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نقش رقابتطلبي در پیشبیني تعهد ورزشي بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
میثم آبیاری برایی ،*1سید احمد نژاد سجادی ،2اسماعیل

چکـیده

تاریخ دریافت99/44/39 :

شریفیان3

تاریخ تصویب91/1/7 :

هدف از انجام این پژوهش ،تعیین میزان تأثیر رقابتطلبی بر هر یک از ابعاد تعهد ورزشی بازیکنان تیمهای فوتبال باانوان لیا برتار کشاور باود .روش
تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود .جامعه آماری آن را بازیکنان  11تیم ( 022نفر) از باشگاههای فوتباال لیا برتار سراسار کشاور
تشکیل میدادند که در دومین دوره لی برتر بانوان شرکت کرده و حداقل شش ماه سابقه فعالیت در تیم مربوطه را داشتند .نمونه پژوهش بهصورت تمام
شمار انتخاب گردید .بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای رقابتطلبای گیال ( )α=0/90( )1811مشاتمل بار 11ساؤال بارای بررسای انگیازه
رقابتطلبی و پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانالن ( )α=0/86( )SCMS( )α=0/86( )1881با  11سؤال که برای بررسی علات اداماه مشاارکت افاراد در
ورزشهای خاصی طراحیشده است ،استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و همچنین در قسمت آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون ساده
و مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد رقابتطلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد و مدل رگرسیونی تقریباً  13درصد واریاان
متغیر مالک را پیشبینی میکند .درواقع ،با افزایش رقابتطلبی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش مییابد.
کلیدواژهها :رقابتطلبی ،تعهد ورزشی ،جهتگیری ورزشی ،لی
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مقدمه
در ورزش ،برای کسب پیروزی در مسابقات هزینه و زمان زیادی صرف میشود .با هر پیروزی مردم عالقهمناد باه آن تایم،
غرق در شعف و شادمانی میشوند ،احساس برتری و غرور میکنند و زمانی کاه تیمای مایباازد یاا در انتهاای جادول قارار
میگیرد ،شرایطی ناخوشایند بر باشگاه ،سرمایهگذاران ،بازیکنان ،مربیان و عالقهمندان به آن تیم حاکم میشود (رمضانی نژاد
و همکاران .)1118 ،باوجود چنین شرایطی ،ضرورت دارد عواملی که در پیروزی و شکست تیمها تأثیرگذارند ،شاناخته شاود و
موردبررسی قرار بگیرند؛ ازجمله عناصر بسیار مهمی که در بهره دهی و یا عدم نتیج ه گیاری تایم هاای ورزشای
مؤ ثر است ،بازیکنان آن تیم ها است ( اچ انشل  ) 1112 ،با نظری دقیق به اجرای سطوح مختلف مساابقات و
رقابت های ورزشی مشاهده می شود که ،تعداد زیادی از ورزشکاران باوجود این کاه دارای ساطوح باايیی از
قابلیت ها و مهارت های اجرایی هستند ،به دل ی ل عدم انگیزه و وجود رفتارهای نادرست مربیگری ،قاادر باه
ارائه کلیه توانایی های بال قوه خویش نیستند و درنت ی جه  ،عدم انگیزه از میزان تفکر ،تمرکز ،توجه ،تسال و
تصمیم گیری آنان کاسته است .شناخت نیازها در ورزشکاران و برانگیختن آنان با تکیهبر هماین نیازهاا ،شاکوفا سااختن
استعدادهای آنان و نتیجهگیری از تالشهای خود و گروه ورزشکاران ،مربیان را ملزم به شناخت مسائل روانشناسی و در کنار
آنها نظریههای انگیزش 1و بهکارگیری آنها خواهد ساخت .انگیزش فرایندهایی است که رفتار شخص را نیرو مایبخشاد و
آن را در جهت دستیابی به اهدافی هدایت مینماید (بارون)1811 0،؛ انگیزش را میتوان بهطور ساده جهات و شادت تاالش
فرد تعریف کرد (مارتنز ،رینر )1118 ،ابعاد انگیزش ورزشکاران در فعالیتهاای ورزشای را باا عناوان جهاتگیاری ورزشای1
توصیف کردهاند (گیل .)1111 ،1جهتگیری ورزشی (ورزش گرایی) است که از سه خرده مقیااس رقاباتطلبای ،5تمایال باه
پیروزی ،1و هدفگرایی3تشکیلشده است .1گیل و دیتر بین هدفگرایی ،رقابتطلبی ،و تمایل به پیروزی تفاوت قائال شادند.
تمایل به پیروزی و هدفگزینی بازتابی از انتخابها و پاسخهای فاردی طای فعالیات ورزشای اسات (فويدیاان و همکااران،
 .)1111مدل تعهد ورزشی بر این فرضیه استوار است که ماردم بارای بهارهمنادی از تجاارب مثبات برانگیختاه مایشاوند.
ساختارهای تعهد ورزشی شامل :بهرهبرداری شخصی ،1لذت ورزشی ،0محدودیتهای اجتماعی 1و فرصت هاای مشاارکت 1
می باشد ،و آن ها می توانند به دو روش بر تعهد ،م ؤ ثر باشند شخص یا می خواهد به درگیری ادامه بدهاد یاا
مجبور است به مشغولیت ورزشای براردازد (اساکانالن ، )1881 ،از ساوی دیگار انگیازه ورزشاکاران و توساعه
مهارت های روانی آنان نیز می تواند بر بهبود عملکردشان در مسابقات و رقابات هاای ورزشای کماک کناد
( نوروزی و همکاران  ) 1181 ،يزمه پیشرفت برای ت ی م ها ی بزرگ آگاهی از وضع ی ت انگیزشی ورزشاکاران و
کنترل آن است ،که این مورد تنها در س ا ی ة پژوهش م ی تواناد محقاق شاود .متأسافانه  ،مادیران و مرب یا ان
ت ی م ها ی ورزشی به دل ی ل عدم شناخت صحیح از وضعیت انگیزشی بازیکناان درک درساتی از میازان و ناوع
جهت گیری ورزشی آنان ندارند .

1. Motivation
)2. Baron, Robert. (1986
3. Sport Orientation Questionnaire
4. Gill
5. Competitiveness
6. Win orientation
7. Goal orientation
8. Sport commitment
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استین برگ  ) 0221 ( 1ابعاد جهت گیری ورزشی  ،با توجه به 1جنسیت و رشته های مختلف ورزشی م وردبررسا ی
قرار داد  ،وی پی برد که ورزشکاران گروهی نسبت به ورزشکاران انفرادی رقابت طلبی بیشتری دارند .هاف
(  ) 0225نیز نتیجه گرفت که انگیزه نقاش مهمای در رقابات هاای ورزشای دارد کاه ایان امار در عملکارد
ورزشکاران رشته های گروهی بیشتر به چشم می خورد  .با توجه به اهمیت ورزش و تیمهای ورزشی و موفقیات آناان
در روند رو به رشد مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ،به نظر میرسد کاربرد یافتههای علمی و جدید مادیریت
در تیم های ورزشی بانوان بهطور ویژه ،ضمن افزایش کارایی و اثربخشی ،موجبات ترغیاب ورزشاکاران و مربیاان و ارتقاای
کیفیت کاری آنها را فراهم میآورد (رمضانی نژاد و همکاران .)1111 ،در جستجویی که توس محقق در پژوهشهای قبلی
صورت گرفت ،مشخص گردید که تحقیق حاضر ،برای نخساتین باار در کشاور انجاامشاده و هناوز پیشاینهای از تحقیقاات
انجامشده قبلی در رابطه با موضوع تحقیق وجود ندارد ،تحقیقات اندکی ديیل شارکت باانوان در ورزش را بررسای کارده و
تاکنون ديیل مشابه و ثابتی برای شرکت ورزشکاران زن ارائه نشده است .کودکان و نوجوانان از ابتدا با انگیازههاای درونای
بیشتری نسبت به انگیزههای بیرونی در ورزش شرکت میکنند؛ اما بهتدریج بسیاری از انگیزههای بیرونی جهتگیری ورزشی
آنان را تغییر میدهند .انجام فعالیت به خاطر چیزی (مثل پاداش،تحسین ،شهرت و )...را زمینه انگیزشی بیرونی میدانایم .باه
نظر میرسد که دختران از مشوقهای بیرونی کمتری برخوردار باشند .بر اساس نظریة گیل و دیگران ،رقاباتطلبای در باین
ورزشکاران بزرگسال ،انگیزه اصلی آنها از شرکت در رقابت بوده و متمایزکننده اصلی بین ورزشکاران و غیر ورزشکار اسات
رقابتطلبی چنین تعریفشده است« :رقابتطلبی ،حالت تالش و کوشش فرد برای موفقیت است ،که چند اساتاندارد عاالی و
در حضور ارزیابی دیگران در ورزش مقایسه میشود .مردان و پسران همیشه تقویت همه جانبهای از جامعه برای رقابت کردن
دریافت میکنند؛ درحالیکه زنان و دختران اینچنین نیستند .این موضوع باعث تعارض بین تعداد زیادی از دختران شده است
که دوست دارند چیزی را انجام دهند ولی به علت فرهن مجبور به انجام چیز دیگار هساتند .در ضامن ،ایان واقعیات بار
هیچک پوشیده نیست که بدون در نظر گرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،دستیابی به توسعه واقعای
میسر نخواهد بود .متأسفانه انعکاس ورزش بانوان بهخصوص فوتبال در رسانهها ،در بین کارشناسان ورزشی و حتی خود زنان
هم بهطور قابلتوجهی ناچیز بوده و هست .از طرفی در حیطه روانشناسی ،شناخت جهتگیاری در ورزشاکاران زن مایتواناد
روشنکننده حقایق بسیاری از سؤايت مطرحشده باشد ازجمله پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق که تأثیر رقابتطلبی بر تعهاد
ورزشی بازیکنان تیمهای فوتبال بانوان چگونه است؟

روششناسي
این تحقیق از نوع همبستگی و از لحاظ هدف ،کاربردی بود .جامعه آماری آن را بازیکنان 11تیم ( 022نفر) از باشگاههای
لی برتر سراسر کشور تشکیل میدادند که در دومین دوره لی برتر بانوان شرکت کرده و حداقل شش ماه سابقه فعالیت در
تیم مربوط را داشتند و در هفته حداقل دو بار با تیم تمرین کردهاند .نمونه پژوهش بهصورت تمام شمار و با جامعه آماری برابر
بود ( ،)n=200که درنهایت  118پرسشنامه قابلاستفاده جمعآوری شد .ابزار مورداستفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه میل به
پیروزی گیل ودیتر ( )1811( )SOQحاوی  1سؤال و پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانالن ( )1881( )SCMSبا  11سؤال
اندازهگیری شده است .روایی پرسشنامههای مذکور به ترتیب توس خالقی و همکاران ( )1111و فتحی ( )1118و پایایی
)1. Steinberg (2004
2. Personal Investment
3. Sport Enjoyment
4. Social Constraints
5. Involvement Opportunity
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آنها با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ برای رقابتطلبی  2/82و برای پرسشنامه تعهد ورزشی  2/11محاسبه و تأیید
گردید .پ از بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از شاخصهای چولگی و کشیدگی ،بهمنظور بررسی ارتباط بین
متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و بررسی اثر متغیرها از رگرسیون ساده و مدلسازی معاديت ساختاری
استفاده گردید کلیه تحلیلهای مذکور با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSانجام گردید.

یافتهها
یافتههای تحقیق نشان داد که از کل  118نمونه تحقیق ،بیشترین گروه سنی بازیکنان  02-05سال ( ) % 55/1و کمترین
گروه  %1/0بازیکنان بايی  12سال سن داشتند .در بین آنان تقریباً نیمی از بازیکنان بايی  0-5سال سابقه ورزش کردن
بهصورت حرفهای را دارند؛  %1/1بازیکنان سابقهای بین  8-15سال دارند .تحصیالت اکثر آنان دیرلم و شغل اکثر آنان
دانشجو و یا محصل بودند و  %0/1بازیکنان فق به فوتبال بهعنوان شغل مینگریستند 11/0 .درصد بازیکنان رشته
تربیتبدنی و  %11/1بازیکنان در سایر رشتهها تحصیل میکنند 18/0 .درصد بازیکنان معدل بین  13تا  11و  01/3درصد
بازیکنان دارای معدل زیر  11هستند .تقریباً از همه استانهای کشور بازیکنی در بین جامعه آماری (لی برتر) حضور داشت؛
اما سهم استان کرمان از همه بیشتر بود .تنها در تیم پاس همدان از بازیکن غیربومی استفادهنشده بود همچنین .مشاهده شد
که  % 10/5بازیکنان مجرد و  %13/5بازیکنان متأهل هستند و در ارتباط با میزان درآمد 51/3 ،درصد بازیکنان زیر 522
هزار تومان و تنها  %1/1بازیکنان بیشتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه درآمد دارند.
بررسی طبیعی بودن توزیع دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق

در جدول زیر ،نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه جهتگیری ورزشی و ابعاد آن و متغیرهای مالک تحقیق ارائه شده است.
جدول  :1شاخصهای کجی و کشیدگی توزیع دادهها

ردیف

متغیر

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

1
0
1
1
5
1
3
1
8

رقابتطلبی
میل به پیروزی
هدفگرایی
تعهد
لذت ورزشی
محدودیتهای اجتماعی
فرصت مشارکت
جهتگیری ورزشی
تعهد ورزشی

-2/283
-2/102
-2/121
-2/521
-2/182
-2/528
-2/133
-2/035
-2/035

-2/018
-2/511
2/002
-2/131
-2/510
-2/311
2/150
-2/083
2/150

برخی آمارشناسان آستانة محافظهکارانه  ±2/52را بهعنوان شاخش انحراف از نرمال بودن توزیع پذیرفتهاند درحالیکه
برخی دیگر تفسیر آزادانهتر  ±1را در مورد کجی ،کشیدگی یا هر دو ترجیح میدهند ( .)1بنابراین ،همانطور که مشاهده
میشود ،توزیع دادهها در همه متغیرها قابلقبول بوده و روشهای پارامتریک قابلاجرا میباشند.
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بررسی همبستگی متغیرهای مالک و پیشبین

ازآنجاکه پیشفرض رگرسیون و جود ارتباط بین متغیرهای مالک و پیشبین میباشد ،در جدول زیر همبستگی این متغیرها
بررسی شد.
جدول  :2بررسی همبستگی متغیرهای مالک و پیشبین

متغیر مالک
متغیر پیشبین
بٌعد رقابتطلبی

همبستگی
معناداری

تعهد

لذت ورزشی

محدودیت
اجتماعی

فرصت
مشارکت

تعهد ورزشی

2/12
2/221

2/12
2/221

2/12
2/221

2/12
2/221

2/11
2/221

همانطور که در جدول باي مشاهده میشود ،تمام همبستگیها معنیدار هستند در ادامه به بررسی مدل مفهومی تحقیق
و آزمون فرضیات تحقیق پرداختهشده است.
بررسی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری)SEM( 1

تعهد ورزشی

رقابتطلبی

1. Stractural Equation Modeling
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جدول  :3شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری ( الورنس اس و همکاران)1331 ،

مؤلفه
شاخص

مقدار مفروض

مقدار قابلقبول

مقدار خوب

نتیجه

کای اسکوئر هنجار شده ؛
NC

0/30

بین  0تا 1

کمتر از 0

تأیید

 GFIشاخص نیکویی
برازش:

2/115

بین  2/8تا 2/85

 2/85تا 1

عدمتأیید

 TLIشاخص توکرلویی :

2/311

بین  2/8تا 2/85

 2/85تا 1

عدمتأیید

 RFIشاخص برازش افزایشی

2/135
2/121

بین  2/8تا 2/85
بین  2/8تا 2/85

 2/85تا 1
 2/85تا 1

عدمتأیید
عدمتأیید

 CFIشاخص برازش
تطبیقی:

2/120

بین  2/8تا 2/85

 2/85تا 1

عدمتأیید

AGFIشاخص نیکویی
برازش تعدیلشده:

)2/381

بین  2/8تا 2/85

 2/85تا 1

عدمتأیید

 NFIشاخص برازش هنجار
شده بنتلر:

2/ 305

بین  2/8تا 2/85

 2/85تا 1

عدمتأیید

 RMSEAریشه دوم
میانگین مجذورات خطای
تقریب.

2/281

کمتر از
2/25

عدمتأیید

IFI

 2/21تا 2/25

وظیفه شاخص
مدل موردنظر هماهن با الگوی
همرراشی بین متغیرهای
مشاهدهشده را میآزماید،
مقدار نسبی واریان ها و
کوواریان ها را به گونه مشترک از
طریق مدل ارزیابی میکند.
مدل پیشنهادشده در مقابل مدل
صفر ا مقایسه میکند
شاخص برازش افزایشی
یک مدل پیشنهادشده را با یک مدل
صفر (مدل مستقل) مقایسه میکنند
مقدار نسبی واریان ها و
کوواریان ها به گونه مشترک از
طریق مدل ارزیابی میکند
مدل پیشنهادشده را با مدل صفر
(مدل مستقل) ،یا یک مدل مقید با
مدل کامل را مقایسه و ارزیابی
میکند
مهمترین شاخص برای ارزیابی مدل
و فیت بودن مدل میباشد

برای مدل تحقیق 11وزن رگرسیونی 1 ،کوواریان  18 ،واریان (درمجموع  11پارامتر) باید برآورد شود .این مادل دارای
 115درجه آزادی ( )151-11=115است (درجه آزادی صفر نیست)؛ در گام نخست مقدار آماره کای-دو هنجاار شاده بارای
مدل تحقیق  111/111به دست آمد .ازآنجاکه کای-دو با در نظر گرفتن درجاه آزادی تفسایر مایشاود (هناری ،)1182 ،در
بهترین حالتهای بازسازی و اصالح مدل ،این مقدار با نسبت کای-دو به درجه آزادی  0/30به دست آ مد .اگرچاه در ابتادا
این مقدار کمتر از  1میباشد و برازش مدل را نشان داد ،اما مادل در بازساازیهاای مجادد فیات نشاد چراکاه درمجماوع
شااخصهاای (2/381، CFI =2/120، IFI =2/121، RFI =2/135 ، TLI =2/311، NFI =2/ 305 ، GFI =2/115
=  )AGFIحاصل از ادامه کار مدل ،همگی کمتر از  2/8به دست آمدند که این شاخصها برازش مدل را تأیید نمایکردناد.
مهمترین شاخص ،یعنی شاخص ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEA = 2/281˃ 2/21نیز تأییدکنناده
برازش مدل تحقیق نبود 1.احتمايً دلیال بارازش نشادن مادل فاوق را مایتاوان در عادم اساتنباط یاا برداشات یکساان
 .1مدلها سه دستهاند :مفروض :اشباعشده :مدل استقالل:
هنگام برازش و فیتکردن مدل ،مدل مفروض با مدل اشباعشده و مدل مستقل تفسیر و تطبیق داده می شود Randall E&, et .al (2004) .شاخصهای
برازش نیز سه دستهاند :شاخصهای مطلق ،شاخصهای نسبی ،شاخصهای برازش مقتصد (جهت اطالع بیشتر از مبانی نظری به منابع ذکرشده در فهرست منابع
ازجمله .رندال .ای و همکاران1180رجوع شود).

سال پنجم -شماره  -8بهار و تابستان 1181
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پاسخدهندگان از سؤايت پرسشنامهها بیان کرد .بنابراین در ادامه کار فق به ضرایب رگرسایونی حاصال از آزماون آمااری
رگرسیون بسنده شد.
بررسی فرضیة تحقیق
فرض صفر (:)Ho
بعد رقابتطلبی جهتگیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر معناداری ندارد.
جدول  :4نتایج رگرسیون دومتغیره تأثیر رقابتطلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان

متغیر مالک
تعهد ورزشی

متغیر پیشبین

ضریب استاندارد بتا

ثابت
2/111
رقابتطلبی
 P=2/221 ، F=111/253و R2=2/138

شاخص t

سطح معناداری

1/515
12/112

2/221
2/221

همانطور که در جدول باي مشاهده میشود ،با توجه به ضریب استاندارد بتا و سطح معنااداری ،فارض صافر تحقیاق رد
میشود؛ رقابتطلبی بر مصرف تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد و مدل رگرسیونی تقریباً  13درصد واریان متغیار ماالک را
پیشبینی میکند.

بحث و نتیجهگیری
بعد رقابتطلبی جهتگیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر معناداری دارد.

در تحقیق حاضر ،ترتیب و اولویت جهتگیری ورزشی بازیکنان بهطورکلی هدفگزینی ،رقابتطلبی و تمایل به پیروزی
معرفیشده است که با نتایج تحقیق رمضانی نژاد و همکاران ( )1111و مارتین وگیل ( )1885همخوانی ندارد .یکی از عوامل
مهم در بروز این اختالف در سوگیری ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی سطح مهارت و میزان تالش و انگیزه آنان است.
البته ،بهطور موردی در تیمهای مختلف این جهتگیری متفاوت میباشد .باومن و همکاران ( )0221در تحقیق خود نشان
دادند که دانشجویان سال اول بیشتر با انگیزه درونی برانگیخته میشوند و انگیزة بیرونی برای آنان فراهم نشده است،
بنابراین ح رقابتطلبی آنان بهخوبی تحریک و تقویت نشده است .برخی از محققان مانند ،اندرو ( ،)0228مک کللند
( ،)1815اشفورد و همکاران ( ،)1881انگیزه ترس از موفقیت را از عواملی میدانند که از انگیزه رقابتطلبی زنان جلوگیری
میکند .افراد رقابتطلب دارای ویژگیهای شخصیتی خاصی هستند که برخی از آنها عبارتاند از :خطرپذیری ،تحریک
جویی ،اعتمادبهنف و ...برخی افراد رقابتیتر از دیگران هستند یا رقابتیتر به نظر میرسند ،عوامل فردی بسیاری در میزان
رقابتطلبی افراد مؤثر میباشد ازجمله فرهن  .درواقع تصور فرد از جامعه و آنچه توس جامعه تقویت میشود ،رفتار افراد را
شکل میدهد .در جوامع غربی ،آموزش و تقویت رفتارهای رقابتی (رقابتطلبی) عالوه بر خانواده در بسیاری از مرکز مهم
تربیتی ،پرورشی و ورزشی بهصورت فراگیر انجام میشود و این رفتار در بیشتر تحقیقات بهعنوان رفتار بارز و برتر نسبت به
سایر الگوهای رفتاری مشخصشده است .درحالیکه در فرهن ورزش زنان در کشور آنچنان بر رفتار رقابتی تأکید نمیشود
و یا حتی خود زنان هنوز رقابتهای ورزشی را جدی نمیگیرند و بیشتر از جنبه تجارب اجتماعی به آن نگاه میکنند.
تحقیقات مارتین وگیل ( ،)1881نشان داد که افراد با اعتمادبهنف باي و سطح اضطراب پایین در رقابتها و مسابقات
جهتگیری ورزشی بايیی در هر بعد دارند .شاید نمونههای تحقیق حاضر به دلیل کمبود تجربه در مسابقات متعدد و رقابت با
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حریفان مختلف ،در رقابتطلبی امتیاز کمتری داشتند .بر اساس این مدارک ،بههیچوجه اطالعات موجود روی سطح رقابت،
عملکرد و شرای رقابت واضح نیست و هنوز تحقیقات و بررسیهای بیشتری نیاز است.
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