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 مقدمه

هاي اقتصاد هر ترین بخشامروزه صادرات، از حیاتی

ترین منبع تأمین کشوري است. صدور کاال و خدمات، مهم

شود که نبض اقتصاد زنده و درآمد ارزي کشور محسوب می

اهمیت و ضرورت حضور ). 1فعال دنیا را در دست دارد (

کاالهاي ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضاي 

توسعۀ  ).2( ترین عوامل توسعه استز مهماقتصاد جهانی ا

منزلۀ کلید بازآفرینی اقتصادي ها بهصادرات براي دولت

است. تقریباً تمام کشورهاي در حال توسعه موضوع توسعۀ 

ها و سیاستگذاري دولت گذاريصادرات را در رأس اولویت

اند. در واقع توانایی یک کشور در رقابت موفق در قرار داده

ي و شایستگی کنندة قدرت اقتصادبازارهاي جهانی، بازتاب

). از طرفی منابع 3هاست (آن کشور نسبت به سایر ملت

نفتی ایران محدود است و براي رشد، توسعۀ اقتصاد و 

اي جز توسعه و بهبود صادرات کاالهاي اشتغال، چاره

). با توجه 1غیرنفتی و تعامل با بازارهاي جهانی وجود ندارد (

هاي حریمبه وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران از جمله ت

مربوط به فروش نفت از یک سو و نیاز به ارز از حیث تأمین 

اي از سوي دیگر، توجه اي و واسطهواردات کاالهاي سرمایه

به صادرات کاالهاي غیرنفتی را بسیار بااهمیت کرده و در 

ریزي این بین، وجود ظرفیت تجاري صنعت ورزش و برنامه

صادرات کاالهاي تواند در زمینۀ توسعۀ در این خصوص می

). در واقع صنعت ورزش از 4غیرنفتی ایفاي نقش کند (

دار و فعال دنیاست و هاي بسیار پرطرفدار، مزیتبخش

اقتصادي و  ۀهاي اساسی توسعترین پایگاهتواند از مهممی

اقتصاد  پیشرفت اجتماعی باشد و نقش مهیج و مهمی در

صنعت  ).5اشته باشد (ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی د

ورزش ظهور اقتصاد مدرن در قالب یک اقتصاد جدید 

و به لحاظ  است مبتنی بر نوآوري و فناوري برتر صنعتی

اقتصادي، از عوامل مهم احیاي اقتصاد ملی در بسیاري از 

). در صنعت ورزش و اقتصاد ورزشی، 6کشورهاست (

 این صنعتهاي بخش ترینمهمصادرات کاالهاي ورزشی، از 

اي افزایش رشد اقتصادي کشورها نقش ویژهاست که در 

در واقع صادرات کاالهاي هر کشور از جمله دارد. 

هاي اقتصاد است که میزان ارتباط یک کشور با شاخص

دهد. سرعت همگرایی موجود بین اقتصاد جهانی را نشان می

هاي گمرکی، کشورها، ایجاد بازار مشترك، ایجاد اتحادیه

و حرکت آزاد سرمایه بین کشورهاي اي رفع موانع غیرتعرفه

). از طرف 7مختلف، همه نشانۀ جهانی شدن اقتصاد است (

دیگر نیز توسعۀ صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهاي 

جهانی براي رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از طریق 

سازد تا از هاي تولیدي داخلی را قادر میواحدها و بنگاه

ازار داخلی رهایی یابند و با توسعۀ میزان هاي بمحدودیت

بر منظور صادرات بیشتر به بازارهاي خارجی، عالوهتولید به

 تولید ۀدر عرصافزایش سهم بازار و کسب درآمدهاي ارزي، 

هاي جدید شغلی، ارتقاي کیفیت محصول نیز فرصت

  ).8( افزایش خواهد یافت متناسب با استاندارد جهانی

صورت یک کاال یا محصول تجاري در نظام ورزش به

اقتصادي جامعه نقش مؤثري دارد. تقاضاي روزافزون 

کشورها براي خرید وسایل و تجهیزات ورزشی باکیفیت و 

المللی و هاي بیناستاندارد سبب شده است که شرکت

چندملیتی در زمینۀ تولید و تجارت کاالها، تجهیزات و 

). 9ي از کشورها تشکیل شود (وسایل ورزشی در بسیار

هاي آماري، درآمد ناخالص صنعت ورزش براساس گزارش

هاي تولید و مصرف کاالها و خدمات در جهان، در بخش

). نتایج 10میلیارد دالر در سال است ( 350ورزشی، بالغ بر 

دهد که خروجی صنعت صادرات ها نشان میبررسی

 2013در سال تریلیون یوان  1/1کاالهاي ورزش چین به 

درصد افزایش  91/11، 2012رسیده، که در مقایسه با سال 

، ارزش افزوده 2013نشان داده است. همچنین در سال 

درصد تولید ناخالص  63/0بیلیون یوان بوده که  3/356

دهد داخلی را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می
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اي که درآمد تولیدشده در بازار جهانی صادرات کااله

میلیارد دالر آمریکا بوده  76، حدود 2013ورزشی در سال 

کنگ و ). سودهاي کشورهایی مانند هنگ11است (

هندوستان از تولید و صادرات لوازم ورزشی و همچنین 

درآمد کشورهایی مانند برزیل و فرانسه از صدور بازیکن و 

اي صریح گونهوکار و ورزش بهدهد که کسبمربی، نشان می

برند و الگوي اند. آنها همدیگر را پیش میشریک با هم

کند، شکل شان را حمایت میهمسازي که توسعۀ دوجانبه

 ). 12دهند (می

مرکز توسعه و تجارت  گرفته درانجاممطالعات  براساس

ادامۀ روند فعلی، توسعۀ اقتصادي در  در صورت ،المللبین

یه و با جهان در بخش صادرات با محوریت کاالهاي دانش پا

براي دستیابی است. بنابراین آینده  هايفناوري باال طی سال

فناوري  ۀاقتصادي و تداوم آن باید توسع و رشد به توسعه

مورد توجه قرار  صادرات کاالها و تجهیزات ورزشیدر بخش 

خود از  ۀفناوري نیز به نوب ۀتوسع ).14، 13، 5گیرد (

خرید فناوري داخلی و  ۀگذاري در تحقیق و توسعسرمایه

اي خارجی) متأثر اي و واسطهخارجی (کاالهاي سرمایه

شود. تحقیق و توسعه در کشورهاي صنعتی همواره مورد می

رو ازاینتوجه بوده و اهمیت آن پیوسته در حال فزونی است. 

هایی که سهم صادرات کاالهاي فناورمحور و فراورده ۀتوسع

از اهداف مهم  فناوري پیشرفته در ساخت آنها باالست،

صادرات کشور است. صادرات کاالها  ۀبلندمدت توسع راهبرد

هاي علمی و اوج فعالیت ۀعنوان نقطو خدمات فناورمحور به

 ةافزودارزش  تواند به ایجاد اشتغال پایدار،فناوري که می

). از 15شود (فراوان، اقتدار ملی و ثروت براي کشور منجر 

نامۀ ز، تورم، داشتن تفاهمطرف دیگر عواملی مانند نرخ ار

تجاري مشترك از دیگر عوامل مؤثر بر صادرات کاالهاي 

صادرات  ۀمؤثر در توسع). با وجود این عوامل 16اند (ورزشی

توان در دو گروه عوامل داخلی و کاالهاي ورزشی را می

بندي کرد؛ عوامل داخلی دربرگیرندة عوامل خارجی دسته

گذاري ی، علمی و فنی، صحههاي اصلی پشتیبانی مالعامل

ورزشکاران و متخصصین مشهور، نوآوري در ارائه خدمات و 

ها در خصوص راهبرد و ساختار، ارتباطات، توانمندي بنگاه

نهادهاي بخش خصوصی و تعاونی، اندازة فضا و محیط بازار، 

آمادگی فنی و تکنولوژیکی، شرایط بازار، سرمایۀ انسانی، 

هادهاي دولتی، شرایط اقتصادي و هاي نها و مشوقحمایت

نوآوري در محصول هستند. عوامل خارجی نیز شامل فضاي 

المللی، سرمایۀ مستقیم خارجی و پیوندهاي مستقیم بین

شود. بنابراین امروزه ارتقا و توسعۀ صادرات از تجارت می

طریق بهبود دانش فنی، افزایش کیفیت نیروي انسانی و 

شود. عوامل میسر میپیشرفت فنی و تکنولوژیکی 

گذاري خارجی و انتقال المللی مانند سرمایهبین

هاي جدید نیز موجب توسعۀ صادرات خواهند تکنولوژیک

 ). 17شد (

نوع کاالي کفش،  5کاالهاي ورزشی به طور کلی به

شود. در آمار سایت پوشاك، توپ، قایق و سایر تقسیم می

 سهم 2016سازمان تجارت جهانی آمده است که در سال 

دهم درصد، پوشاك  2ما از صادرات کفش ورزشی  کشور

 32در این مدت حدود  ایرانصدم درصد و  9ورزشی 

هزار دالر صادرات داشته که در مقابل  890میلیون و 

شورهاي ژاپن، . کنیست چشمگیريصادرات جهان رقم 

شمار لوازم ورزشی به ةمریکا بازارهاي عمدآانگلیس، آلمان و 

درصد از سهم این بازار  6/40 تنهاییبهمریکا آکه روند می

هرچند عواملی همچون نامرغوب  .)18( را در اختیار دارد

بودن کاالهاي ورزشی تا حد مورد انتظار دیگر کشورها، 

فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب در عرضۀ محصوالت، 

هاي اقتصادي و ها، تحریمبنديکیفیت نامناسب بسته

شدة کاالها و نابرابري ارز کشور نسبت تمام افزایش قیمت

اند تا بخش ورزش نقش شایان به سایر کشورها موجب شده

توجهی در پیشبرد توسعۀ تجارت نداشته باشد، ولی رشد 

دلیل قابل قبولی در چند سال اخیر داشته است. بنابراین به
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اهمیت سهم کاالهاي ورزشی از تجارت جهانی و وجود 

القوه و بالفعل اقتصادي کشور، نیاز به توجه هاي بتوانمندي

تر به این بخش بسیار بارز است. ایران نیز با وجود جدي

هاي باالي صادراتی، سهم کمی از بازارهاي ظرفیت

المللی را در اختیار دارد و با وجود روند صعودي آن از بین

زمان تدوین برنامۀ سوم توسعه، همچنان فاصلۀ زیادي با 

همچنین بررسی مطالعات گذشته ب دارد. شرایط مطلو

الگوي  ةکه تاکنون تحقیقات کمی دربار دهدمینشان 

ه است. بنابراین، گرفتانجام توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی 

مؤثر بر خارجی و داخلی کوشد عوامل این تحقیق می

رفع موانع و  منظوربهو  ندرا شناسایی ک این کاالهاصادرات 

 ذکرشدهمجموع شرایط و در  ام برداردتقویت عوامل مثبت گ

براي الگویی این تحقیق، به ایجاد و نهادینه کردن  ةدربار

 کند.کمک می صادرات کاالهاي ورزشی توسعۀارتقاي 

در خارج  یمتنوع قاتیتحق ،موضوع پژوهش يدر راستا

 جیخارج از کشور، نتا دره است. گرفتو داخل کشور انجام 

 تی) نشان داد که رعا2017( 1استرینگر و ختاك قیتحق

 يبر ارتقاعالوه یمحصوالت ورزش محیطیزیستالزامات 

 شودیصادرات م شیافزا موجب دار،یپا ۀتوسع يهاشاخص

 داشته باشد. در پی زین ي و رشد اقتصاديسودآور تواندیو م

محیطی رابطۀ بنابراین بین صادرات و مسائل زیست

 قیتحق جینتا). در همین زمینه 5بلندمدت وجود دارد (

 یصادرات محصوالتۀ ) نشان داد که توسع2017(2 کیتر

هستند،  یصادرات ۀو توسع قیو تحق يبر نوآور یکه مبتن

منظور مؤثر به یدانش صادرات جادی. اردیگیم يشتریشتاب ب

 اریبس دیمحصوالت جد دیمدتر و توسعه و تولارقابت کار

در ، تحقیق و توسعه استفاده از فناوريبنابراین ثر است. ؤم

، موجب افزایش قدرت کاالهاي ورزشی تولید و صادرات

). 6( دشوو افزایش سهم در بازار جهانی می پذیريرقابت

                                                           
1. Khattak And Stringer 
2. Tariq 
3. Ijaz   

) نشان داد 2017و همکاران ( 3همچنین نتایج تحقیق ایجاز

 338که درآمد صادرات ساالنۀ کاالهاي ورزشی پاکستان 

طور مستقیم در نیروي کار به 200000میلیون دالر بوده و 

کار ارتباط با صنعت صادرات کاالهاي ورزشی مشغول به

رو صنعت صادرات کاالهاي ورزشی نقش اند. ازاینبوده

). 19کند (کشور ایفا می المللی اینحیاتی در تجارت بین

 ي) نشان داد که نوآور2017( و همکاران گراکا قیتحق جینتا

 یصادرات نقش مهم شیو افزا ياقتصاد ۀفناورانه در توسع

از  یکی زین شرفتهیپ يهايصادرات فناور زانیدارد. م

رو ازاینکشورها است.  يمهم توسعه اقتصاد يهاشاخص

کنندة ال عامل تعیینسطح محصوالت ورزشی با فناوري با

سطح توسعۀ اقتصادي و اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن 

). در همین زمینه نتایج 2کشور در اقتصاد جهانی است (

) حاکی از آن است که اثر 2016و همکاران ( 4تحقیق اورا

وکارهاي کوچک و متوسط هاي نوآور در کسبایجاد ظرفیت

). در این 20ت (بر عملکرد صادراتی، مثبت و معنادار اس

صادرات و رشد  نیب ۀ) رابط2013( 5ویوندیکخصوص 

 ۀنشان داد که رابط جی. نتای کردبررس هیجریدر نرا  ياقتصاد

وجود دارد. در ضمن  يصادرات و رشد اقتصاد نیب يمعنادار

که دولت  کنندیم شنهادیرشد پ يچند برابر شیافزا يبرا

صادرات،  شدر بخ شتریب يگذارهیسرما يبرا ستیبایم

مناسب  يهارساختیز ۀو ارائ یصادرات يتنوع کاالها جیترو

 در. )21( صادرات تالش کند شتریب ةزیو انگ تیحما يبرا

) 2018تحقیق نوروزي و معصوم ( جینتا زیداخل کشور ن

هاي بازاریابی تأثیر داشته بازارگرایی بر قابلیت نشان داد که

هاي بازاریابی بر مزیت رقابتی، قابلیت نوآوري و و قابلیت

عملکرد صادرات تأثیر دارد. نتایج همچنین تأثیر مزیت 

ده کررقابتی و قابلیت نوآوري بر عملکرد صادرات را تأیید 

همچنین نتایج تحقیق خدادادي، سرالب و  ).22( است

4 . Oura 
5 . Kundu 
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تجارت، تولید ناخالص ) نشان داد که 2018زاده (وممعص

و داشتن مرز مشترك بین  بودن مستعمرهداخلی، جمعیت، 

کشورها، اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهاي ورزشی 

همچنین مسافت، نرخ ارز اسمی، نرخ ارز مؤثر حقیقی، . دارد

نامۀ تجاري مشترك، داشتن زبان مشترك و داشتن تفاهم

 منفی بر جریان تجارت گروه کاالهاي ورزشی دارداثري 

نشان  نیز )2017( انیسرالب و عسکر قیحقنتایج ت .)23(

 99 نانیدر سطح اطم یورزش يداد که رشد صادرات کاالها

از ورزش)  ری(غ یرنفتیرشد صادرات غ يدرصد علت گرنجر

درصد  95 نانیدر سطح اطم زین یرنفتیو رشد صادرات غ

. در این است یورزش يصادرات کاالهارشد  يعلت گرنجر

 نیب تیعل ۀنشان داد که رابط قیتحق ۀافتی گرید زمینه

و رشد صادرات  یورزش يرشد صادرات کاالها يرهایمتغ

 یکل طوربه نیاز ورزش) متقابل است. بنابرا ری(غ یرنفتیغ

و رشد  یورزش يرشد صادرات کاالها ریگفت متغ توانیم

 رگذارندیتأث گریکدیاز ورزش) بر  ری(غ یرنفتیصادرات غ

) 2017(ي و همکاران اکبر قیتحقهمچنین نتایج  .)24(

کار و  يروین يوربنگاه، بهره ةانداز يرهاینشان داد که متغ

صادرات  زانیبر م يدارامثبت و معن تأثیر یانسان یۀسرما

 تأثیرات ۀحاصل از محاسب جینتا نی. همچننددارها بنگاه

 دهدیکل نشان م تأثیراتو  میرمستقیغ تأثیرات م،یمستق

 یۀکار، سرما يروین يوربهره میرمستقیو غ میکه اثر مستق

 هاياستانبنگاه بر صادرات هر استان و  ةو انداز یانسان

 جینتادر این زمینه  .)25( است دارامثبت و معن هیهمسا

که  دهدی) نشان م2016( و همکاران انیعسکر قیتحق

 تیاز مز یورزش ياز کاالها کدامهیچدر صادرات  رانیا

روند صادرات  ی. بررسنیست برخوردار یو قدرت رقابت ینسب

صادرات کفش،  زانیکه م دهدینشان م یورزش يکاالها

 زانیم ی، ولشیافزا یورزش زاتیتجه ریپوشاك و سا

 بیاست. ترک افتهیکاهش  لیو تردم قیصادرات توپ، قا

دهه، در  نیا یور در طو ساختار کش یصادرات يهاتیفعال

مطلوب و  زاتیتجه ریو سا لیکفش، تردم يگروه کاالها

ها بوده است. اما ساختار مربوط بخش نیمناسب صادرات ا

ها بوده بخش نیبه ضرر ا قیتوپ، پوشاك و قا يبه کاالها

که  ) نشان داد2016( یمحمدکاظم قیتحق جینتا .)4( است

صنعت پوشاك و  یدر عملکرد صادرات کنندهتعیینعوامل 

. 1از:  اندعبارت ياثرگذار تیاولو بیترتبه یورزش زاتیتجه

 ي. راهبرد3 ران؛یمد ی. تعهد صادرات2 ؛یطیعوامل مح

 يهایژگی. و5 ؛یصادرات هايمشوق. 4 ران؛یمد یابیبازار

و  یپهلوان زادهیعل قیتحق جینتاهمچنین . شرکتی نیع

 يکشورها درصد 59) نشان داد که 2014همکاران (

 درصد، 36 نیشامل چ رانیبه ا یورزش يکاال واردکنندة

بودند. در  درصد 7 هیو ترک درصد 21 یعرب ةامارات متحد

 کشورهايبه  رانیا یورزش يمقابل صادرات کاالها

 ،درصد 70شامل عراق  یالیارزش ر براساس صادرشده

 تیبود. در نها درصد 7و افغانستان  درصد 8 ترکمنستان

واردات و صادرات  نینشان داد ب قیتحق ی اینانیپا يهاافتهی

 ۀرابط 1393در سال  یبر حسب ارزش ریال یورزش يکاالها

  .)26( وجود ندارد يدارامعن

با توجه به اهمیت صادرات کاالهاي ورزشی در شرایط 

ترین مسئله براي هر مهماقتصاد رقابتی امروز و از آنجا که 

اقتصادي و  ۀتوسعکشوري چون ایران دستیابی به 

محور برخورداري از نظام اقتصادي و تولیدگرا و صادرات

و با توجه به سهم اندك ایران در صادرات کاالهاي  است

المللی، توجه به ورزشی و حضور کمرنگ در بازارهاي بین

صادرات کاالهاي ورزشی بسیار مهم و ضروري است. 

کنون که تا دهدمیهمچنین بررسی مطالعات گذشته نشان 

 ارائۀ الگوي مؤثر بر توسعۀ صادرات ةتحقیقات کمی دربار

ه است. بنابراین، این تحقیق گرفتانجام کاالهاي ورزشی 

این مؤثر بر صادرات  عوامل داخلی و خارجیکوشد می

ند و در ادامه با تدوین الگوي توسعۀ شناسایی ککاالها 

کمکی اندك به تسهیل و  صادرات کاالهاي ورزشی،
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ریزي بهتر جهت افزایش صادرات کاالهاي ورزشی و برنامه

رشد اقتصادي کشور داشته باشد. در ادامه با توجه به موارد 

شده و هدف اصلی پژوهش مدل مفهومی زیر ارائه شده گفته

 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هش. مدل مفهومی پژو1شکل 
 

 شناسی تحقیقروش

هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگوي عوامل مؤثر بر توسعۀ 

این پژوهش از حیث نوع صادرات کاالهاي ورزشی است. 

 ها از نوع توصیفیپژوهش، کاربردي و از نظر گردآوري داده

کمی  -است. در این تحقیق از روش کیفی پیمایشی  -

که در روش کیفی از روش طورياستفاده شده است؛ به

ر روش کمی از ابزار پرسشنامۀ مصاحبۀ عمقی و د

ساخته استفاده شده است. جامعۀ آماري تحقیق محقق

با توجه به اینکه این شامل نخبگان اقتصاد ورزشی بود. 

پژوهش در دو بخش جداگانه انجام گرفت، در بخش اول که 

منظور طراحی مدل مفهومی تحقیق، مطالعۀ کیفی است، به

 32(مدیران  د ورزشیجامعۀ آماري پژوهش، نخبگان اقتصا

شرکت صادرکنندة کاال و تجهیزات ورزشی کشور و استادان 

دانشگاهی صاحب پژوهش در حوزة بازاریابی و اقتصاد 

هستند. در بخش دوم که به آزمون آماري مدل  ورزشی)

شود، جامعه نیز نخبگان اقتصاد تحقیق پرداخته می

از شیوة براي انتخاب حجم نمونه مصاحبۀ کیفی،  اند.ورزشی

نظري استفاده شد. براي انتخاب حجم نمونه  گیرينمونه

 384پرسشنامۀ کمی با توجه با اینکه جامعه نامعلوم بود، 

ها پرسشنامه آوري شد. ابزار گردآوري دادهپرسشنامه جمع

بود. پس از مصاحبۀ دقیق با نخبگان اقتصاد ورزشی و 

مؤثر بر کارگیري فن تحلیل محتواي کیفی عوامل اصلی به

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

 عوامل داخلی

 عوامل خارجی
 

صادرات ۀتوسع  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 هاي مربوط به هرتوسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی و شاخص

کدام از آنها استخراج شد. براي برآورد روایی پرسشنامه از 

روش روایی صوري استفاده شد. به این ترتیب، در این 

گیري، پس منظور اطمینان از دقت وسیلۀ اندازهپژوهش به

صادرات با  ها و عوامل اولیۀ مؤثر بر توسعۀاز آنکه شاخص

مصاحبه و مرور پیشینۀ تحقیق مشخص شد، پرسشنامۀ 

اولیه تدوین شد. در ادامه، پرسشنامۀ مذکور به رؤیت 

استادان راهنما، مشاور و تنی چند از خبرگان صادرات رسید 

گیري را از نظر محتوایی اعتبارسنجی کنند تا وسیلۀ اندازه

ه در سه و پیشنهادهایشان را ارائه دهند. این پرسشنام

گویه)،  58عامل و تعداد  12قسمت عوامل داخلی (شامل 

گویه) و  11عامل و تعداد  2عوامل خارجی (شامل 

هاي مربوط به توسعۀ صادرات (شامل یک عامل و مؤلفه

مقدار پایایی ترکیبی، گویه) تنظیم شد. در نهایت  6تعداد 

بخش  1روایی واگرا و همگرا پرسشنامه طبق نتایج جدول 

در ادامه پرسشنامۀ نهایی بین ها، مطلوب برآورد شد. تهیاف

آوري شد. پرسشنامه جمع 335نفر توزیع شد که  384

هاي منظور سازمان دادن، خالصه کردن و توصیف اندازهبه

تحلیل نتایج به روش نمونه از آمار توصیفی استفاده شد. 

نسخۀ دو انجام  1پی ال اسافزار معادالت ساختاري با نرم

 گرفت. 

 
 نتایج 

شود همۀ متغیرها مشاهده می 1طورکه در جدول همان

از پایایی باالیی در مدل برخوردارند. پایایی ترکیبی باالي 

نشان از قابل قبول بودن پایایی هر سازة تحقیق دارد.  7/0

همچنین مقدار مالك براي سطح قبولی میانگین واریانس 

که در جدول آمده است، گونههماناست.  4/0شده استخراج

شده مربوط به هر سازه از مقادیر میانگین واریانس استخراج

بیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی  4/0

 همگرایی پرسشنامۀ حاضر در حد قابل قبول است.

 . روایی همگرایی پرسشنامه1جدول 
شدهاستخراجمیانگین واریانس  پایایی ترکیبی هامؤلفه   

921/0  494/0  عوامل درونی 

852/0  756/0  عوامل بیرونی 

866/0  518/0 صادرات ۀتوسع   

 روایی واگرایی

ي براي بررسی روایی واگرایی پرسشنامه از آزمون بارها

دهد که بار نشان می 2عرضی استفاده شد که نتایج جدول 

ر براي هر سازه بیشتر از بار آن معرف براي سایهر معرف 

 698/0براي سازة خودش  1هاست. براي مثال سؤال سازه

ها کمتر و که بار این معرف براي سایر سازهاست، درصورتی

ل است. بنابراین روایی افتراقی مد 482/0و  481/0معادل 

 شود.تأیید می

                                                           
1. PLS 

ترین معیار براي بررسی برازش ساختاري در مهم

) مربوط به متغیرهاي پنهان R2پژوهش ضرایب تعیین (

معیاري است که نشان  R2زاي (وابسته) مدل است. درون

زا دارد و سه زا بر یک متغیر دروناز تأثیر یک متغیر برون

عنوان مقدار مالك براي به 67/0و  33/0، 19/0مقدار 

شود. در نظر گرفته می R2مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

زاي توسعۀ براي سازة درون R2، مقدار 2شکل مطابق 

محاسبه شده است که با توجه به  542/0صادرات ورزشی 

سه مقدار مالك، مناسب بودن برازش مدل ساختاري را 
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کند. همچنین براساس ضریب استانداردشده بتا تأیید می

درصد و متغیر عوامل  576/0متغیر عوامل درونی به میزان 

درصد از تغییرات توسعۀ صادرات  193/0بیرونی به میزان 

 کند.ورزشی را تبیین می

 . آزمون بار عرضی (روایی واگرایی) 2جدول 
 سؤاالت عوامل درونی عوامل بیرونی  توسعه صادرات

482/0  481/0  698/0  پشتیبانی مالی، علمی و فنی 
527/0  515/0  691/0 مشهورگذاري ورزشکاران و متخصصان صحه   
513/0  554/0  768/0  نوآوري در ارائۀ خدمات و ارتباطات 
556/0  598/0  806/0 ها در خصوص راهبرد و ساختارتوانمندي بنگاه   
492/0  540/0  768/0  نهادهاي بخش خصوصی و تعاونی 
487/0  496/0  704/0  اندازة فضا و محیط بازار 
479/0  597/0  780/0  آمادگی فنی و تکنولوژیکی 
556/0  600/0  773/0  شرایط بازار 
527/0  472/0  697/0  سرمایه انسانی 
544/0  652/0  746/0 هاي نهادهاي دولتیها و مشوقحمایت   
555/0  633/0  703/0  شرایط اقتصادي 
470/0  425/0  483/0  نوآوري در محصول 
556/0  598/0  405/0 المللیپیوندهاي تجارت و توانمندي در اقتصاد بین   
530/0  858/0  664/0 هاي تجارت خارجیسیاست   
664/0  478/0  546/0 کاالهاي تولیدية افزایش ارزش افزود   
745/0  446/0  513/0 صادراتی ۀکاهش تعرف   
774/0  445/0  513/0 خش خصوصیب وکارکسب ۀتوسع   
742/0  451/0  512/0 مزیت نسبی در تولید کاالها يارتقا   
725/0  492/0  535/0 نیروي انسانی ماهر ۀتوسع   
665/0  434/0  500/0 هاي فروشرشد شبکه   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزار پی ال اس در حالت استاندارد. خروجی نرم2شکل 
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مطابق با الگوریتم بررسی برازش مدل ساختاري 

-tیا همان مقادیر  Zپژوهش از معیار ضرایب معناداري 

values  3(حالت معناداري) استفاده شده است. در شکل 

 96/1شده با توجه به اینکه در بازة بیشتر از مقادیر محاسبه

توان گفت که تمامی مسیرهاي رو میقرار گرفته است، ازاین

 مثبت و معنادارند. 95/0مدل در سطح اطمینان 

 
 معناداريپی ال اس در حالت  افزارنرمخروجی  .3شکل 

 F2توان اندازة اثر را با استفاده از براي هر مسیري می

 و 15/0، 02/0کوهن ارزیابی کرد. طبق نظر کوهن مقادیر 

ترتیب بیانگر اندازة اثر کوچک، متوسط و به F2براي  35/0

 :کوهن از رابطۀ زیر محاسبه شده است f2بزرگ است. مقدار 
 
F2 = (R2Included – R2 Excluded) / (1- R2 Included) 

 
شود، مسیر عوامل مشاهده می 3طورکه در جدول همان

درونی به توسعۀ صادرات ورزشی داراي اثر کوچک و مسیر 

عوامل بیرونی به توسعۀ صادرات ورزشی داراي اثر متوسط 

 است.

. مقدار اندازة اثر3جدول   

 اثر ةانداز R2 Included R2 Excluded F2 مسیر

 کوچک 112/0 491/0 542/0 صادرات ۀمسیر عوامل درونی به توسع

 متوسط 294/0 407/0 542/0 صادرات ۀمسیر عوامل بیرونی به توسع

گیري از اشتراك با براي بررسی کیفیت مدل اندازه

 4طورکه در جدول شود. همانروایی متقاطع استفاده می

هاي وارسی اعتبار اشتراك شود، شاخصمشاهده می

دهد، مقدار تمامی متغیرها مثبت متغیرهاي پنهان نشان می

 گیري موردنظر است.هستند که حاکی از کیفیت مدل اندازه
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 ها. اشتراك با روایی متقاطع براي سازه4جدول 

 مقادیر اشتراك با روایی مقاطع متغیرها

 330/0 توسعۀ صادرات ورزشی

 403/0 عوامل درونی

 265/0 عوامل بیرونی

براي بررسی کیفیت کلی مدل در حداقل مربعات جزئی، 

استفاده شد. این شاخص دو مدل  GOFاز شاخص 

دهد و معیاري گیري و ساختاري را مدنظر قرار میاندازه

بینی عملکرد کلی مدل است و از طریق فرمول براي پیش

 :   شودزیر محاسبه می

GOF = �Communalıty�����������������  × R2����      

دهد که این مدل توسط برازش باالي مدل نشان می

است. شاخص  حداقل مربعات جزئی به خوبی تبیین شده

که در گونهنیکویی برازش بین صفر و یک بوده است. همان

شود این مقدار براي مدل پژوهش مشاهده می 5جدول 

محاسبه شده است که از مطلوبیت مدل حکایت  565/0

 دارد.

 . محاسبۀ کیفیت کل مدل5 جدول
 R2 هامتوسط اشتراك متغیر

  494/0 عوامل درونی
  756/0 عوامل بیرونی
 542/0 518/0 توسعۀ صادرات

 =565/0GOF شاخص نیکویی برازش

شود، معیار در نهایت آخرین معیاري که بررسی می

در  Q2که مقدار است. درصورتی Q2بینی مدل قدرت پیش

را  35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار مورد یک سازة درون

بینی ضعیف، ترتیب نشان از قدرت پیشکسب کند، به

زاي مربوط به آن دارد. هاي برونمتوسط و قوي سازه یا سازه

شده دهند که مقادیر مشاهدهمقادیر باالي صفر نشان می

 بینی دارد.اند و مدل توانایی پیشخوب بازسازي شده

 Q2شود، مقادیر مشاهده می 6طورکه در جدول همان

دهد که متغیرهاي بیشتر از صفر است و این نشان می

 بین هستند.مستقل آنها داراي ارتباط پیش

 بینی مدل. شاخص قدرت پیش6جدول 

 SSE/SSO -1 متغیر

 259/0 صادرات ۀتوسع

 گیري بحث و نتیجه

در عصر حاضر با توجه به گرایش رو به رشد ورزش در 

منظور هاي مناسب بهجوامع، یکی از فرصت

هاي خصوصی در هر کشوري، گذاريسرمایه

هاي تولید و صادرات کاالهاي ورزشی است. گذاريسرمایه

هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگوي عوامل مؤثر بر توسعۀ 

داد مقدار ضریب نتایج نشان صادرات کاالهاي ورزشی بود. 

 542/0تعیین براي سازة توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی 

است که مناسب بودن برازش مدل ساختاري را تأیید 

و  576/0کند. همچنین عوامل درونی با ضریب اثر می

بر توسعۀ صادرات  193/0عوامل بیرونی با ضریب اثر 

نتایج تحلیل مدل گذارد. دیگر کاالهاي ورزشی تأثیر می

ان داد که در بخش عوامل داخلی، آمادگی فنی و نش

تکنولوژیکی و استفاده از کاالهاي ورزشی با فناوري باال بر 
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توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر معناداري دارد؛ یعنی 

 هايسازي فناوريقابلیت جذب، انتقال و بومیهرچه 

در داخل  در خصوص تولید کاالها ورزشی جدید ورزشی

ارتقا پیدا کند، صادرات کاالهاي ورزشی نیز افزایش  کشور

پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر با توجه به رقابتی شدن 

المللی، عوامل فنی و تکنولوژیکی نقش بازارهاي بین

کننده در موفقیت یا شکست در صادرات کاالهاي تعیین

)، 2017ورزشی دارند. این یافته با نتایج تحقیق تریک (

)، غالمی 2016)، اورا و همکاران (2017( کارانو هم گراکا

)، 2016)، یوسفی زرندي و شریفیان (2017و همکاران (

) 2014) و نهاوندیان و افقهی (2015شریفیان و همکاران (

رو براي ). ازاین29، 28، 27، 20، 9، 6، 2همخوان است (

توسعۀ صادرات و دستیابی به رشد اقتصادي، باید توسعۀ 

خش صنعت صادرات کاالهاي ورزشی مورد فناوري در ب

توجه قرار گیرد. دیگر یافتۀ مهم تحقیق نشان داد که برخی 

عوامل داخلی مربوط به شاخص اقتصادي از جمله نرخ ارز، 

شاخص باز بودن اقتصاد، نرخ مخارج دولت و شاخص تورم 

بر توسعۀ صادرات تأثیر معناداري دارد. اصوالً اقتصاددانان 

کالسیک بر این باورند که افزایش درجۀ باز کالسیک و نئو

بودن تجاري، موتور محرکۀ رشد و توسعۀ اقتصادي است و 

این مهم به تشویق کشورهاي جهان در افزایش همگرایی 

شود. این اقتصادشان از طریق افزایش صادرات منجر می

)، خورشیدي و 2018یافته با نتایج خدادادي و همکاران (

)، نهاوندیان و 2017می و همکاران ()، غال2017همکاران (

) و سانتانا و 2014( 1)، دي ویتا و کیاو2014افقهی (

، 29، 28، 27، 16، 9) همخوان است (2010( 2همکاران

بودن اقتصاد، نرخ مخارج  هاي نرخ ارز، باز). شاخص30

ها ترین ابزارهاي سیاسی و حاکمیتی دولتدولت از مهم

تواند تأثیر این عوامل می شود که هر کدام ازمحسوب می

زیادي بر صادرات کاالهاي ورزشی و رشد اقتصادي ورزشی 
                                                           

1. De Vita & Kyaw  

تواند بر تقاضاي هر کشور داشته باشد. بنابراین نرخ ارز می

کاالهاي ورزشی تأثیر بگذارد، زیرا کاهش ارزش پول یک 

تر شدن پول یک کشور در خارج از کشور کشور سبب ارزان

ایش جریان تجارت کاالها منجر شود و متعاقباً به افزمی

شود. از طرف دیگر تورم نیز از دیگر عوامل مهم و می

تواند تأثیرگذار بر صادرات است که در صورت افزایش می

گذاري، عدم هاي سرمایهموجب از بین رفتن انگیزه

تخصیص بهینۀ منابع و در نهایت تولید داخلی کاالهاي 

ۀ دیگر تحقیق نشان داد یافتورزشی را تحت تأثیر قرار دهد. 

تواند بر توسعۀ که پشتیبانی نهادهاي تحقیق و پژوهش می

صادرات کاالهاي ورزشی تأثیرگذار باشد. توسعۀ صادرات در 

ي هر کشور به عوامل زیادي بستگی دارد که زیربناي همه

ها به میزان پژوهش و تحقیقات در زمینۀ توسعۀ صادرات آن

فواید انجام تحقیق و پژوهش در ترین وابسته است. از عمده

توان به افزایش کیفیت خصوص توسعۀ صادرات، می

محصول، ایجاد بازارهاي صادراتی جدید، حذف مراحل مازاد 

شده کاال اشاره کرد. این نتیجه با و کاهش قیمت تمام

)، 2017)، تریک (2017( و همکاران گراکاهاي یافته

وندیان و افقهی ) و نها2016یوسفی زرندي و شریفیان ( 

). بنابراین وجود 29، 28، 6، 2) همخوانی دارد (2014(

هاي فناوري و مراکز رشد و برخورداري آنها از قوانین پارك

در خصوص صادرات کاالهاي  و مقررات خاص حمایتی

متناسب  دولتی اعتباراتورزشی، همچنین تخصیص 

 تواندمی در کشور ۀ صادرات کاالهاي ورزشیتحقیق و توسع

رو بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر بگذارد. ازاین

عامل  ترینعمده، و نهادهاي تحقیق و پژوهش هاشرکت

 .اندرشد اقتصادي و پیشرفت تکنولوژیک در کشورها بوده

دیگر یافتۀ پژوهش در بخش عوامل داخلی نشان داد که 

سرمایۀ انسانی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر توسعۀ صادرات 

گذاري پایدار سرمایهآید، یعنی شمار میکاالهاي ورزشی به

2. Santana  
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هاي مرتبط با صادرات کاالهاي در منابع انسانی در بخش

 دیدهآموزشدسترسی به مجموعه نیروي انسانی و  ورزشی

 بنیانهاي تولید کاالهاي ورزشی دانشدر بخش باتجربهو 

این تواند بر صادرات کاالهاي ورزشی تأثیرگذار باشد. می

)، اکبري و همکاران 2017یافته با نتایج غالمی و همکاران (

) و بن حبیب و 2014)، نهاوندیان و افقهی (2017(

). 33، 299، 27، 25) همخوان است (1994( ۱اسپیگل

وجود انعطاف در تعیین دستمزد، ساعات کار و بنابراین 

وجود ارتباط بین دستمزد و ، روابط کارفرما و پیمانکار

وري سرمایۀ انسانی و در نهایت بر بهره وري نیروي کاربهره

وري سرمایۀ انسانی بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی بهره

نتایج نشان داد در عوامل داخلی، تأثیرگذار خواهد بود. 

نوآوري در ارائۀ خدمات و ارتباطات از جمله نوآوري در 

ت و زیربناهاي فناوري و تحقیق و توسعه، زیربناي ارتباطا

هاي فرهنگی و اجتماعی بر توسعۀ صادرات زیرساخت

گذارند. این یافته با نتایج تحقیق کاالهاي ورزشی تأثیر می

)، خورشیدي و همکاران 2013)، کیوندیو (2017تریک (

)، شریفیان و همکاران 2017)، غالمی و همکاران (2017(

، 9، 6) همخوان است (2014) و نهاوندیان و افقهی (2016(

هاي اطالعاتی دسترسی به بانکرو ). ازاین30، 29، 27، 21

در خصوص صادرات کاالهاي  علمی و فنی المللیبینملی و 

مناسب در خصوص  هاي ارتباطیزیرساختورزشی، وجود 

هاي کیفیت زیرساختترانسفر و صادرات کاالهاي ورزشی، 

در جمله امنیت و سرعت در تبادالت اطالعاتی  ارتباطی از

توجه به اخالق صادرات کاالهاي ورزشی، خصوص 

هاي هاي کاالو وجدان کاري در زیرشاخه وکارکسب

نوآوري به  لیها براي تبدمتناسب دانشگاه تیظرفورزشی، 

هاي تجاري مرتبط انجمن وجودی و محصوالت تجاري ورزش

تواند از جمله عوامل مهم توسعۀ می یورزش يبا کاالها

. دیگر یافتۀ پژوهش نشان دصادرات کاالهاي ورزشی باش

                                                           
1 . Benhabib and Spiegel 

داد وجود صنایع و پشتیانی فنی، علمی و مالی از طرف این 

گذارد. صنایع بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر می

)، 2017)، تریک (2017این یافته با نتایج گراکا و همکاران (

)، خورشیدي و 2017)، غالمی و همکاران (2013کیوندیو (

)، 2016ی زرندي و شریفیان ()، یوسف2017همکاران (

) 2014) و نهاوندیان و افقهی (2016شریفیان و همکاران (

، 28، 27، 21، 9، 6، 2شود (همخوان و این نتیجه تأیید می

 هاي ورزشیوجود صنایع وابسته به کاال). بنابراین 30، 29

گذاري وجود نظام ارزشالمللی، بینداراي قدرت رقابت 

افزاري و همچنین سختتولیدات بنیان و محصوالت دانش

وجود ساختار متناسب بیمه، بانک، مالیات و نظام مالی 

بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر  پشتیبان صادراتی

گذارد. یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که منابع مالی نیز می

بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی تأثیرگذار است. این یافته 

)، 2017)، خورشیدي و همکاران (2013(با نتایج کیوندیو 

) 2016) و شریفیان و همکاران (2017غالمی و همکاران (

)؛ یعنی در صورت وجود 30، 27، 21، 9همخوان است (

 بازارهاي در بازار تحقیقات انجام براي کافی مالی منابع

در این زمینه،  کافی بازاریابی کشور و وجود بودجۀ از خارج

صادرات کاالهاي ورزشی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. یافتۀ 

شرایط دیگر پژوهش نشان داد که شرایط حاکم بر بازار نظیر 

تواند بر توسعۀ صادرات میپتانسیل رقابت و  تقاضاي داخلی

کاالهاي ورزشی تأثیرگذار باشد. این یافته از پژوهش با 

خورشیدي و همکاران  )،2016نتایج اورا و همکاران (

) و نهاوندیان و 2016)، محمدکاظمی و همکاران (2016(

شود ) مطابقت دارد و این نتیجه تأیید می2014افقهی (

پیچیدگی و سطح پیشرفت رو ). ازاین30، 29، 26، 20(

سهولت در دسترسی به  ،بازار داخلی ةانداز، تقاضاي داخلی

د که بر توسعۀ از جمله عوامل مهم بازارن بازارهاي هدف

گذارند. نتایج پژوهش صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر می
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هاي نهادهاي دولتی از دیگر ها و مشوقنشان داد که حمایت

عوامل مهم و تأثیرگذار بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی 

)، تریک 2017است. این یافته با نتایج آمیرا و کریستینا (

، 6، 5) همخوان است (2016) و نهاوندیان و افقهی (2017(

ها نشان داد که طور کلی نتایج تحقیق این پژوهش). به29

و با حمایت از بخش صادرات  ی و غیردولتیدولتنهادهاي 

زایی در د به تولید پایدار و اشتغالنتوانهاي ابزاري میمشوق

. بنابراین آگاهی و ندنکنار ارزآوري میلیارد دالري کمک ک

هاي ي تشویق صادرات و انگیزانندههااستفاده از برنامه

صادراتی بر عملکرد و توسعۀ صادرات تأثیرگذار خواهد بود. 

دیگر یافتۀ مهم پژوهش حاکی از تأثیرگذاري عامل مهم 

نوآوري بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی است. این 

فرد کاال براي هاي خاص و منحصربهاستراتژي بر ویژگی

توان در خود . این تغییرات را میبازارهاي مختلف تأکید دارد

بندي، تغییرات در وجود آورد. مانند تغییرات در بستهکاال به

خصوصیات ظاهري کاال مانند رنگ، اندازه و .... که براساس 

مد، سلیقه یا سبک زندگی افراد کشورهاي مختلف صورت 

تواند در خدمات همراه گیرد. همچنین این تغییرات میمی

رانتی، نحوة توزیع و یا مستندات و راهنماهاي کاال شامل گا

)، 2017وجود بیاید. این یافته با نتایج تریک (همراه کاال به

)، 2017)، اورا و همکاران (2017( و همکاران گراکا

) 2014) و نهاوندیان و افقهی (2016آبادي و ثمري (شاه

طور مثال نتایج ). به34، 29، 20، 6، 2همخوان است (

 ينشان داد که نوآور) 2016آبادي و ثمري (هتحقیق شا

باال در  يبر فناور یبر صادرات متک يمثبت و معنادار ریتأث

 دارد. یافتهتوسعهدر حال توسعه و  يهر دو گروه از کشورها

نوآوري در فرایند تولید و عرضه و نیز در رو وجود ازاین

 گذاريصحه از هاي ورزشی، استفادهکاال بخشیتنوع

 المللی، نحوةبین عرصۀ در شدهشناخته و مشهور ورزشکاران

 طراحی در جدید هايورزشی، نوآوري محصوالت بنديبسته
                                                           

1 . Dubravskaa & Sira  

 المللیبین هاينمایشگاه در ورزشی، حضور محصوالت

 زبان به اینترنتی هايفروشگاه ورزشی، داشتن کاالهاي

مختلف،  کشورهاي در فروشگاهی شعب داشتن یا مختلف

 ایران ها،ورزش در آن که ورزشی محصوالت تولید بر تمرکز

هاي داخلی موجود در توانمندي بنگاهاست،  موفق

ظرفیت ، ها در نوآوريهاي دانشگاهکارگیري ظرفیتبه

ها براي تبدیل نوآوري به محصوالت متناسب دانشگاه

هاي مهم نوآوري ورزشی همه از عوامل و شاخص تجاري

اند. منظور تأثیرگذاري بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشیبه

یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که اندازه و محیط بازار هدف 

گذارد. این یافته بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر می

)، 2017)، غالمی و همکاران (2013با نتایج کیوندیو (

) و نهاوندیان و افقهی 2016زرندي و شریفیان ( وسفیی

، 28، 27، 21شود () مطابقت دارد و نتیجه تأیید می2017(

وجود ظرفیت ). نتایج بیشتر این تحقیقات حاکی از تأثیر 29

امکان استفاده از ظرفیت بازار هاي ورزشی و صادراتی کاال

. بر توسعۀ صادراتی کاالهاي ورزشی است کشورهاي منطقه

دیگر یافته پژوهش در بخش عوامل خارجی نشان داد که 

نتایج پژوهش در بخش عوامل خارجی نشان داد که 

هاي مهم توانمندي عنوان یکی از مؤلفهپیوندهاي تجارت به

الملل بر توسعه صادرات کاالهاي ورزشی تأثیر در اقتصاد بین

جاز )، ای2017گذارد. این یافته از پژوهش با نتایج تریک (می

)، کیوندیو 2015( ۱)، دبراوسکا و سیرا2017و همکاران (

، 6) همخوان است (2018) و خدادادي و همکاران (2013(

طور مثال نتایج تحقیق دیراوسکا و ). به35، 21، 19، 16

سیرا نشان داد که سیاست خارجی صادرات کاالها و رشد 

همچنین دهند. تحت تأثیر قرار میالمللی را تجارت بین

دهد که عوامل مختلفی مانند نتایج تحقیق آنان نشان می

المللی را عوامل سیاسی، اقتصادي و عملی رشد تجارت بین

هاي سیاسی و مشیدهد. از طرفی، خطتحت تأثیر قرار می
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المللی بسیار روابط خارجی دولت، براي رشد تجارت بین

دیپلماسی جدید دولت در رو در کشور ما مهم است. ازاین

در خصوص  رصه روابط تجاري با کشورهاي دوستع

تجاري  هاينامهتوافقانجام هاي ورزشی، کاالصادرات 

عضویت ، مشترك با برندهاي معتبر ورزشی جهانی

ارتباط مؤثر و مستمر ، کشورمان در سازمان جهانی تجارت

تحقیقاتی  کشور با مراکز پژوهشی و ورزشیهاي بنگاه

بزرگ  المللیبینهاي شرکت اتحادهاي راهبردي با، جهانی

 ،توافق برجام با اتحادیه اروپاهاي ورزشی، کاال دهندةارائه

توانند از عوامل خارجی مهم و تأثیرگذار می روسیه و چین

بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی باشند. امروزه در بررسی 

ارتباط میان سیاست خارجی کارامد و رشد و توسعۀ 

اي بیش رشتهعنوان علمی بینبهاقتصادي، اقتصاد سیاسی 

از هر زمان دیگري اقتصاد و سیاست را به هم پیوند داده 

است. یافته دیگر پژوهش در بخش عوامل خارجی نشان داد 

هاي تجارت خارجی بر توسعۀ صادرات کاالهاي که سیاست

گذارد. این یافته با نتایج اورا و همکاران ورزشی تأثیر می

) 2014) و نهاوندیان و افقهی (2013)، کیوندیو (2017(

). بیشتر نتایج این تحقیقات 29، 21، 20همخوان است (

گذاري مستقیم خارجی و رشد حاکی از رابطۀ بین سرمایه

صادرات و در نهایت رشد اقتصادي است. بنابراین یکی از 

هاي مهم توسعۀ صادرات و در نهایت اقتصاد، محرك

منظور رشد و بهگذاري مستقیم خارجی است سرمایه

بخشی، هر کشوري نیاز به دو نوع صادرات و تنوع

رو گذاري خارجی دارد. ازاینگذاري داخلی و سرمایهسرمایه

هاي ورزشی گذاري خارجی در کاالجذب و تشویق سرمایه

تواند بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی خوبی میبه

و  تأثیرگذار باشد. پس از بررسی و تحلیل عوامل داخلی

خارجی بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی، یافته دیگر 

پژوهش نشان داد توسعۀ صادرات بر ارزش صادراتی تأثیر 

) و 2016گذارد. این پژوهش با نتایج تحقیق غالمزاده (می

). 30، 36) همخوان است (2017خورشیدي و همکاران (

) نشان داد توسعۀ 2016طور مثال نتایج تحقیق غالمزاده (به

ادرات کاالهاي ورزشی به افزایش ارزش صادراتی آن ص

متوسط تولید شود که در همین زمینه کشور منجر می

ناخالص داخلی بخش ورزشی در فنالند بیش از دو میلیارد 

بخش متوسط  طوربهو یکصد و هشتاد میلیون یورو است که 

ورزشی و توسعۀ صادرات توسط تولید کاال عظیمی از آن 

این توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی به است. با وجود 

 ۀکاهش تعرف ،کاالهاي تولیدي ةافزایش ارزش افزود

شود. و در نهایت افزایش ارزش صادراتی منجر میصادراتی 

نتایج دیگر تحقیق نشان داد که توسعۀ صادرات کاالهاي 

گذارد. این یافته با ورزشی بر سهم بازار صادراتی تأثیر می

)، خورشیدي و 2016غالمزاده ( )،2017نتایج تریک (

). امروزه 36، 30، 6) همخوان است (2017همکاران (

اقتصاد مفاهیم  ترینو مهم تریناز کلیدي افزایش سهم بازار

دهند ترجیح می ۀ کشورهاهمبنابراین . است بازاریابیو 

 ۀتوسعرو . ازاینسهم بیشتري از بازار خود را داشته باشند

مزیت نسبی در تولید  يارتقاو  بخش خصوصی وکارکسب

موجب افزایش سهم بازار کاالهاي ورزشی در سایر  کاالها

شود. یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که توسعۀ کشورها می

گذارد. این یافته از صادرات بر رشد حجم صادرات تأثیر می

)، 2017)، تریک (2017پژوهش با نتایج ایجاز و همکاران (

) و خورشیدي و 2018تی و اکبري ()، نجا2016غالمزاده (

). 36، 30، 19، 17، 6) همخوان است (2016همکاران (

با اینکه کاالهاي ورزشی صادرات  ۀنابراین استراتژي توسعب

تواند بر افزایش از بخش تولید باکیفیت است، می متأثرخود 

و در نهایت رشد  تولید و رقابت تولیدي ةتولیدات، انگیز

نیروي انسانی  ۀتوسعرو . ازاینباشد اثرگذار حجم صادرات

در اثر توسعۀ صادرات فروش  هايشبکهرشد و  ماهر

کاالهاي ورزشی موجب رشد حجم صادرات این کاالها 

 خواهد شد. 
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شک توسعه و تکامل صنعت صادرات کاالهاي بی

ورزشی کشور، نتیجۀ مدیریت صحیح عوامل داخلی و بازار 

نتواند مدیریت صحیحی صادراتی است. در واقع اگر دولت 

هاي مربوطه و تنظیم روابط تجاري بر بازار داخلی و شاخص

با سایر کشورها اعمال کند، در بخش تولید و صادرات 

 وسعه و رشد وجود ندارد. خوبی امکان تبه

در بخش عوامل داخلی تخصیص ارز دولتی براي ورود 

زشی، هاي ورآالت مورد نیاز تولیديمواد خام اولیه و ماشین

هایی که هاي تشویقی و حمایتی وِیژة تولیديایجاد بسته

کنند، خوبی در زمینۀ صادرات کاالهاي ورزشی عمل میبه

حمایت از صادرات کاالها و تجهیزات ورزشی با تصویب 

گذاري پایدار در سرمایهقوانین تجاري، آموزش، تربیت و 

هاي مرتبط با صادرات کاالهاي منابع انسانی در بخش

توانند بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی و ..... می ورزشی

تأثیرگذار باشند. در بخش عوامل خارجی نیز تالش براي 

عضویت در سازمان جهانی تجارت و ارتباط با جهان براي 

هاي موفق ي شرکتتوسعۀ فعالیت تجاري، جذب سرمایه

انجام چندملیتی در عرصۀ تولید کاالهاي ورزشی، 

تجاري مشترك با برندهاي معتبر ورزشی  هاينامهتوافق

تواند بر توسعۀ صادرات کاالهاي ورزشی و ..... می جهانی

در نهایت براي موفقیت در عرصه رقابت تأثیرگذار باشند. 

المللی صادرات کاالهاي ورزشی، تخصیص یارانه دولتی، بین

 سنگین ها، کاهش تعرفۀفراهم ساختن امکانات و زیرساخت

بسیار مهم و تأثیرگذار آالت و تقویت فناوري اشینم واردات

 خواهد بود.
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Abstract 
The purpose of this study is to present a model of effective factors in the export 
expansion of sporting goods. This research falls into the category of applied research 
and is a descriptive-scrolling survey in terms of collecting data. In this study, a 
qualitative-quantitative approach has been used to identify and establish the relevant 
model; so that in qualitative method, the depth of interview and in quantitative method, 
the researcher-made questionnaire were used. The statistical population of the study 
included the sports-economic elite. Because of the unknown volume of the community, 
384 people were selected randomly and purposefully in the statistical sample of 
research. The formal validity was approved by sixteen sports management professors. 
The combined reliability value, divergent and convergent validity of the questionnaire 
were optimally estimated. The analysis of the results was done using structural 
equations with PLC software. The results showed that the determination coefficient for 
the structure of the development of sporting goods export is 0.542, which confirms the 
model fit. Also, internal factors with a coefficient of 0.576 and exogenous factors with 
a coefficient of 0.193 affect the export expansion of sporting goods. In general, 
according to the research findings, the development and evolution of the export industry 
of sporting goods in the country is the result of proper management of the internal 
factors, the export market and the regulation of trade relations with other countries. 
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