوشاك ورزشي بانوان در كشورايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر" به اين نتيجه
دست يافت كه هر يك از پنج عامل مدل پورتر از عوامل تاثيرگذار بر وضعيت رقابتي صنعت توليدي پوشاك ورزشي بانوان مي باشند و
ترتيب اهميت ان ها به صورت زير است  :رقابت بين رقباي موجود شركت هاي فعال در رتبه اول  ،قدرت چانه زني تامين كنندگان در رتبه
دوم  ،تهديدورود محصوالت جايگزين در رتبه سوم ،تهديد رقباي تازه وارد در رتبه چهرم و قدرت چانه زني خريداران محصولت در رتبه
پنجم قرار دارد .هرشيو ( )2015در پژوهش خود با عنوان " رقابت بين المللي روماني با استفاده از الماس پورتر و مزيت نسبي اشكار " نشان
داد كه روماني داراي معايب رقابتي بيشتري است تا مزيت رقابتي ،در عين حال در مقايسه با اتحاديه اروپا داراي مزيت رقابتي نسبي اشكار
است.دانشگاه كسب و كار شهر الگوس( )2015در مطالعه اي با عنوان " ارزيابي رقابت صنعت ارتباط از راه دور نيجريه با به كارگيري مدل
نيروهاي پنج گانه پورتر" دريافتند كه در پنج نيروي مدل پورتر تنها قدرت تامين كنندگان تاثير ناچيزي بر رقابت صنعت داشته است ،قدرت
خريداران تاثير متوسط و تهديد تازه واردها  ،محصوالت جايگزين در رقابت ميان رقبا نيز تاثير زيادي داشته اند .فرانسيس ماتوكو و مارتين
اوگوتو( )2015در پژوهشي با عنوان " چارچوب نيروهاي پنج گانه پورتر و ديگر فاكتورهاي تاثيرگذار بر پاسخ استراتژيك اقتباس شده توسط
دانشگاههاي دولتي كنيا "به اين نتايج دست يافتند كه چارچوب مدل پنج وجهي پورتر انتخاب پاسخ استراتژيك اقتباس شده توسط
دانشگاههاي دولتي را به طور فزاينده تحت تاثير قرار مي دهد و فاكتوري كه تاثيرگذاري زيادي دارد تهديد تازه واردها است  .يانلين هو و
شانگ يانگ ( )2016در تحقيق خود با عنوان " تحليل وضعيت رقابتي صنعت خدمات محيطي در چين براساس مدل رقابتي پنچ وجهي
پورتر " دريافتند كه نيروهاي پنچ گانه اصلي پورتر شامل تامين كنندگان  ،خريداران  ،رقباي فعلي  ،رقباي بالقوه و محصوالت جايگزين
وضعيت رقابتي صنعت خدمات محيطي را تحت تاثير قرار مي دهند .چادهوري مكك )2019( 2در مطالعه خود " تحليل مقايسه اي شركت
خط كشتيراني بنگالدش با رقبايش با استفاده از مدل رقابتي پورتر" به يافته هايي دست يافت كه  -1تهديد تازه واردها و تهديد محصوالت
جايگزين متوسط به باال  -2قدرت چانه زني تامين كنندگان پايين  -3قدرت چانه زني خريداران باال و  -4رقابت ميان رقباي فعلي و بالقوه
در صنعت باالست .همچنين ياني انهار ( )20193در پژوهش خود " مزيت رقابتي از طريق رويكرد استراتژيك ( مطالعه موردي بر بانكداري
اسالمي در كاليمانتان جنوبي ) " به نتيجه رسيد كه بانكهاي اسالمي مي توانند پنج فاكتور رقابتي پورتر را براي استراتژي هاي رقابتي به
طور مناسب اجرا كنند و اين پنج فاكتور مزيت رقابتي بانكداري اسالمي را افزايش مي دهد  .سيمين ساليما و همكارش  )2019(4در تحقيق
خود " تاثير نيروهاي پنجگانه پورتر بر عملكرد صرفه جويي و اعتبار انجمن هاي تعاوني در شهر نايروني كنيا " دريافتند كه به ترتيب
قدرت چانه زني خريداران  ,تامين كنندگان  ,تهديد محصوالت جايگزين و تازه واردها و رقابت ميان رقباي فعلي و بالقوه تاثير معنادار مثبتي

2

- Chowdhury makuc

3

- - Anhar Yani

4

- Hussein Salima Simiyn and Anne Muchemi
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بر عملكرد دارد  .تاگريد صالح ابوالخير )2019(5در تحقيقي با عنوان " استراتژي هاي ورود و توسعه براي شركت بربري در عمان با به
كاربردن مدل پنج وجهي پورتر " به اين نتيجه رسيد كه شدت رقابت رقبا در بازار كاالي لوكس در عمان زياد باال نيست ،همچنين براي
خرده فروشان به منظور ورود به بازار مد و كاالي لوكس عمان مفيد خواهد شد و از طريق ارزيابي ابعاد چندگانه رقابت و شرايط در مدل پنج
وجهي پورتر ،نگاهي كلي براي توسعه اين شركت را فراهم مي كند.
اهميت رقابت پذيري در باشگاه هاي ورزشي شهر مشهد با توجه به ازدياد آنها در سال هاي اخير و همچنين با عنايت به اينكه در محيط
هاي رقابتي مي توان همواره تالش براي ارائه خدمات بهتر و با كيفيت تر را شاهد بود و در نتيجه آن افزايش رضايت مشتري را انتظار
داشت ،محقق بدنبال بررسي و تحليل وضعيت باشگاه هاي ورزشي شهر مشهد بر اساس مدل رقابتي پورتر مي باشد.

روش شناسی
روش پژوهش بلحاظ ماهيت و هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از لحاظ روش تحليل از نوع توصيفي و تحليلي بود كه به روش ميداني
انجام شد.
جامعه آماري تحقيق عبارتند از مديران كليه باشگاه هاي ورزشي شهر مشهد كه مطابق آمار امور باشگاه هاي اداره ورزش مشهد با تعداد
 1800باشگاه ورزشي فعال در شهر مشهد ،تعداد كل آنها در سال جاري برابر با  1800نفر مدير بود و نمونه آماري با توجه به جدول مورگان
تعداد  317نفر به طور تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار جمع آوري داده ها عبارتند بود از پرسشنامه استاندارد و تغيير يافته بررسي نيروهاي
پنج گانه رقابت ( 5نيروي پورتر)  36عبارتي هاپكينز ( )2008در  5بعد خريداران ( 8سوال) ،عرضه كنندگان ( 7سوال) ،كاالهاي جايگزين (3
سوال) ،تازه واردها ( 10سوال) و رقبا ( 8سوال) در مقياس  5گزينه اي ليكرت از خيلي كم نمره  1تا خيلي زياد نمره  ،5كه روايي ابزار به
تاييد اساتيد متخصص رسيد و پايايي ابزار توسط آزمون آلفاي كرونباخ ميزان  0/79بدست آمد كه ضريب باالي  0/7نشان از پايايي ابزار مي
باشد.
تحليل داده ها در دو بخش آمار توصيفي (فراواني ها ،درصدها ،شاخص هاي گرايش به مركز و شاخص هاي پراكندگي) و آمار استنباطي
(آزمون  tهمبسته جهت تعيين وضعيت باشگاه ها ،آزمون فريدمن جهت رتبه بندي ابعاد ،آزمون آلفاي كرونباخ جهت بررسي پايايي ابزار) با
كمك نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام شد.
یافته های پژوهش
يافته هاي توصيفي نشان داد كه متوسط سن مديران باشگاه ورزشي براير با  38سال ،بيشترين فراواني جنسيت مربوط به مديران مرد با 57
 ،%بيشترين فراواني وضعيت تاهل مربوط به متاهلين با  ،%78بيشترين فراواني مدرك تحصيلي مربوط به تحصيالت ليسانس با  % 46و
متوسط سابقه كار بين  5تا  10سال بود.
 یافته های مربوط به توصیف کمی میزان متغیر های پژوهش و آزمون فرض نرمال بودن داده ها در جددول  1نشدانداده شده است:

5

- Tagreed Saleh Abalkhail
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جدول  .1توصيف كمي متغيرهاي پژوهش و نرمال بودن داده ها در نمونه تحت بررسي
نام متغير

n

تعداد
سواالت

حداقل
نمره

حداكثر
نمره

نمره
متوسط

ميانگين

انحراف
معيار

K_S test
مقدار Z

Sig

1

نيروي رقابتي پورتر

317

36

1

5

3

3/11

0/63

1/42

0/56

1-1

خريداران

317

8

1

5

3

3/33

0/56

1/14

0/24

2-1

عرضه كنندگان

317

7

1

5

3

2/63

0/72

1/25

0/11

3-1

كاالي جايگزين

317

3

1

5

3

2/78

0/59

1/21

0/53

4-1

تازه وارد ها

317

10

1

5

3

3/09

0/68

1/34

0/35

5-1

رقبا

317

8

1

5

3

3/74

0/74

1/31

0/47

همان طور كه در جدول  1مشخص است ،ميزان نيروي رقابتي پورتر با ميانگين  3/11از حداكثر نمره  5و ميانه  3بود كه باالترين ميانگين
مربوط به مولفه رقبا با ميانگين  3/74بود .همچنين نتايج آزمون کولموگروف اسمیرونوف نشان داد كه داده ها از توزيع نرمال
برخوردارند.

-

تحلیل وضعیت رقابتی باشگاه های ورزشی شهر مشهد بر اساس مدل پورتر
جدول  .2آزمون  tتك گروهي جهت بررسي وضعيت متغير تحت بررسي
ميانگين مالك = 3/2
رديف

متغير

ميانگين

df

تفاوت ميانگين

t

P-Value

1

نيروي رقابتي پورتر

3/11

2

-0/09

3/191

0/052

1-1

خريداران

3/33

2

0/13

2/860

0/001

2-1

عرضه كنندگان

2/63

2

-0/43

3/409

0/054

3-1

كاالي جايگزين

2/78

2

-0/42

3/723

0/121

4-1

تازه وارد ها

3/09

2

-0/11

3/655

0/204

5-1

رقبا

3/74

2

0/54

3/372

0/002

با توجه سطح معني داري بدست آمده در جدول  2فرض صفر پژوهش تاييد مي شود يعني وضعيت رقابتي باشگاه هاي ورزشي شهر مشهد
بر اساس مدل پورتر مطلوب نيست.
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-

مقایسه رتبه بندی ابعاد مدل رقابتی پورتر در باشگاه های ورزشی مشهد
جدول  .3آزمون فريدمن براي رتبه بندي
متغیرها

میانگین رتبه

رتبه

خريداران

1/41

2

عرضه كنندگان

1/04

5

كاالي جايگزين

1/17

4

تازه وارد ها

1/25

3

رقبا

1/57

1

کای دو

3/241

df

1

p-value

0/0001

با توجه به جدول  3مشاهده مي شود كه مقدار سطح معني داري بدست آمده كوچكتر از  0/05مي باشد در نتيجه بين ميانگين مولفه هاي
نيروهاي رقابتي پورتر تفاوت معني داري وجود دارد .با توجه به ميانگين رتبهها ،باالترين رتبه مربوط به توجه مديران باشگاه ها به رقبا و
پايين رتبه مربوط به توجه به عرضه كنندگان ميباشد.

بحث و نتیجه گیری
رقابت پذيري موجب گرديده تا بنگاه ها  ,صنايع كشورهاي مختلف در جهت ارتقاي رقابت پذيري خود به شناسايي عوامل موثر بر رقابت
پذيري و تقويت آنها تالش كنند  .محيط اقتصادي امروزي  ,محيطي پيچيده و متالطم است به طوري كه بررسي هاي اجزاي يك محيط
براي رقابت موثر امري ضروري است  .شركت ها با بررسي ابعاد مختلفي از محيط راحت تر و بهتر مي توانند مجموعه فرصت ها و تهديد
هاي پيش روي شركت را بشناسند و قادرند نسبت به تغييرات محيطي واكنش مناسب نشان دهند  .بررسي ايعاد رقابتي محيط صنعت
امروزي امري ضروري است  .بسياري از محققان جهت توجيه و تغيير رقابت پذيري و عوامل موثر بر آن نظريه و مدل هايي را عرضه داشته
اند و عوامل موثر بر رقابت پذيري را دسته بندي كرده و در رقابت مدل هايي ارائه كرده اند  .اين نظريه ها و مدل ها نيز از تنوع نسبتا
زيادي برخوردارند اما در اين ميان مدل پنج وجهي مايكل پورتر از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است ( ابطالي  . )1396 ,نتايج بدست
امده در اين پژوهش نشان مي دهد كه بين تمام ابعاد نيروهاي پنج گانه پورتر رابطه معناداري وجود دارد كه با يافته هاي احمدي زاده و
همكاران (  , )1395ميرازي ( )1397و جمالي گيوي (  )1397همسو است  .جمالي گيوي دريافت كه هريك از نيروهاي پنج گانه پوتر بر
انتخاب استراتژي رقابتي نقش دارند همچنين ميرزاي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه تمام عوامل نيروهاي پنجگانه پورتر بر توان
رقابتي صادركنندگان سفال تاثير دارند .با افزايش تعداد رقبا و شدت يافتن رقابت بين اين نيروهاي پنج گانه رقابت پذيري كل افزايش مي
يابد كه دليل اين امر را تالش متقابل رقبا براي افزايش كيفيت و يا كاهش هزينه هاي محصوالت و يا خدمات براي كسب رضايت
مشتريان دانست لذا نتا يج بدست امده در اين پژوهش نشان داد كه مولفه رقابت ميان رقبا در باالترين رتبه و قدرت چانه زني تامين
كنندگان در پايين ترين رتبه قرار دارد كه با يافته هاي مطالعه چادهوري مكك , )2019(6محمد سيد رحمان و همكاران ( , )2019يانگ
فو هوآنگ -1 )2019(7تهديد تازه واردها و تهديد محصوالت جايگزين متوسط به باال  -2قدرت چانه زني تامين كنندگان پايين  -3قدرت
چانه زني خريداران باال و  -4رقابت ميان رقباي فعلي و بالقوه در صنعت باالست  ,همسو است  .همچنين با نتايج تحقيق ابطالي ( )1396و
نادري نسب ( )1396در خصوص مولفه رقابت ميان رقبا در رتبه اول قرار دارد همسو بوده همچنين لو جي و چنگانگ لي )2019(8در مطالعه
- Chowdhury makuc
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7

-Yung fu Houang

8

- Lu Ge & Chenggang Li
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خود با عنوان " تحليل قدرت رقابت برند ورزشي پوشاك چيني بر مبناي مدل پنج نيروي پورتر " دريافتند كه پايين بودن قدرت چانه زني
خريدارن برندهاي ورزشي پوشاك چين را به ارامي رشد مي دهد و دو برند نايك و اديداس نيز سهم بيشتري از بازار پوشاك چيني را به
خود اختصاص داده اند و گسترش برند پوشاك چيني تحت فشار رقابتي باال قرار دارد و با يافته تحقيق صالح ابوالخير ( )2019و هي مي
يانگ و همكاران ) 2020(9مبني بر اينكه قدرت چانه زني تامين كنندگان و قدرت رقابت رقبا در رتبه بااليي قرار دارد و به ترتيب قدرت چانه
زني خريداران  ,تهديد محصوالت جايگزين و تهديد تازه واردها در رتبه هاي بعدي قرار دارند مطابقت ندارد به گونه اي كه انها دريافتند كه
تامين كنندگان در رتبه اول و دوم قرار دارد درحاليكه در پژوهش حاضر قدرت تامين كنندگان در رتبه اخر قرار گرفته است  .تامين
كنندگان توان چانه زني خود را از طريق تهديد به افزايش قيمت و كاهش كيفيت كاالها و يا خدمات عرضه شده انجام مي دهند  ,اگر
ميزان تمركر تامين كنندگان نسبت به صنعتي كه به ان مي فروشند كاهش يابد يا مجبور باشند براي افزايش محصول خود به صنعت با
ديگر محصوالت جايگزين رقابت كنند اين توان تامين كنندگان را كاهش ميدهد بنابراين با توجه به اينكه ورزش در يك محيط رقابتي
صورت م ي كند و تعدد باشگاه هاي ورزشي نيز منجر به افزايش رقبا و تامين كنندگان وسايل و خدمات ورزشي مي شود كه بدنبال كسب
سود اوري خود هستند و با توجه به رتبه اول عامل رقابت در بين عوامل رقابتي پورتر باشگاه هاي ورزشي براي موفقيت بيشتر بايستي به
محيط رقابتي موجود و رقباي حاضر توجه نمايند و در اتخاذ برنامه ريزي و استراتژي رقابتي در بازار به اين عوامل توجه زيادي نمايند و بي
ترديد ميزان سوداوري باشگاه هاي ورزشي تا حد زيادي متاثر از شدت رقابت بوده و مديران بايد محيط رقابتي كه از ان گاهي به محيط
صنعت تعبير مي شود را در نظر بگيرند و عوامل زيادي وجود دارد كه از ان جمله مشتريان  ,رقبا و تامين كنندگان مهمترين عوامل رقابت
مي باشند .

منابع
ابطالي  ,عبدالحميد ( ": )1396تاثير مدل رقابتي مايكل پورتر بر فعاليت هاي باشگاه هاي بدنسازي شهر شاهرود "  .پايان نامه
كارشناسي ارشد  ,دانشكده علوم انساني – گروه تربيت بدني  ,دانشگاه ازاد اسالمي واحد شاهرود
احمدي زاده  ,سوران  ,قهرماني  ,رزگار  ,عرشي  ,صدف  ,كاظمي  ,ليال ( " : )1395بررسي رابطه بين نيروهاي رقابتي و عملكرد سازماني "
 .چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت  ,اقتصاد و حسابداري
اسفندياري  ,سعيد ( " : )1396عوامل موثر بر رقابت پذيري رسانه ملي براساس مدل رقابتي پورتر "  .پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت
بازرگاني و بين املل  ,موسسه اموزش عالي كار واحد خرمدره
پورتر ,مايكل(  " : ) 1998استراتژي رقابتي ،تكنيك هاي تحليل صنعت و رقبا" .ترجمه ؛ مجيدي ،جهانگير؛ مهرپويا ،عباس ،تهران :
موسسه خدمات فرهنگي رسا
جمالي گيوي  ,كوروش  ,افشارنژاد  ,عليرضا (  " : )1397تدوين استراتژي در محيط رقابتي صنعت فوالد براساس مدل پورتر  :مطالعه
موردي شركت نورد لوله صفا "  .دومين كنفرانس ملي حسابداري – مديريت  ,اقتصاد با رويكرد اشتغال پايدار نقش ان در رشد صنعت ,
مالير دانشگاه ازاد اسالمي واحد مالير
خراساني  ,حامد  ,عبدالملكي  ,حسين (  " : )1395تحليل صنعت ورزش ايران با استفاده از مدل  5نيروي پورتر "  .نشريه علمي –
پژوهشي  ,فصلنامه علوم ورزشي  :سال هشتم  ,شماره  , 23صص 51-71 :
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 " بررسي تاثير پياده سازي استراتژي هاي رقابتي پورتر در پاسخگويي به نياز بازار محوري مشتريان ( مورد: )1397 (  صادق, رحيمي
 دانشگاه علم و هنر يزد,  پايان نامه كارشناسي ارشد, " ) مطالعه محصوالت فروشگا ههاي فرش ماشيني ستاره كوير يزد
 پايان نامه. "  " بررسي تاثير پنج نيروي رقابتي پورتر بر توان رقابتي صادركنندگان سفال به كشور هاي هدف: )1397 (  بهروز, ميرازي
 مركز پيام نور ساوه,  دانشگاه پيام نور مركزي, كارشناسي ارشد
. "  " تحليل وضعيت رقابتي توليدات پوشاك ورزشي بانوان در كشور ايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر. )1396 (  مهدي, نادري نسب
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