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 چکیده

 بود. طراحی الگوی تحلیل فرایند صنعت محصوالت ایرانی ورزشی: هدف این پژوهش هدف

جامعه همبستگی است.  -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفیشناسی: روش

ورزشی بودند که  هایهای تولیدی ورزشی و فروشگاهآماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ها آوری دادهصورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمعنمونه آماری به

ایی آن با استفاده از نفر(، تائید شد. همچنین پای 29نظران )شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب

ها و بررسی و تحلیل دادهتجزیه ت ( و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جه39/6آزمون آلفای کرونباخ )

 شده است.استفاده  PLS3-SPSS24افزار سازی معادالت ساختاری در نرمبرازش مدل از مدل

یابی (، زمینه99/6داخلی ) (، توسعه مصرف92/6نتایج نشان داد که ابعاد توسعه صادرات )ها: یافته

( دارای اثر 23/6کارآمدسازی تولید )( و 23/6(، کارآمدسازی توزیع داخلی )02/6مصرف خارجی )

( 23/6المللی بر محیط داخلی )انی بود. اثر محیط بینداری بر توسعه پایدار کاالهای ورزشی ایرمعنی

دار بود. اثر مدیریت ( معنی09/6دی )داری بود. همچنین اثر محیط داخلی بر مدیریت راهبرمعنی

(، 95/6یابی مصرف خارجی )(، زمینه92/6داخلی ) (، توسعه مصرف02/6راهبردی بر توسعه صادرات )

 دار بود.( معنی29/6کارآمدسازی تولید )( و 25/6کارآمدسازی توزیع داخلی )

شی ایرانی در بستر توان گفت سیستم محصوالت ورزصورت کلی براساس مدل میبهگیری: نتیجه

های ح ساختاری خرده سیستمبایست به اصالاکوسیستم محیطی و با کارآمدسازی راهبری صنعت می

 مطلوب بیانجامد.ای تولید، توزیع و مصرف بپردازد تا به پیامدهای توسعه

 کنندگان ورزشی.توزیع، تولیدکننده ورزشی، صادرات، محصوالت ورزشی، مصرف: های کلیدیواژه
 

. استاد مدیریت ورزشی 8 شت، ایرانبدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن، ردکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت. 2

بدنی و علوم مدیریت ورزشی دانشکده تربیت دانشیار. 9 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایراندانشکده تربیت

 ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایران

 Ali.nazarian63@yahoo.com : لنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئو*.  
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 مقدمه
داخل، اغلب به ولیدات ورزشی در حال حاضر ت

ی سنتی از کیفیت هاروشگیری از دلیل بهره

ند که باعث عدم موفقیت باالیی برخوردار نیست

و  های تولیدی در زمینه تنوع، کیفیتشرکت

باشد. قیمت با توجه تقاضای مشتریان می

صنعتی بودن صنعت همچنین با توجه به نیمه

ۀ سابقتولیدات ورزشی در ایران و نداشتن 

درخشان )شرایط منحصر به فرد( در تولید البسه، 

عت عنوان یک صنوسایل و تجهیزات ورزشی، به

 کمیین و با رشد و پیشرفت پابا فناوری سطح 

زاده، شود )عظیمیده میکشیر تصو)باثبات( به 

(؛ از طرفی پویایی محیط صنعت تولیدات 2932

ی که محیط طوربهورزشی بسیار باالست، 

رزشی، ساختارهای ی صنعت تولیدات وعملیات

ی مورد استفاده در ساخت و ساز و هایفناورآن، 

ی در اندهیفزاحصوالتش با سرعت ی مهایژگیو

رو (. از این8665، 2حال تغییر است )چان و چان

 به میدانی، تحقیقات انجام باتولیدکنندگان 

 در خود مورد نیاز اطالعات به تواندمی راحتی

 کنندهمصرف) مشتری ختی شنازمینه

 برخی در از طرفی دیگر .ببرد پی( محصوالت

 شناخت از به هتوج با حتی تولیدکننده موارد

 و گرفته نادیده را او نیازهای و هاسلیقه مشتری،

 مشتری سلیقه از خارج محصول دالیل متعدد به

 ناشی تواندمی دالیل این برخی از. کندمی تولید

 ولی باشد ه تولیدینزم در هاییمحدودیت از

 تا سایر است بازار در بینینزدیک از ناشی بیشتر

 فروشنده و تولیدکننده پدیده این در که عوامل

 نیازها از و کندتوجه می مشتری حال به نیازهای

کشگر و ) است غافل او اصلی هایخواسته و

                                                      
1. Chan & Chan 

 که ایتولیدکننده حال هر در(. 2936همکاران، 

 خواست با متناسب اخود ر تولید دلیل هر به

-مصرف به پایبندی تواندنمی نکند، ارائه مشتری

. امیدوار باشد خود محصول خرید برای کننده

 تحقیق نتایج در( 8622) نیکوالس و آولونیتیس

 اطالعات داشتن که دارندمی بیان گونهخود این

 و کنندگانمصرف نظرات نیازها و زمینه در

 در را آنان با نیازهای خود محصوالت تطبیق

 دانندمی ناپذیراجتناب امری محصوالت، بازاریابی

 از (. برخی2932 همکاران، و صادقی از نقل به)

دارای  گوناگون دالیل به داخلی تولیدکنندگان

 استاندارد، کیفیت، زمینه در نامطلوبی عملکرد

 اندبوده...  و فروش از بعد خدمات قیمت، فروش،

 نسبت نندگانکفمصر شده دیدگاه باعث این و

 شود. داخل منفی تولید یکاالها به

توان به پژوهش می مسألهجهت بررسی بیشتر 

قبلی در داخل و خارج از کشور تحقیقات مرور 

پرداخت. در تحقیقات داخلی؛ مطالعات متنوعی 

انجام گرفته است به طوری که در برخی از این 

-تنوع، کیفیت و زیبایی محصول )بستهتحقیقات 

سحرخیز دارای اهمیت بودند ) و رنگ( بندی

همچنین در (. 2923، روشندل و همکاران

گذاری دادند که قیمت تحقیقات دیگری نشان

زاده و ایرانمناسب در افزایش میزان فروش )

اثرگذار است و همچنین صادقی و  (2936، نژادی

علل باال رفتن ( نشان دادند که 2932همکاران )

-د میرگران و هزینه تولی، باال بودن مزد کاقیمت

در نتیجه کاهش تمایل به خرید  باشد که

شود. می را موجب کاالهای ورزشی داخلی

 دادند نشان (2935کشکر و همکاران )همچنین 

و  بازاریابی هایآمیخته از صحیح استفاده که

 تجهیزات المللیبین هاینمایشگاه در حضور

 و ورزشی محصوالت بازار توسعه ورزشی موجب
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  و داخلی قراردادهای انعقاد و فروش افزایش

همچنین تحقیقاتی نشان دادند  .شودمی ارجیخ

 یرقابت تیمز جادیا ییبه تنها یابع رقابتمنکه 

و  یرقابت یهوشمند قیو تنها از طر کندینم

منابع را به ند توانیم، کیاستراتژ ینیکارآفر

ی ورزش دکنندگانیتول یقابل رقابت برا تیمز

(. همچنین در 2935حانی، کنند )ریتبدیل 

بین موانع تحقیقات دیگری نشان دادند که 

خشی، فرابخشی داخلی و بپذیری )میانرقابت

خارجی( با کاالهای خارجی در بخش تولیدی 

داری وجود صنعت ورزش ایران اختالف معنی

(. 2939زرندی و همکاران،  دارد )یوسفی

ن همچنین نتایج پژوهش شریفیان و همکارا

 موانع بین ( حاکی از این بود که2939)

 در خارجی کاالهای با پذیریرقابت بخشیدرون

 اختالف ایران ورزش صنعت دیتولی بخش

 عامل که ایگونهبه. دارد وجود داریمعنی

 کیفیت کمترین عامل مانع و سرمایه بیشترین

همچنین  .داد اختصاص خود به را میانگین

نشان دادند که  (2939درینی و همکاران )

 نیروی مهارت و تخصص افزایش مانند عواملی

 توزیع هایزیرساخت توسعه و بازارسنجی انسانی،

 بر سزایی به نقش ورزشی کاالهای و نقل حمل و

 ورزشی کاالهای توزیع ارتباطی شبکه کارایی

 کیفیت افزایش و هزینه کاهش موجب و دارد

 ورزشی کاالهای پخش و توزیع ارتباطی شبکه

( 2939همچنین محمدی و همکاران ). گرددمی

عواملی همچون  که در پژوهشی نشان دادند

 کاالی ویژگی خرید، فرایند خرید، ریسک

 از مشتریان ادراک مشتریان، هایویژگی ورزشی،

 خرید توسعۀ بر معناداری تأثیر فناوری، و خرید

منصوری و  .دارند ورزشی کاالهای اینترنتی

 بعد یببه ترت که دادند ان( نش2930همکاران )

-تفریحی اجتماعی، برند بودن، اقتصادی،

 ترینهمم فروش، مکان بعد و گردشگری

 ورزشی کاالهای خرید ترجیح ها برایشاخص

خارجی نسبت به کاالهای ورزشی  دومدست

( 2932باشد. منصوری و همکاران )داخلی می

 فروش، میزان افزایش برای که دادند نشان

 کیفیت توانایی، و مهارت نده،فروش صداقت

 و مطبوع فضای در کنار شدهارائه  کاالی مناسب

 اصلی رکن باید فروش ر حیند فروشگاه مناسب

 .باشند فروشندگان

( در 8626) 2والکر و هیردر تحقیقات خارجی؛ 

کنندگان در پژوهشی توجه به دیدگاه مصرف

رابطه با طراحی محصوالت و ارائه خدمات، 

ی از استراتژی مناسب در امر بازاریابی و برداربهره

کنندگان انطباق دیدگاه تولیدکنندگان و ارائه

کنندگان را ورزشی با دیدگاه مصرف خدمات

ها ذکر امری مهم در راستای این نوع شرکت

بیشتر ( 8622لی و همکاران )همچنین اند. کرده

های فردی در افزایش میزان فروش به جنبه

که توجه  ی که گزارش کردندپرداختند. به طور

شناختی مشتری و تولیدکنندگان به عناصر روان

مات تولیدکنندگان با همخوانی و تطابق اقدا

کنندگان منجر به افزایش تولید و فروش مصرف

تحقیقات دیگری به  گردد.محصوالت ورزشی می

بر صنعت ورزش پرداختند؛ به  مؤثربررسی عوامل 

نشان داد که ( 8620) 8مای تیانطوری که 

بهبود سطح زندگی مردم، کلید بهبود وضعیت 

 9قدرت صنعت ورزش است. یی و همکاران

های مکان که مزیت گزارش کردند( 8622)

توسعه صنعت ورزش، زنجیره ارزش محصوالت 

                                                      
1  . Walker & Heere 

2  . Mi Tian 

3  . Ye et al. 
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ورزشی، حمایت دولت و دیگر عوامل نقش مهمی 

در ارتقاء تشکیل و توسعه صنایع ورزشی دارد. 

ن داد که تفاوت ای نشاطالعه( در م8622) 2لی

کنندگان با معناداری در الگوی خرید شرکت

رافیک وجود نداشته بندی دموگتوجه به گروه

ای به ( در مطالعه8622) 8و لیم یاست. چو

تحلیل عامل تأثیرگذار روی مصرف کاالهای 

ورزشی از طریق روش کیفی نشان دادند که 

کار  هدف اصلی خرید کاالهای ورزشی، نیاز به

سپس راحتی و  اندام، منظم برای حفظ تناسب

باشد. همچنین طراحی تجهیزات ورزشی می

ی برای تصمیم خرید واقعی، طراحی عامل اصل

قیمت، عملکرد و راحتی محصول، سپس 

 نظر بوده است.محصوالت مد

قبلی مشخص شد که عوامل  تدر مرور تحقیقا

مختلفی در رونق بخشی صنعت ورزش اثرگذارند، 

این میان اکوسیستم کارآفرینی ورزشی  در

الکترونیک (، سیستم تجارت 2930)فرهمندمهر، 

( و تأمین منابع )ریحانی، 2939 ،زادهیمیرح)

باشند. از سویی مراحل ( قابل توجه می2935

مختلف تولید تا مصرف کاالهای ورزشی ایرانی 

تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. این در 

 از این فرایندجامع العات حالی است کسب اط

بررسی  ، نیاز بهتولید تا مصرف در صنعت ورزش

دارد. اینکه در حوزه  هجامع و یکپارچو تحلیل 

تولید، توزیع و مصرف چه بازیگرانی نقش دارند و 

ها از بازار بر این رونق این بخش مؤثرعوامل 

ای برای ترسیم یک مدل تحلیل کدامند، مقدمه

ندسازی منظام تا جهتن راسدر ایجامع هستند. 

تکمیل دانش موجود در زمینه  محورهای تحلیل،

و به صورت  ورزشی کاالهایصنعت تولید 

                                                      
1. Lee 

2. Choi & Lim 

تر مدیریت مراحل و فرایند تولید تا کاربردی

ضرورت دارد که یک  مصرف کاالهای ورزشی

از سوی  .مطالعه یکپارچه و جامع صورت بگیرد

دهای استخراج نتایج و اعالم آن به نهادیگر 

بخشی تواند در رونقمتولی جهت اجرا آن می

. همچنین با صنعت تولیدات ورزشی موثر باشد

و دارای  اتکا الگوهای علمی قابل فقدانبه توجه 

 بر آن را محقق عینی در این حوزه؛ قیمصاد

با استفاده از روش تحقیق و ابزارهای  تا داشت

تا  دیتول ندیفرا یالگوپژوهشی مناسب به تحلیل 

 بپردازد. یرانیا یورزش محصوالت مصرف
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 )مستخرج از فاز کیفی رساله( مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

 از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

که  باشد؛همبستگی می-توصیفی ماهیت نظر

 جامعهبه شکل میدانی انجام گرفته است. 

یه مدیران و کلآماری این تحقیق را 

تولیدی ورزشی و های شرکتاسان کارشن

های ورزشی )مدیر فروش، بازاریاب، فروشگاه

و ...(، تشکیل دادند طراحان کاالهای ورزشی 

 متمرکز بر تهران و نمایشگاه –)سرار کشور 

المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران، بین

تعداد قابل  اساسبر(. نمونه آماری 2932

به  PLS ارافزنرمی در سازمدلکفایت جهت 

برابر ابعاد ترسیم شده در  86تا  26میزان 

حداقل نفر(.  926مدل مفهومی برآورد شد )

نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جم ح

نفر  926متغیر پنهان  92تعداد اساس بر

شده است، به عبارتی بابت هر متغیر  تعیین

نمونه آماری مشخص  عنوانبهنفر  26پنهان 

در (. 2930ضازاده، شده است )داوری و ر

و  تصادفیرگیری غینمونه نهایت از طریق

ژوهش عنوان نمونه پنفر به 926هدفمند، 

حاضر بین  یهاپرسشنامه انتخاب شدند.

 822 تینها درنفر توزیع گردید و  986

که از این تعداد  شدی آورجمعپرسشنامه 

پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده  892

کمیل تعداد پرسشنامه تبا توجه به این  بود و

معادل  هاپرسشنامهشده نرخ بازگشت آماری 

ل قرار که مورد تجزیه و تحلی بود 25%

گرفتند. پرسشنامه تحقیق حاضر برگرفته از 

باشد. مطالعه کیفی )مصاحبه( و اسنادی می

این پرسشنامه شامل دو بخش مجزا بود. در 

های پرسشنامه ویژگی بخش اول

ی تحقیق مورد آمار نمونهشناختی جمعیت

ارزیابی قرار گرفته است. بخش دوم 
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پرسشنامه شامل متغیرهای اصلی پرسشنامه 

بعد اصلی محیط  3ودند که شامل ب

اقتصادی و -المللی، شامل بعد تجاریبین

اجتماعی، بعد محیط داخلی، شامل -سیاسی

بعد سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی، 

بعد مدیریت راهبردی، شامل بعد 

گذاری و اجرایی، حمایت و پشتیبانی یاستس

و نظارت و ارزیابی، بعد کارآمدسازی تولید، 

عد تأمین، طراحی و تولید، بعد شامل ب

کارآمدسازی توزیع داخلی، شامل بعد 

بازاریابی، بازرگانی و فروش، بعد توسعه 

المللی، صادرات، شامل بعد بازاریابی بین

، بعد المللی و فروش خارجیی بینبازرگان

یابی مصرف خارجی، شامل بعد رفتار زمینه

مصرف و الگوی خرید، بعد توسعه مصرف 

شامل بعد رفتار مصرف و الگوی داخلی، 

خرید و توسعه پایدار کاالهای ورزشی ایرانی 

در این پژوهش ضرایب آلفای . 2باشدمی

افزار با استفاده از نرم پرسشنامه کرونباخ

SPSS  پرسشنامه از محاسبه شد و  85نسخه

سپس پایایی و برخوردار بود.  α=39/6پایائی 

ده در صورت مراحل گزارش شروایی سازه به

افزار اسمارت ها با استفاده از نرمقسمت یافته

ها گردید. جهت تحلیل یافته یدتائ 8اسالپی

معادالت ساختاری در دو  یسازاز روش مدل

مرتبه اول و دوم  ییدیبخش تحلیل عاملی تأ

ها یل مسیر بین آنازه سه متغیر و تحلس

                                                      
بر مبنای مرحله کیفی پژوهش که به دلیل . 2

 .محدودیت در این مقاله گزارش نشده است

2. Smart PLS 

استفاده شد. به جهت غیرطبیعی بودن توزیع 

های پژوهش )نتایج آزمون اکثر متغیر

افزار اسمارت اسمیرنوف( از نرم–کولموگروف

 .اس استفاده گردیدالپی
 

 های پژوهشیافته

و  توصیفی بخش دو در پژوهش هاییافته

ل لیتح و تجزیه و بررسی مورد استنباطی

از  برخی توصیفی، بخش در .گرفت قرار

های آزمودنی جمعیت شناختی هایویژگی

(، 2) جدول در .است شده داده نشان تحقیق

درصد جنسیت، تحصیالت،  تعداد فراوانی و

های پژوهش به شغل، سابقه و سن نمونه

 تفکیک آورده شده است.
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 نمونه آماری توصیف. 1جدول 

 رغیمت Nفراوانی  درصد فراوانی

 مرد 229 7/72
 جنسیت

 زن 09 3/27

 کارشناسی 28 3/33

 رشدکارشناسی ا 285 1/22 تحصیالت

 دکتری 58 6/17

 تولیدی ورزشیهای شرکتمدیر و کارشناس  90 1/12

 شغل
 بازاریابی ورزشی اقتصاد، مدیریت و اساتید 92 4/24

 های ورزشیهای فروشگاهفروشنده 262 42

 های محصوالت ورزشیازاریابی و بازاریابان بمدیر 92 2/12

 سال 9تا  2 09 3/27

 سابقه
 سال 26تا  0 56 8/16

 سال 29تا  22 28 2/34

 سال 20باالتر از  92 4/21

 میانگین انحراف معیار
 سن

37/8 99/92 

 

نشان داد نوف راسمی-آزمون کلموگروف نتایج

از  ها کمترداری تمام مؤلفهسطح معنیکه 

69/6=α ها ، لذا توزیع تمام دادهباشدیم

 طارتبا نتیجه برای بررسی نرمال است درغیر

روش مدل معادالت  های آماری ازفرضیه

استفاده  PLSافزار نرمساختاری با استفاده از 

 .شود

جهت سنجش  گیری:روایی مدل اندازه

گیری؛ از پایایی شاخص، برازش مدل اندازه

ی واگرا استفاده گردید. روایی همگرا و روای

پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی، 

رهای عاملی، آلفای معیار ضرایب باشامل سه 

بارهای عاملی  کرونباخ و پایایی ترکیبی است.

از طریق محاسبه مقدار همبستگی 

های یک سازه با آن سازه، محاسبه و شاخص

 5/6مقدار مناسب آن برابر و یا بیشتر از 

کمتر بارهای عاملی های که سنجهباشد. می

و بودند از مدل پژوهش حذف گردید  5/6از 

اساس یه و تحلیل پژوهش بردر ادامه، تجز

است.  های تائید شده صورت گرفتهسؤال

روایی همگرا با استفاده از معیار متوسط 

 شدهارزیابی  )AVE)2شده  واریانس استخراج

است. جهت بررسی روایی واگرای مدل 

گیری، از دو ماتریس روایی همبستگی هانداز

استفاده  9و معیار فرونل و الکر 8یر التنتمتغ

                                                      
1. Average Variance Extracted 

2. Latent variable correlation 

3. Fronleichram & Loker 
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شود که . در این پژوهش مشخص میشد

همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از 

ها است. در همبستگی آن سازه با سایر سازه

نتیجه روایی واگرای مدل، مورد تائید قرار 

ای تمامی متغیرها دار همچنینگیرد. می

و پایایی  26/6نباخ باالی مقدار آلفای کرو

 دهندهبودند که نشان 26/6ترکیبی باالی 

این است که مدل دارای پایایی )چه از نظر 

آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی( 

 مناسبی است.

با استفاده از  برازش مدل ساختاری:

، ضریب (T-values)معیارهای ضریب معنادار 

، Q)2(بینی و ضریب قدرت پیش R)2(تعیین 

برازش مدل ساختاری، مورد ارزیابی قرار 

بین  جهت بررسی رابطهگرفت. در ابتدا 

استفاده شد  T-valuesها در مدل از سازه

بیشتر باشد، نشان از  30/2)اگر مقدار آن از 

ها در ها و تائید فرضیهبین سازه صحت رابطه

ای است(. اکثر مسیره 39سطح اطمینان %

های پژوهش و همچنین روابط بین مؤلفه

 تر ازهای خود بزرگها با هریک از عاملگویه

دار بودند که حاکی از و معنی 30/2

 بینی صحیح روابط مدل پژوهشی است.پیش
2R  معیاری است که برای متصل کردن بخش

سازی گیری و بخش ساختاری مدلاندازه

ن از رود و نشامعادالت ساختاری به کار می

زا بر یک تأثیری دارد که یک متغیر برون

برای تنها  2Rگذارد. مقدار زا میمتغیر درون

زای )وابسته( مدل، محاسبه های درونسازه

زا، مقدار های برونگردد و در مورد سازهمی

ز صفر تا یک ا 2Rاین معیار صفر است. میزان 

دهنده برازش مدل متغیر است و نشان

(، 23/6طح ضعیف )ساختاری در سه س

( است. در این 02/6( و قوی )99/6متوسط )

ای پژوهش تمامی متغیره 2Rمیزان پژوهش 

یا  02/6و در محدوده  99/6بسیار باالتر از 

تر از آن بود و این بدین معنی است که بزرگ

مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی 

 است.

 تحقیق های مربوط به مدلخالصه شاخص. 2جدول 

 2R آلفای کرونباخ AVE CR دعااب

 99/6 ≤ 06/6 ≤ 26/6 ≤ 9/6 ≤ حد مطلوب

 209/6 236/6 385/6 298/6 اجتماعی

 228/6 360/6 395/6 226/6 اقتصادی

 222/6 262/6 229/6 093/6 الگوی خرید خارجی

 292/6 202/6 360/6 262/6 الگوی خرید داخلی

 202/6 229/6 329/6 029/6 بازرگانی

 268/6 250/6 220/6 902/6 ابیبازاری

 258/6 230/6 362/6 292/6 المللبازاریابی بین

 292/6 262/6 328/6 293/6 المللی بینبازرگان
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 259/6 229/6 256/6 052/6 تأمین

 352/6 220/6 326/6 026/6 تجاری اقتصادی

 599/6 368/6 385/6 092/6 توسعه صادرات

 992/6 259/6 226/6 925/6 توسعه مصرف داخلی

 090/6 232/6 222/6 222/6 توسعه پایدار کاالهای ورزشی ایرانی

 202/6 222/6 239/6 290/6 تولید

 256/6 250/6 235/6 090/6 حمایت و پشتیبانی

 229/6 252/6 293/6 902/6 رفتار مصرف خارجی

 252/6 299/6 299/6 993/6 رفتار مصرف داخلی

 835/6 226/6 232/6 982/6 یابی مصرف خارجیزمینه

 066/6 299/6 236/6 026/6 گذاریسیاست

 220/6 328/6 392/6 238/6 سیاسی

 200/6 262/6 229/6 229/6 سیاسی اجتماعی

 202/6 225/6 232/6 229/6 طراحی

 229/6 320/6 392/6 253/6 علمی

 038/6 238/6 380/6 292/6 فروش

 209/6 225/6 256/6 052/6 فروش خارجی

 زابرون 382/6 356/6 095/6 المللیینط بمحی

 239/6 302/6 326/6 028/6 محیط داخلی

 583/6 328/6 385/6 902/6 ت راهبردیمدیری

 285/6 293/6 233/6 056/6 نظارت و ارزیابی

 952/6 392/6 359/6 982/6 کارآمدسازی توزیع داخلی

 922/6 362/6 382/6 932/6 کارآمدسازی تولید
 

مدل کلی )هر دو بخش مدل  ر برازشمنظوبه

 GOF2گیری و ساختاری( از معیار اندازه

آمده توسط قادیر به دست استفاده شد. م

و  90/6، 2تواند با سه مقدار می GOFفرمول 

در سه سطح قوی، متوسط و ضعیف  89/6

 شاخص GOFبندی شوند. در معادله تقسیم

نشانه میانگین اشتراکی  

زش باشد که برای بررسی برازه میهر سا

                                                      
1. Goodness Of Fit 

گیری مدل به کار گرفته بخش مدل اندازه

دهد که چه عیار نشان میشود. این ممی

ها )سؤاالت(، مقدار از تغییرپذیری شاخص

شود. توسط سازه مرتبط با خود تبیین می

تنها مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه 

دخیل   اول در محاسبه

 Rنیز مقدار میانگین مقادیر  2R ند.هست

Squares باشدزای مدل میهای درونسازه 

 2R (. برای محاسبه2939رضازاده، )داوری و 
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مربوط به تمامی متغیرهای  2Rباید مقادیر 

زای مدل اعم از مرتبه اول و پنهان درون

 مرتبه دوم را مد نظر قرار داد.
 

GOF 2 

GOF  
ازش کلی قویرب  

 222/6که معیار نامبرده برابر به آن با توجه

لی مدل در حد باشد بنابراین برازش کمی

 گیرد.مورد تائید قرار می "بسیار قوی"

مدل ساختاری نهایی مدل ساختاری: 

گیری و های اندازهپژوهش پس از تأیید مدل

افزار به برازش در محیط نرم یدمراحل تائ

ترسیم و آزمون  9 دولو ج 8صورت شکل 

 شد.

 
 (یداریمعن بیراثر و ض بیضر زانیم ریپژوهش )شامل مقاد ییمدل نها .2شکل 
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 نتایج مدل نهایی پژوهش .3جدول 

 داریسطح معنی تی ولیو مسیرضریب  هارابطه هریک از عامل

 <- صادرات توسعه

 662/6 252/09 322/6 المللبین بازاریابی

 662/6 859/92 329/6 لمللابین بازرگانی

 662/6 892/25 396/6 خارجی فروش

 662/6 922/8 923/6 ایرانی ورزشی کاالهای پایدار توسعه <- صادرات توسعه

 <- داخلی مصرف توسعه
 662/6 985/262 380/6 داخلی خرید الگوی

 662/6 239/98 209/6 داخلی مصرف رفتار

 662/6 286/5 992/6 ایرانی ورزشی الهایاک پایدار توسعه <- داخلی مصرف توسعه

 <- خارجی مصرف یابیزمینه
 662/6 932/228 392/6 خارجی خرید الگوی

 662/6 089/58 220/6 خارجی مصرف رفتار

 662/6 252/9 023/6 ایرانی ورزشی کاالهای پایدار توسعه <- خارجی مصرف یابیزمینه

 <- المللیبین محیط
 662/6 285/222 326/6 اقتصادی تجاری

 662/6 392/29 396/6 اجتماعی سیاسی

 662/6 585/53 236/6 داخلی محیط <- المللیبین محیط

 <- داخلی محیط

 662/6 563/09 396/6 اجتماعی

 662/6 356/22 395/6 اقتصادی

 662/6 502/30 390/6 سیاسی

 662/6 829/39 352/6 علمی

 662/6 925/29 099/6 راهبردی مدیریت <- داخلی محیط

 <- راهبردی مدیریت

 662/6 285/89 229/6 گذاریسیاست

 662/6 326/98 292/6 ارزیابی و نظارت

 662/6 929/06 320/6 پشتیبانی و حمایت

 662/6 399/20 029/6 صادرات توسعه <- راهبردی مدیریت

 662/6 892/22 928/6 داخلی مصرف توسعه <- راهبردی مدیریت

 662/6 959/3 958/6 خارجی مصرف یابیزمینه <- راهبردی مدیریت

 662/6 023/23 256/6 داخلی عتوزی کارآمدسازی <- راهبردی مدیریت

 662/6 252/85 290/6 تولید کارآمدسازی <- راهبردی مدیریت

 <- داخلی توزیع کارآمدسازی

 662/6 852/22 398/6 بازرگانی

 662/6 235/96 230/6 بازاریابی

 662/6 229/98 298/6 وشرف

 699/6 626/8 235/6 ایرانی ورزشی کاالهای پایدار توسعه <- داخلی توزیع کارآمدسازی

 <- تولید کارآمدسازی

 662/6 522/23 323/6 تأمین

 662/6 233/29 382/6 تولید

 662/6 209/92 220/6 طراحی

 695/6 222/8 232/6 ایرانی ورزشی کاالهای پایدار توسعه <- تولید کارآمدسازی
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 به ترتیب 9جداول  ؛ و8شکل اساس بر

توسعه  زمینه که ابتدا در شودمشخص می

فروش  مؤلفهصادرات به ترتیب هر سه 

المللی (، بازاریابی بین396/6خارجی )

( 329/6المللی )( و بازرگانی بین322/6)

توسعه داری در تبیین دارای نقش معنی

سعه مصرف ی توینهزمدر  .هستند صادرات

ی الگوی خرید مؤلفهداخلی به ترتیب هر دو 

 لی( و رفتار مصرف داخ380/6داخلی )

 داری در تبییندارای نقش معنی( 209/6)

توسعه مصرف داخلی بودند. در زمینه مصرف 

ی الگوی مؤلفهخارجی به ترتیب هر دو 

( و رفتار مصرف 392/6خرید خارجی )

داری در دارای نقش معنی( 220/6) خارجی

توسعه مصرف خارجی بودند. در  تبیین

المللی به ترتیب هر دو زمینه محیط بین

( و 326/6اقتصادی ) -ی )تجاری همؤلف

دارای نقش ( 396/6) اجتماعی-سیاسی

المللی محیط بین داری در تبیینمعنی

(، 352/6های علمی )بودند. همچنین مؤلفه

( و 395/6(، اقتصادی )390/6سیاسی )

( به ترتیب داری نقش 396/6اعی )اجتم

یین بعد محیط داخلی تبداری در معنی

های حمایت ری مؤلفههستند. در بخش دیگ

(، نظارت و ارزیابی 320/6و پشتیبانی )

( به 229/6گذاری )( و سیاست292/6)

 مؤلفهداری در تبیین ترتیب نقش معنی

مدیریت راهبردی داشتند. همچنین 

بازاریابی  (،398/6ی )بازرگانهای مؤلفه

( به ترتیب نقش 298/6( و فروش )230/6)

مدسازی کارآ مؤلفهداری در تبیین معنی

های توزیع داخلی داشتند. در نهایت مؤلفه

( و طراحی 323/6(، تأمین )382/6تولید )

داری در ( به ترتیب نقش معنی220/6)

 کارآمدسازی تولید دارند. مؤلفهتبیین 

ابعاد  شد که اساس تحلیل مسیر مشخصبر

توسعه صادرات، توسعه مصرف داخلی، 

یابی مصرف خارجی، کارآمدسازی زمینه

طور بهوزیع داخلی و کارآمدسازی تولید ت

 مثبت، مستقیم و اثرمستقیم دارای 

بر توسعه پایدار کاالهای ورزشی  داریمعنی

، 02/6، 99/6، 92/6ایرانی دارد و به ترتیب 

را تبیین ها تغییرات آن 23/6و  23/6

کند. همچنین نتایج نشان داد که بعد می

 ورطبهالمللی بر محیط داخلی محیط بین

 23/6 داری دارد ومستقیم اثر مثبت و معنی

کند. تغییرات این متغیر را تبیین می

 طوربههمچنین متغیر محیط داخلی 

داری بر مستقیم اثر مثبت، مستقیم و معنی

ز تغییرات ا 09/6مدیریت راهبردی دارد و 

کند. همچنین اثر بعد آن را تبیین می

عه مدیریت راهبردی بر توسعه صادرات، توس

یابی مصرف خارجی، مصرف داخلی، زمینه

کارآمدسازی توزیع داخلی و کارآمدسازی 

دار بود به تولید مثبت، مستقیم و معنی

، 95/6، 92/6، 02/6طوری که به ترتیب 

را تبیین  درصد از تغییرات آن 29/6و  25/6

 کنند.می
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 گیریبحث و نتیجه

 یی برایالگو یهدف از این پژوهش طراح

 ی رانیا یورزش یکاالها توسعه ندیفرا لیتحل

عوامل شناسایی شده در هشت عامل بود. 

ها اصلی به همراه عوامل زیرمجموعه آن

بندی شدند. روابط بین عوامل چارچوب

تعریف و آزمون شد. مطابق مدل مفهومی 

الف( تحلیل ل مدل شامل دو بخش تحلی

ب( و  عاملی ابعاد مربوط به عوامل اصلی

 تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی بود.

المللی به ترتیب اولویت در عامل محیط بین

-اقتصادی و سیاسی-هر دو ابعاد تجاری

تبیین کننده داری معنی به صورت اجتماعی

الملل ورزش از بودند. پهنه بین این عامل

 تواند بر صنعت ورزشات بسیاری میجه

رسد به می اما به نظر کشور اثرگذار باشد؛

دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور 

که ورزش را نیز به شدت تحت تأثیر خود 

است اثر این بُعد از صنعت ورزش  قرار داده

در تحقیقاتی مانند جهانی بیشتر بوده است. 

( 2930( و فرهمندمهر )2935ریحانی )

عنوان یک پیشایند مهم المللی بهمحیط بین

کشور ارزیابی شده به صنعت ورزش نسبت 

است. در عامل محیط داخلی نیز ابعاد علمی، 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ترتیب 

اولویت بُعد  داری هستند.داری نقش معنی

بیشتر به دلیل  احتماالًعلمی و فناوری 

و عدم ساختار سنتی بازار ورزش ایران 

های پیروی از یک الگوی منطبق با تئوری

زاده اشد. رحیمیبوسعه اقتصادی میت

( تجارت الکترونیک را یکی از 2939)

ترین نیازهای رشد صنعت ورزش در مهم

کشور معرفی کرده است. محیط اجزای 

مختلفی دارد که بسته به ماهیت سیستم با 

گذارند. شدت و نوع متفاوتی بر آن اثر می

ها معرفی شده و نحوی اثرگذاری آناد ابع

م کارآفرینی های اکوسیستمنطبق بر تئوری

(. بر این اساس 2930هستند )فرهمندمهر، 

توان به دو نکته کلیدی اشاره کرد. می

اولویت ابعاد تجاری اقتصادی در عامل 

المللی احتماال به دلیل شرایط محیط بین

تحریم و بحران اقتصادی کشور است. 

ن اولویت بعد علمی و فناوری در همچنی

-ضعف عامل محیط داخلی احتماال به دلیل

های تکنولوژیکی و فنی صنعت ورزش کشور 

دهندگان باشد که پاسخو سنتی بودن آن می

آن را به عنوان یک نیاز اساسی توسعه بیشتر 

اند. از این رو پیشنهاد مورد توجه قرار داده

شود براساس یک تقسیم کار ملی بین می

های متولی در صنعت ورزش؛ از سازمان

وآوری با محوریت های کارآفرینی و نظرفیت

های ورزشی برای ارتقای عناصر استارتاپ

های دیپلماسی محیط داخلی و از ظرفیت

ورزشی و ورزش رقباتی کشور جهت ارتقای 

المللی بازار ورزش کشور تعامالت بین

 شود.استفاده 

در بخش مدیریت راهبردی ابعاد حمایت و 

گذاری پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و سیاست

داری داشتند. نقش معنی به ترتیب

 احتماالًداری بودن نقش هر سه بعد معنی
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بیشتر ناشی از بحران اقتصادی کشور و نقش 

این سه مقوله هم در ایجاد بحران و هم در 

طبق با ابعاد باشد. این ابعاد منرفع آن می

 های کالنهای تقسیم کار ملی در برنامهمدل

ه کشور هستند. در همین راستا با توجه ب

همین شرایط اقتصادی از یک طرف و 

گذار و ناظر یاستسفعالیت نهادهای متعدد 

رسد اقتصاد کشور از طرف دیگر به نظر می

اکنون حمایت و پشتیبانی از کسب و کارها 

از شود. ثرگذار محسوب میتر و افعالیتی مهم

مقدمه و توان گفت امروزه طرفی دیگر می

محیطی پایه مدیریت داشتن شبکه حمایت 

است و دستیابی به آن از طریق استراتژی 

، شریفیان و است ریپذامکانمناسب 

گذاری را یهسرما( مدیریت 2939همکاران )

پذیری بازار کاالهای ورزشی الزمه رقابت

رت کلی این یافته را اینگونه به صو .دانندمی

کنندگی و توان تبیین کرد که توان تبیینمی

های فعد با ضتربیت اولویت این ابعا

ساختار حکمرانی مشهود در کارکردی 

ورزش و اقتصاد کشور )اقتصاد دولتی و 

سیستم بازار بسته( همسویی و تناظر دارد. از 

این رو مانند برخی از خرده بازارهای کشور 

های تخصصی صنعت ت دارد تا جنبهضرور

ورزش مورد بازشناسی قرار بگیرد و سیستم 

وکارهای  حمایت و پیشتبانی از کسب

ورزشی به صورت یک شبکه حمایت محیطی 

 تقویت شود.

ابعاد تولید، تأمین و طراحی به ترتیب نقش 

داری در تبیین عامل کارآمدسازی معنی

ت به دلیل آنکه عمده مشکالتولید دارند. 

های صنعت تولیدی کشور در واقع ضعف

ها تحت شرایط فناوری خط تولید کارخانه

 دهندگانپاسخ احتماالًتحریم است بنابراین 

این پژوهش آن را نسبت به تأمین و طراحی 

یژه اینکه نوع وبهاند. تر ارزیابی کردهمهم

تولید )بومی یا مونتاژ محصول( بر جریان 

است. ریحانی کلی تولید بسیار اثرگذار 

یکی از  عنوانبههای تولید را ( قابلیت2935)

های تولیدی ورزشی مزیت رقابتی شرکت

ین عامل اصلی تأمرفی کرده است. زنجیره مع

توانایی رقابت در رونق بازار داخلی و  در

)کو و همکاران،  استالمللی های بینعرصه

زنجیره تأمین محصوالت ورزشی در (. 8628

. ی بسیاری روبرو استهاچالشکشور با 

 را( طراحی مناسب کاال 8622چوی و لیم )

های مصرف کاال برعامل اصلی تأثیرگذار 

 .معرفی کرده استورزشی 

در هر دو بخش توزیع داخلی و توزیع 

خارجی )صادرات( ابعاد بازرگانی، بازاریابی و 

داری داشتند اما ترتیب فروش نقش معنی

که در  طوریها تفاوت داشت به اولویت آن

توزیع داخلی بُعد بازرگانی و در صادرات بُعد 

بازرگانی، فروش دارای اولویت بودند. 

زاریابی و فروش سه حلقه مهم در فاصله با

تولید تا مصرف هستند. به دلیل سنتی بودن 

ساختار بسیاری از خرده بازارها در کشور، 

های بازاریابی و محصوالت داخلی در بخش

نسبت بخش  رایی کمتریفروش مشکالت اج

ی آن وجود دارد.بازرگان
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از طرفی در بازارهای خارجی به دلیل وجود 

ختلف و ضعف برند داخلی عمده برندهای م

مشکالت بیشتر متوجه فروش است. کشکر و 

 نشان دادند که نوع (2935همکاران )

 و محصول مکان، قیمت، بازاریابی از استفاده

للی تجهیزات المبین نمایشگاه در تبلیغات

محصوالت ورزشی  فروش ورزشی با میزان

همچنین درینی و  .ارتباط دارد کشور

 ( بیان کردند که منابع2939کاران )هم

 و توزیع هایزیرساخت و بازارسنجی انسانی،

 شبکه کارایی بر سزایی به نقش و نقل حمل

 ورزشی کاالهای توزیع و بازرگانی ارتباطی

یا  متشکل تواندمیشبکه توزیع  دارد.

کنندگان و ها، توزیعاز نمایندگی مستقل

، 2یکنو اوپرس ین)هالنس باشدفروشان خرده

مناسب  یبندبستهدر فاز فروش؛  (.8626

مناسب و متناسب  یگذاریمتمحصوالت، ق

مناسب در بازار  یعبا بازار هدف، عرضه و توز

 تواند دریو ارائه خدمات فروش م یخارج

رشد و توسعه  یاهدف بر یجذب بازارها

. کلباسی مؤثر باشد یورزش یصادرات کاالها

این بود که ( حاکی از 8665) 8و گریاوانی

های تولیدی توان رقابت برای اینکه شرکت

داشته باشند، الزم است تا کاالهای خود را با 

تر و کیفیت باالتری نسبت به قیمت پایین

 رقبا عرضه کنند.

ف در هر دو بخش مصرف داخلی و مصر

خارجی؛ الگوی خرید و رفتار مصرف به 

                                                      
2. Hollensen & Opresnik 

8. Kalbasi & Garivani 

داری ترتیب میزان اولویت نقش معنی

ی خرید بیشتر تحت تأثیر جَو داشتند. الگو

محیطی بازار قرار دارد و رفتار مصرف بیشتر 

 باشدتحت تأثیر فرهنگ شهروندی می

. از (2939 همکاران، و کاشانی)نظرپور 

رو الگوی خرید در بازارهای داخلی و این

ارجی به دلیل شبکه عظیم ارتباطات خ

های جهانی در مواردی مانند مُدها، پکیج

تشابه بیشتری با هم دارند.  خرید و سایر

عالوه بر این رفتار خرید نسبت به رفتار 

 مصرف از ابهام بیشتری برخوردار است.

که  دادند نشان( 8668) 9و همکاران هاوکینز

 ررفتاافراد بر  یالتو تما یازهان عامل

 برای رواین از. گذاردمی یرتأث مشتریان

و  یازها)ن خرید و مصرف الگوهای شناخت

 یزندگ هایسبک یدبا یانمشتر (التیتما

؛ 8666 لی،) دادآنان مورد مطالعه قرار 

 ،9لی و کاکن ؛8662 ،5یسو تال یناناک

در زمینه انتخاب بین محصوالت (. 8668

و خارجی، عوامل شناختی )کیفیت،  داخلی

قیمت، میزان دسترسی و خدمات پس از 

فروش( و عاطفی )حس عالقه و وفاداری به 

منفی بر اقتصاد ملی و اشتغال(  یرمیهن، تأث

 ،کومار و همکاران) کننده هستندتعیین

( 8622(. همچنین لی و همکاران )8663

ارزش  باشناختی عناصر رواننشان داد که 

                                                      
9. Hawkins et al. 

5. Ackennan & Tellis 

9. Kacen & Lee 
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باید اطالعات الزم را در زمینه  رونیاز ا

داخلی و ن مدگرایی مشتریاتغییرات 

معیارهای انتخاب  ها وآنخارجی، انتظارات 

باید توسط مدیران بازاریابی محصول 

یی شناسا های تولیدی ورزشی کشورشرکت

و با توجه به این اطالعات  و تحلیل شوند

والکر و . ای و جهانی شدازارهای منطقه وارد

( در پژوهشی بیان کردند که 8626هیر )

ندگان در رابطه با کنتوجه به دیدگاه مصرف

طراحی محصوالت امری مهم در بازاریابی و 

انطباق دیدگاه تولیدکنندگان با دیدگاه 

 باشد.کنندگان میمصرف

تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی نشان 

بر محیط داخلی و المللی داد که محیط بین

محیط داخلی بر مدیریت راهبردی اثر 

به داری دارند. مثبت، مستقیم و معنی

صورت کلی محیط به مثابه ظرف و بستری 

های هر سیستم است. محیط برای فعالیت

خارجی برای محیط داخلی و هر دو برای 

خرده سیستمی مانند صنعت ورزش 

دهند که عناصر اکوسیستمی را شکل می

با عناصر خرده سیستم دارای ارتباط و  هاآن

وابستگی است. تحقیقات بسیاری نشان 

بازارها و کسب و کارهای به رشد اند که داده

وضعیت اکوسیستم کارآفرینی بستگی دارد 

زاده و همکاران (. عظیم2930)فرهمندمهر، 

( نقش عوامل محیطی در موفقیت 2939)

کسب و کارهای ورزشی را هم به صورت 

دار گزارش یم و هم غیرمستقیم معنیمستق

اساس مدل، مدیریت اما بر کرده است؛

حلقه از سیستم صنعت راهبردی اولین 

محصوالت ورزشی است و اثر محیط عمدتاً 

از مسیر مدیریت راهبردی سیستم تعدیل و 

اساس که بر شوند. به طوریهدایت می

ها، مدیریت راهبردی نیز بر توسعه یافته

داخلی، صادرات، مصرف داخلی تولید، توزیع 

و مصرف خارجی اثر مثبت، مستقیم و 

و اثرات مدیریت  اقداماتدار بود. معنی

و  تر از سایر ابعاد در سیستم استآگاهانه

تری در سیستم روشن مصداقاثرات مدیریت 

رو مدیریت ( از این2932)صفاری،  دارد

 هایمدلها دارد. نقش فاعلی بر سایر فعالیت

-سیستم نقش به صنعت ورزش وسعهنوین ت

های مدیریت مبتنی بر دانش و مداخله 

دارند  یدتأکی متولی مناسب توسط نهادها

توسعه تولید،  (.8626و همکاران،  2)مول

توزیع داخلی، صادرات، مصرف داخلی و 

-معنی مثبت و ،مستقیم مصرف خارجی اثر

بر توسعه پایدار کاالهای ورزشی ایرانی  داری

ر واقع پایداری سازی کسب و داشتند. د

کارهای محصوالت ورزشی در نهایت توسط 

-د تا مصرف حاصل میپنج مقوله فاز تولی

ی مزیت سازمدل( در 2935ریحانی )شود. 

رقابتی صنعت تولیدات ورزشی کشور نشان 

داد که در صنعت تولیدات ورزشی منابع از 

طریق استراتژی هوشمندی و کارآفرینی 

 زیت رقابتی است.قابل تبدیل به م

توان گفت مدل می اساسبربه صورت کلی 

ها و ین چالشها و همچنها و قابلیتظرفیت

                                                      
2. Mull et al. 
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های توسعه محصوالت ورزشی محدودیت

ایرانی تنها مربوط به یک فاز نیست بلکه هر 

فاز یا منظر موارد مختص به خود را دارد. در 

کننده هستند و هر فاز عوامل خاصی تعیین

تلف در مراحل توزیع متفاوتی اثر عوامل مخ

 یسازمدل( در 2939دارد. آقائی شهری )

کشور گزارش کرد که  ابعاد صنعت ورزش

فرایند کلی توسعه صنعت ورزش رویکردی 

 از باال به پایین )کالن به خرد( است. بر این

ریزی و اقدامات اساس تحلیل، برنامه

راهبردی برای توسعه صنعت محصوالت 

باید به ماهیت فرایندی این ورزشی ایرانی 

کننده در هر فاز از صنعت، عوامل تعیین

ها توجه ویژه داشته ن آنفرایند و روابط بی

 در کنندهتعیین عواملبنابراین ؛ باشد

 ایرانی ورزشی محصوالت بازار خشیبرونق

 تولید، سیستم مانند خاصی حوزه به محدود

 نیستکنندگان مصرف فرهنگ یا بازاریابی

توزیع و  مصرف تا تولید فرایند در بلکه

 استراتژی نیازمند مرحله هر و است جاری

برای اینکه کاالهای ورزشی ایران . است ویژه

در بازار داخلی و هم در برخی بازارهای 

المللی رقابت خارجی بتوانند با برندهای بین

به تولید خوبی وابسته  لزوماًداشته باشند 

جمله  بلکه سیستم توزیع ازنیست و 

 استراتژی بازاریابی بسیار اهمیت دارد.

 براساس الگوی طراحی و آزمون شده در این

پژوهش پیشنهادات زیر جهت بهبود سیستم 

تولید تا مصرف محصوالت ورزشی ارائه 

شود شود: برای منظر محیط پیشنهاد میمی

تقسیم  ترین گام ضرورت دارد تادر مهمکه 

راکز متولی و ها و مکار مناسبی بین سازمان

در صنعت تولیدات ورزشی جهت  ربطیذ

رد تا صورت بگیتوزیع مناسب منافع و منابع 

ها و و ناهماهنگی بین بخش یکار یاز مواز

برای منظر  هدر رفتن منابع جلوگیری شود.

مدیریت که شود مدیریت پیشنهاد می

های تولیدی به برخی اقدامات موردی شرکت

فرایندهای تحقیق اکتفا نکنند و به تمامی 

کار فرایند  ینتوجه داشته باشد و برای ا

محوریت تشریح شده در این پژوهش در 

برای منظر تولید  .گیری قرار بگیردتصمیم

به دست آمده  مدلشود که پیشنهاد می

برای ابعاد و فرایندها در اقدامات نظام 

مدیریت صنعت تولیدات ورزشی مبنا قرار 

لولی و تقدم و تأخر گیرد و به رابطه علی مع

برای منظر  بین متغیرها در عمل توجه کنند.

برای موفقیت که شود توزیع پیشنهاد می

های تولیدی در توزیع مناسب شرکت

 یتخود بهتر است با توجه موقع یکاالها

فشرده  توزیع هاییبازار از یکی از استراتژ

برای باالتر قرار گرفتن در معرض نام تجاری )

(، توزیع کنندهسی به مصرفو برای دستر

برای فروش  کمترین واسطهانتخاب انتخابی )

توزیع ع منحصر به فرد )( و توزیمحصوالت

در یک منطقه  تنهابسیار دقیق که 

کننده فروشی یا توزیعفروشی، خردهعمده

برای . استفاده نمایند( رودبه کار می صنعتی

های تولیدی مدیران شرکتبه منظر مصرف 

در جهت شود که یشنهاد میپورزشی 
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افزایش مصرف داخلی باید عوامل شناختی 

دسترسی و خدمات کیفیت، قیمت، میزان )

پس از فروش( و عاطفی )حس عالقه و 

منفی بر اقتصاد ملی  یروفاداری به میهن، تأث

را در نظر بگیرند  کنندگانمصرفو اشتغال( 

 هایو با توجه به این عوامل استراتژی

برای توسعه مصرف داخلی مختلفی را 

در نهایت باید محصوالت خود به کار بگیرند. 

های این یافتهگفت که جهت کاربست 

سیستم تولید تا ارتقای و برای  پژوهش

روابط  الزم استمصرف کاالهای ورزشی 

ها ترسیم شده بین عوامل بر حسب نقش آن

کاالهای ورزشی  تولید تا مصرفدر فرایند 

با توجه به این  و بگیردمدنظر قرار ایران 

فرایند، این آنان در عوامل و نقش 

 رشد و رونقهای الزم را برای استراتژی

 .کسب و کارهای ورزشی به کار بگیرند
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was designing the pattern for process analysis 

of Iranian Sports products. 

Methodology: The research in terms of applied purpose, is descriptive-correlation. 

Research statistical population are all managers and sport production companies experts 

and sport stores which statistical samples were selected as purposeful and accessible. 

For gathering data was used research-made questionnaire and content validity of 

questionnaire was confirmed by experts (n=13). Also, its reliability was estimated by 

Cronbach’s alpha test (0.95) and composite reliability. for analyze data and 

investigating model fitting has been used structural equation modeling in PLS3-SPSS24 

software. 

Results: The results indicated that dimensions of export developing (0/51), internal 

consumption developing (0/33), external consumption surveying (0/67), internal 

distribution effectiveness (0/19) and production effectiveness (0/19) had significant 

effect on sustainable development of sport goods. The effect of international 

environment on internal environment was significant (0/89). Also, effect of internal 

environment on strutegical management was significant (0/65). The effect of strategical 

management on export development (0/67), internal consumption development (0/58), 

external consumption surveying (0/54), internal distribution effectiveness (0/74) and 

production effectiveness (0/75) were significant. 

Conclusion: Generally in based on the model, if can be said that the system of Iranian 

sports products has to tend to the structural modification of manufacturing  minisystems 

and distribution of consumption regarding the enrirnmental ecosystem context and 

improving the industrial efficiency, so desired expansion outcomes are resulted. 

Keywords: Distributors, Sports Producers, Exports, Sports Products, Sports 

Consumers. 
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