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 مقاله پژوهشی

 در ورزش مزيت رقابتي ةنامپرسش سنجياعتباريابي و روايي
 

 3حسین پورسطاني زرندی  ،2وردیاحمد تاری، 1حسین کردلو
 

 ، تهران، ایران دانشگاه خوارزمیی،  ارشد مدیریت ورزشیکارشناس.  2و1
)نویسنده    ، ایرانتهرانپيام نور،  دانشگاه  و علوم تربيتی،    شناسیروانگروه    ،مدیریت ورزشی   استادیار.  3

 مسئول( 
 

 09/11/1397تاریخ پذیرش:                       17/08/1397تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 
سازگاری    منظوره که مدیران ب اندریع چنان محیط را دگرگون کردهیکم، تغییرات سودر آغاز قرن بیست 
واقع، سازمانی موفق  د در صحنة رقابت باقی بمانند. در بیابند تا بتواننرا های نوینی با تحوالت باید راه 

سنجی اعتباریابی و روایی هدف از انجام پژوهش حاضر،  .  خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد
مشتریان   بود. همة  همبستگی  مطالعات  نوعاین پژوهش از مزیت رقابتی در ورزش بود. نامةپرسشابزار 

تشکیل  آماری پژوهش را  ةجامع زنجان  شهرسازی( بدن مادگی جسمانی وآ)ورزشی های مرد باشگاه
نفر از   260، عاملی  تحلیل در هاگردآوری داده برای  الزم نمونة حجم حداقل  معیار  به  توجه با .دادند

  . ند شدتوزیع  هاین نمونه صورت تصادفی دربنامه به پرسش . تعیین شدند آماری عنوان نمونة مشتریان به 
مزیت متجانس، مزیت   مؤلفة  پنج با ( 2011 مزیت رقابتی )حسینی، نامةها از پرسشگردآوری داده برای

مبنای  ها برامتیازگذاری به سؤال ده شد. روش استفا ب و مزیت پایدارمشهود، مزیت پویا، مزیت مرک
علوم  متخصصان تن از  10نامه با کمک ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشپنج مقیاس 
های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  ها از آزمونتحلیل دادهوتعیین شد. برای تجزیه   ورزشی 

تحلیل  از گیری، برای تعیین کفایت نمونه اوکلین -یرمی  -کیسر  آزموناز ، برای تعیین پایایی درونی 
د.  استفاده شتحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه از  و  هاعاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه

خصوص روابط  در . قبولی برخوردار بودیت قابل نامه از وضع های پرسش پایایی مؤلفهکه ها نشان داد یافته
خوبی برای مفهوم   ةکنندها توانستند تبیینتمامی عاملکه نتایج نشان داد  ،مزیت رقابتی ها با عامل

با توجه به تأیید ابزار    . ی و بیرونی مدل مزیت رقابتی تأیید شدروایی درون  ، نتیجهباشند؛ درمزیت رقابتی  
تعیین مزیت رقابتی در ورزش   توانند از ابزار حاضر برایمی  مطالعه، پژوهشگران آیندهدر این  یادشده

 استفاده کنند. 
 

 . ، ابزار، مزیت رقابتی، ورزش اعتباریابی کلیدی:  واژگان
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 مهمقد

دليل رشد ، بهانواع صنایع مختلف یوسيع ةهای فنی در گسترشدن و سرعت پيشرفتفرایند جهانی

ها در محيطی پویا، سازمان اند کهدیگر باعث شدهسو و افزایش مطالبات مشتریان ازسوی رقابت ازیک

الت از ح کارو(. کسب62، 2017 ،، شهپرتوفيق، طریفی و دلدار)باقریپر ابهام و متغير فعاليت کنند 

های مختلف تبدیل ای و نيازمند دانش و آگاهی وسيع در زمينهحرفه گذشته به فعاليتی کاملا  ةساد

ها مجبورند تر شوند و شرکتبه مشتریان نزدیک  بایدخدمات    کنندگانشده است. در این شرایط عرضه

واقع، در  (.766،  2012  ،1، سرنيواسان و گویندان)وینایان  بع خود را با بازار هماهنگ کنندو منا  هامهارت

ن موجود حفظ مشتریا ،زیرا ؛های او ضروری استتأمين نياز مشتری و خواسته ،در بازار رقابتی امروز

برخورداری از  ،در چنين محيطی (.227، 2013 ،2ل تر است )افضهزینهنسبت به مشتریان جدید کم

 (.334،  2008،  3)ائواه و گبرکيدان  کاری در بازار الزم استومزیت رقابتی برای توسعه و بقای هر کسب 

های و بحثاست کار قرار گرفته وابتی در کانون بحث راهبردهای کسبرق های اخير، مزیتطی سال

تی از مفاهيم اساسی مزیت رقاب(. 459، 2015، 4)هاگينز و ایزوشی  آن مطرح شده است زیادی دربارة

توانایی ایجاد  کند و به سازمانالمللی است که موقعيت رقابتی سازمان را تعيين میبين کارودر کسب

توان میمزیت رقابتی را  (.  42،  2011،  پورفرزین و نادعلی) دهدبرابر رقبایش را میموقعيت تدافعی در

 ارزشیرقابتی  مزیت همچنين، .(67، 2014، 5)اریکسون ازگشت باالتر از متوسط تعریف کردميزان ب

 توسط ارزش این زمانی مقطع آن در کهطوری کند؛ بهمی عرضه خود  مشتریان به سازمان که است

بيانگر   تعاریف یادشده  (.55،  2002  ،6، ریکارت و سانچز)رودریگز  شودنمی عرضه بالفعل و بالقوه رقبای

که نحوی های موردنظر مشتری دارد؛ بهمستقيم با ارزش یکه مفهوم مزیت رقابتی ارتباط این هستند

نظر مشتری های موردسازمان به ارزش یک شدةضههای عرارزش چههر ایدر یک طيف مقایسه

در یک یا چند معيار سازمان نسبت به رقبای خود  که  توان گفت  تر باشد، میتر یا با آن منطبقنزدیک

  (.191، 2005)مهری و خداداد حسينی،  ی برتری و مزیت داردرقابت

آن  مزیتی است که منشأ : 7شهود مزیت م -1: ند ازاکه عبارت  مزیت رقابتی دارای چندین مؤلفه است

مشاهده ها را  آن توان  می  يزیکی مانند وسایل، تجهيزات و غيرهف  صورت دادةمنابع مشهود هستند که به
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دسترسی راحتی رقبا به آن  است و به  مدتنی طوالنینظر زما: مزیتی است که از1مزیت پایدار  -2؛  کرد

این  ،زیرا است؛ها در بازار اساس کارایی و اثربخشی سازمانمزیتی است که  :2مزیت پویا -3ندارند؛ 

تر از رقبا انجام اثربخشکار خود را کاراتر و وسبهای کها فعاليتسازمانکه د نشونوع مزایا باعث می

 با که سازمان و رقبایش اساسااوقتی -4های سازمان استوارند؛ دانش و قابليت  بردهند که معموالا

ورت ین صاکنند، در قابت میهای متجانس و مشابه به روش یکسان رها و قابليتاستفاده از مهارت

 ، »مزیت این نوع مزیت که شودصورت بهتر حاصل می های مشابه بهمزیت رقابتی از انجام فعاليت

صورت ترکيبی از  بهحيث عملکرد : مزیتی است که از4مزیت مرکب -5؛ شودناميده می 3«متجانس

عنوان یک کليت ادغامی و در تعامل با یکدیگر کار کند )هسترلی و های رقابتی چندگانه بهمزیت

 (.89، 2015، 5بارلی

های رسد که ارزش زیادی برای مشتریانش در مقایسه با سازمانسازمان زمانی به مزیت رقابتی مییک  

مزیت  توان گفت کهمی براین،(. افزون11، 2011 زاده،شکرچی و ، زینلی)رضایی رقيب ایجاد کند

سازمان از و خارجی داشتن موقعيت داخلی ست که با درنظررقابتی حاصل فرایند پویا و مستمری ا

وجود هایی بهکارگيری درست این منابع، قابليتواسطة توانایی بهگيرد و بهت میمنابع سازمان نشئ

، 6دیوو  ، برآون  آورند )ژائوارمغان میهای رقابتی را برای سازمان بهها مزیتگيری از آنآیند که بهرهمی

 فرایند مسير  این اینکه،  اول  :شدنی استطرح  نکته  دو رقابتی مزیت ایجاد مسير  (. در1029، 2009

 واسطةبه  بتواند سازمان کهصورتیدر شود.می منجر سازمان بهتر عملکرد به که است داریدنباله

 از برتر همواره و باشد ارزشمند مشتریان برای  که کند خلق  پایداری رقابتی مزیت خود هایشایستگی

 آورده ارمغانبه  را پذیریرقابت واست  گذاشته برجای خود از  شایسته  عملکردی ،درواقع باشد، رقبا

 رقابت، شدت و محيطی هایپيچيدگی افزایش دليلبه  اینکه، دوم  (؛11،  2004،  7اسميتاست )ایوانز و  

 بازدمی رنگ زودیبه مشتریان ازنظر این نوع مزیت یا کنندمی تقليداز مزیت رقابتی  رقبا راحتیبه یا

سازمان باید  ،اساس(؛ براین33، 2001، 8د )بارونی و رایتنشوآن  جایگزین جدیدی هایمزیت باید و

(. ایجاد و حفظ پایداری 700،  2010  ،9ویلسون   و  های رقابتی خود باشد )الدوکردن مزیتبه فکر پایدار
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های سازمان برای مشتریان ارزش تکيه بر قابليتهایی است که با مزیت رقابتی مستلزم شایستگی

 (.154، 2009، 1چانگو ، لين کند )چنایجاد می

 پذیریرقابت دارد، اختيار  در که هاییقابليت و  منابع بر تکيه با رقابتی مزیت  ایجاد از  سازمان اصلی هدف

 (؛ 334، 2008گبرکيدان، ائواه و )است  بازار در عملکردی ازلحاظ ممتاز موقعيتی به دستيابی و

است، سوآوردتر  از اینکه سود متوسط آن صنعت زیاد یا کم نظرها صرفکه بعضی از شرکتطوری هب

تقليد است که نتيجة آن عملکرد علت داشتن عوامل خاص و غيرقابلاین عملکرد برتر به  .هستند  از بقيه

چهار باید  ،ها برای آنکه منبع مزیت رقابتی پایدار باشند. منابع یا مهارتبهتر نسبت به رقبا است

وجود و رقبای بالقوه کمياب های مبين شرکت -2باارزش باشند؛  -1ویژگی اساسی داشته باشند: 

جایگزینی برای آن منبع یا مهارت  نباید معادل راهبردی -4تقليد نباشند؛ راحتی قابلبه -3باشند؛ 

  (.83، 2012باشد )مظلومی و دادوند،  وجود داشته

درزمينة مزیت رقابتی با  1990خود را از سال  هایپژوهشمدیریت ورزشی  در ورزش، پژوهشگران

و ورزش را یک شاخص   انداند، آغاز کردهوابستگی منابع که پفر و ساالنيک مطرح کرده  استناد به نظریة

 اقتصادی مفهومیک  عنوان به  رقابت(. 34، 2001 ،بارونی و رایتند )اهمزیتی بسيار مهم قلمداد کرد

و  (767، 2014، طلیی زاده ومحرم است )وحدانی، مطرح ورزش صنعت پایدار توسعة رد مؤثر

شمار ای تجاری و اقتصادی نيز به پدیدهبلکه  یک رخداد مهم اجتماعی نيست، تنها ،ورزشهمچنين، 

هایی جمله سازمانهای ورزشی ازسازمان بنابراین، (؛536، 2014 ،2، نمک و پاوليک)نمک رودمی

و  )ميرکاظمی دهدوجودی سازمان را تشکيل می فلسفة مشتریان از خدماتهستند که رضایت 

هایی های ورزشی ویژگی( اشاره کرد که سازمان2006)  3زمينه رابينسون (. دراین91،  2017،  همکاران

دارد   جدیدحالتی تازه و    ، خدمات ورزشیاینکه  اول  کند:ها متمایز میها را از سایر سازماندارند که آن

های تفریح و ، مشتریان در زماناینکه توجه است؛ دوممشتریان بسيار قابل ها برایهای آنو هزینه

-های ورزشی نوعی سرمایه، در اغلب باشگاهاینکه  کنند؛ سومهای ورزشی مراجعه میفراغت به باشگاه

 ند؛برها باال میاز باشگاه رات را. این عوامل انتظاگيردتعلق نيز انجام میی مانند احساسگذاری عاطف

-با مشتری هدف اصلی مدیریت باشگاهخوب و مطلوب    ةجلب رضایت مشتری و مدیریت رابط  ،بنابراین

 ( به این2004) 4آپاستولوپلو و پاپادميترو ،دیگرازسوی  .(69، 2006رابينسون، ) های ورزشی است

ه رویداد بزرگ های زیادی کگرفتن مزیتمالی باید با درنظر ها و حاميانسازمان که نتيجه رسيدند

 و پيشرفت سازمان خود را تضمين کنند آورد، از این فرصت بهره بگيرندوجود میالمپيک به 
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با گسترش محيط که    ( بيان کرد2012)  1رفاءرابطه،  درهمين  .(187،  2004آپاستولوپلو و پاپادميترو،  )

ثر در بازار های مؤای به توسعة راهبردتوجه ویژههای مختلف خدماتی، مدیران باید رقابتی در حوزه

-موفقيت سازمان  اند زمينةتوخدمات می  ائةخصوص، ایجاد خلقيت و نوآوری در ار اینداشته باشند. در

( 2013)  الهی  وصفری، رسولی، اسکندری    ،ساعتچيان .(204،  2012رفاء،  )  های خدماتی را فراهم کند

موجود و ها با ارزیابی مستمر وضعيت ئوالن و مدیران باشگاهمس که خود نشان دادند پژوهشدر نيز 

مشتریان دارند و  جهت رضایت و وفاداریدرتر به مشتریان، نقش بسيار مهمی خدمات ملموس ارائة

 شودهای آمادگی جسمانی محسوب میباشگاهنوان یک مزیت رقابتی برای ع کيفيت خدمات به

 ( به این نتيجه رسيدند 2017) وحدانی و ، مودی. ميرکاظمی(135، 2013ساعتچيان و همکاران، )

ميرکاظمی و ) دهندمیرضایتمندی و وفاداری مشتریان را افزایش  مدیران با ایجاد مزیت رقابتی که

از یک ران باید  یدکنند که م( پيشنهاد می2017)مودی، وحدانی و ميرکاظمی  .  (95،  2017همکاران،  

 قابتی بهره ببرندبهبود جایگاه رقابتی و کسب مزیت ر  برای  2مدیریت ارتباط با مشتری   راهبردی  برنامة

مودی و )  داشتن مشتریان کنونی و جذب مشتریان بيشتر منجر شودتواند به وفادار نگهکه این امر می

 .(269، 2017همکاران، 

 تعداد با یکدیگر با شدید رقابتی کارزار در  ورزشی هایجموعهکه م شودمی باعث ورزش  عرصة در رقابت

های باشگاه  تعداد افزایش با همراه ه،امروز باشند. مواجه مختلف نيازهای و هاسليقه  با مشتریان از زیادی

است )ميرکاظمی و همکاران،  گسترشروبه  بهتر خدمات ارائة و مشتریان  جذب در رقابت ورزشی،

مدیران مراکز تفریحی  ر مزایای رقابتی برایشناخت و آگاهی از عوامل مؤثر د بنابراین، ؛(92، 2017

-نامهاستفاده از پرسش رو،اعتماد از ضروریات است؛ ازاین قابلگيری طریق یک ابزار اندازهو ورزشی از

شود. در بسياری اجرای پژوهش محسوب می  ها و تکميل چرخةگامی مهم در تعميم یافتههای معتبر  

که شود ، مشاهده میگيرندنامه و به روش ميدانی انجام میهایی که با استفاده از پرسشاز پژوهش

 لعةبا مطا ،همچنين بر و پرهزینه است.ها، زمانآوری دادهطراحی و تعيين روایی و پایایی ابزار جمع

توان دریافت که یکی از نيازهای اساسی ورزشی و غيرورزشی می  -های مختلف علمیهای حوزهپژوهش

ها نيز در بسياری از پژوهشبراین، یی و پایایی کافی است. افزونها، داشتن ابزاری با روااین پژوهش

 معضل مبدل شده است؛ی مختلف به یک گيری متغيرهااندازه اعتباریابی ابزار الزم برای طراحی و

شده باشد، سبب تسریع انجام د که دارای روایی و پایایی تأیيدابزاری موجود باش هچنانچ بنابراین،

یک ه غایت  این نکته کدیگر،  شود. ازسوی های اجرای پژوهش میکاهش هزینه  ،ها و همچنينپژوهش

کارگيری ابزار معتبر  اهميت زیاد به تواند خواهد بود، میدستيابی به اطلعات درست  پژوهش علمی

 
1. Refae 

2. Customer Relationship Management (CRM) 
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 ة مطالع که الزمة شاید بتوان گفت(. 305، 2002، 1)مایکل و کاپل ها را نشان دهدگيری دادهاندازه

آن، دسترسی به ابزاری باشد  ةدار و هدفمند مزیت رقابتی در ورزش، پس از درک اهميت مطالعنظام

 که در شناسایی عوامل مزیت رقابتی مؤثر باشد.

که قابليت اطمينان و اعتبار سنجش مزیت رقابتی در ورزش  گيری مناسب براینبود یک ابزار اندازه

های ورزشی قبولی داشته باشد، برای آن دسته از پژوهشگرانی که به اهداف و نيازهای سازمانقابل

سنجی نظر خصوصيات روانکمبود ابزاری که بتواند ازرسد.  نظر میدهند، ضروری بهای میژهاهميت وی

با هدف اعتباریابی ابزار مزیت تا نگارندگان را بر آن داشت    ،)روایی و پایایی( مناسب و پذیرفتنی باشد

در این  بنابراین، ورزند؛تمام حاضر اه ، به انجام مطالعةگيری از آن در ورزشرقابتی در ورزش و بهره

نامة مزیت رقابتی در پاسخ به این پرسش هستند که آیا پرسشیافتن دنبال گران بهپژوهش، پژوهش

 دارد؟ تار عاملی، روایی و پایایی مطلوبلحاظ ساخورزش به 

 

  شناسي پژوهش روش
س همبستگی ) تحليل ماترینوع  ، کاربردی و ازنظر روش انجام، ازلحاظ هدفروش پژوهش حاضر به

های اصلی( است که به بررسی تحليل عاملی با روش تحليل مؤلفه  نوعکوواریانس یا همبستگی از

های پرورش اندام مشتریان مرد باشگاه ةهم. 2پردازدگيری میساختار عاملی و تبيين مدل اندازه

آماری پژوهش در روش  دادند. نمونةتشکيل جامعة آماری پژوهش را  (2017 )سال شهرستان زنجان

که توصيه شده است . ازآنجاییدشتعيين  هاو سؤال اتحليل عاملی تأیيدی با توجه به تعداد متغيره

از  (،81، 2005، 3و ویليام نامه باشد )بارباراهای پرسشبرابر تعداد سؤال 15تا  نمونة آماری بين پنج

عنوان نامه بهپرسش  260،  نهایتاستفاده شد و در  (2011)  مزیت رقابتی حسينیالی  سؤ  17  ةنامپرسش

برای  ،ابزار مزیت رقابتی بود. سپس هاتعداد سؤالبرابر  15که طورینمونة نهایی انتخاب شدند؛ به

ورزشی قرار  نفر از اساتيد متخصص مدیریت    10اختيار  در  هنامپرسش  ،تعيين روایی صوری و محتوایی

آماری توزیع شد.  بين نمونة نهایی ةنامنهایت پرسش، درهااصلحی آن گرفت و با اعمال نظرهای

های )سؤال   مزیت متجانسعامل    پنجدارای    که  بود  بستهپاسخ  ازنوع  سؤالی(17)  شدهاصلح  ةنامپرسش

 مزیت(، 10تا  هشت های)سؤال  پویا مزیت(، های پنج تا هفت)سؤال مزیت مشهود(، یک تا چهار

 هاگيری سؤال مقياس اندازه .بود (17تا  15 های)سؤال ( و مزیت پایدار14تا  11 های)سؤال  مرکب

 
1. Michele & Capella 

2. Structural Equation Modeling 

3. Barbara & william 
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، خيلی کمو  کم، نظری ندارمزیاد، ، خيلی زیادهای که با گزینه بودارزشی ليکرت پنجمقياس نيز 

 . امتيازگذاری شدند پنجتا  یکترتيب از به

فی های توصيهای آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد. از شاخصها از روشتحليل دادهوبرای تجزیه 

ها، از روش تحليل استنباطی داده نحراف معيار استفاده شد. برایمحاسبة فراوانی، ميانگين و ا برای

 نامةها( و پرسشها )عاملمقياسکيبی برای تعيين ثبات درونی خردهضریب آلفای کرونباخ و پایایی تر

تحليل عاملی گيری، برای تعيين کفایت نمونه 1اوکلين -یرمی -کيسر ، آزمونمزیت رقابتی در ورزش

از آزمون تحليل عاملی تأیيدی  ها وها و نيز روابط بين آنکشف و شناسایی شاخص اکتشافی برای

ها وتحليل دادهنامه استفاده شد. تجزیهپرسش  برای تعيين اعتبار سازة  مقدار تیاساس تعيين روابط و  بر

انجام شد و سطح  80/8نسخة 3ليزرل و  16نسخة  2.اس.اس.پی. اسافزار آماری با استفاده از نرم

 .دوسویه درنظر گرفته شدو  05/0ها معناداری برای تمامی فرضيه

 

 نتايج
توجهی بودن چندمتغيره است که بیطبيعیهای استفاده از روش آماری چندمتغيره،  فرضیکی از پيش

بودن برای بررسی طبيعی  ،بنابراین ؛شودمنجر گيری نادرست به نتيجه تواندمیبه آن ان پژوهشگر

بودن طبيعیيدگی و چولگی و برای تعيين های کشمتغيره از شاخصصورت تک ها بهتوزیع داده

 متغير  هر برای آمدهدستبه بحرانی هایاستفاده شد و با توجه به نسبت 4متغيره از ضریب مردیاچند

(2/58 c.r)،  د.ها رد شبودن توزیع طبيعی دادهنطبيعیفرض 

بودن ميزان برای تعيين کافی  اوکلين  -یرمی  -کيسرابتدا از آزمون  ،  برای اجرای تحليل عاملی اکتشافی

 921/0برابر با  اوکلين -یرمی -کيسر ، مقداربا توجه به نتایج جدول شمارة یکنمونه استفاده شد. 

مقدار  ،. همچنينانجام تحليل عاملی مناسب است حجم نمونه برای دهددست آمد که نشان میبه

ها دهد بين گویهد که نشان می( محاسبه شP  ،33/2682 = 2X > 001/0آزمون کرویت بارتلت )

دهنده تأمين شرایط الزم برای انجام تحليل عاملی در این مطالعه همبستگی الزم وجود دارد و نشان 

 است.
 

 

 

 
1. KMO 

2. SPSS 

3. LISREL 

4. Mardia`s Coefficient 
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 اوکلین -یرمی -کیسرنتایج آزمون  -1جدول 

 مقدار فرضپیش

 921/0 اوکلين )کفایت حجم نمونه( -یرمی -مقدار کيسر

 آزمون کرویت بارتلت

 33/2682 مقدار مجذور کای

 136 آزادی ةدرج

 001/0 سطح معناداری

 

 ةدهندنشان هشد، اعداد درج«عامل مشترکواریانس » در ستون ،شمارة دوا توجه به جدول ب

 همة؛ بنابراین، دشتعيين  5/0ملک پذیرش برمبنای  ،حاضر پژوهش. در هستندهمبستگی با عامل 

 .بودند عاملی مناسب باردارای  های پژوهشگویه

 
 های ابزار پژوهشهای گویهاشتراك -2جدول 

 گویه
میزان  ةبرآورد اولی

 اشتراك هر متغیر

واریانس عامل  

 مشترك

q1 1 83/0 

q2 1 79/0 

q3 1 65/0 

q4 1 59/0 

q5 1 70/0 

q6 1 76/0 

q7 1 73/0 

q8 1 74/0 

q9 1 59/0 

q10 1 75/0 

q11 1 81/0 

q12 1 84/0 

q13 1 81/0 

q14 1 72/0 

q15 1 68/0 

q16 1 79/0 

q17 1 69/0 
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 شامل نامهپرسش هایال ؤس که دهدنشان می شمارة سه شده در جدوله ئنتایج تحليل عاملی ارا

، 22/19برابر با    مزیت متجانس  مؤلفةد. درصدهای واریانس برای  نشومیدرصد از کل واریانس    39/73

 65/12برابر با  مزیت مرکب    ، مؤلفة54/13برابر با  مزیت پویا    ، مؤلفة03/16  مزیت مشهود برابر با  مؤلفة

دهد که نشان می  هاال ؤنتایج بار عاملی س  ،همچنين.  هستند  95/11برابر با   مزیت پایدار  برای مؤلفةو  

 قبول است.درحد قابل هاالؤبار عاملی تمامی س

 
 هاالؤمورد بار عاملی ساصلی همراه با چرخش واریماکس در هایلفهؤنتایج تحلیل م -3 جدول

 گویه ردیف
 هاعامل

 پایدار مرکب پویا مشهود متجانس

1 q1 81/0     

2 q2 75/0     

3 q3 62/0     

4 q4 52/0     

5 q5  72/0    

6 q6  79/0    

7 q7  74/0    

8 q8   72/0   

9 q9   52/0   

10 q10   77/0   

11 q11    81/0  

12 q12    82/0  

13 q13    80/0  

14 q14    70/0  

15 q15     69/0 

16 q16     76/0 

17 q17     76/0 

 95/11 65/12 54/13 03/16 22/19 درصد واریانس

  39/73 درصد واریانس تجمعی

 

نشان داده شده است، ابزار سنجش مزیت رقابتی در ورزش دارای   شمارة چهارکه در جدول  طورمانه

جداگانه هر عامل نيز  برای 1کرونباخ و ضریب پایایی ترکيبیضریب آلفای بنابراین، ؛استپنج مؤلفه 

 
1. Composite Reliability 
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مقدار پایایی ترکيبی   و  85/0تا    73/0یک از عوامل از  کرونباخ هرآلفایکه مقدار  ای گونهمحاسبه شد؛ به

ایی کل برای پای قبولقابلمقادیر  دهندةب نشاندست آمد. این ضرایهب 85/0تا  71/0بين عوامل نيز 

 .دهندة آن هستندمقياس و نيز عوامل تشکيل

 ميانگين آوردبر طریقاز 1اهمگر ییروا شمارة چهار، ولدر جد هشدئهارا تطلعاا دیگر، طبقازسوی 

های یک سازه تا چه این نوع روایی بيانگر آن است که شاخص .است اربرقر 2هشد استخراج یانسوار

عاملی و برای سنجش روایی همگرایی دو معيار بار تبيين واریانس مشترک سهم دارند. اندازه در 

شرط روایی ند. بار عاملی که پيشنظر گرفته شوزمان درطور همباید بهشده  ميانگين واریانس استخراج 

باشند.  7/0تر از آل بزرگو در حالت ایده 5/0تر از بارهای عاملی بزرگ همگرا است و باید همة

باشند.   4/0تر از  بزرگ  شدهواریانس استخراج   ميانگينشرط دوم روایی همگرا این است که ميزان  پيش

-عامل  ایشده برميانگين واریانس استخراج   یردمقا  است،  نيز مشخص  شمارة دو  ولجد  که درطورهمان

 شاخص ینا از استفاده با اهمگر ییروا ،ینابنابر است؛ ننوسا در 70/0تا  48/0 بين هشوپژ ینا های

  .دشومی تأیيد

که در همين جدول نشان داده  از شواهد دیگر روایی همگرا، باالبودن شاخص پایایی ترکيبی است

که معنی؛ بدیناست ين سازگاری درونی متغيرهای آشکاربرای تعيه است. پایایی ترکيبی معياری شد

موضوع  دهندةراستا نشانر سازگار و همطوا بهتمام معياره گر عدد بزرگی برای آن محاسبه شود،ا

کرد که سازگاری درونی   باشد تا بتوان ادعا  70/0تر از  واحدی هستند. مقدار پایایی ترکيبی باید بزرگ

 70/0 از ترکيبی پایایی شاخص دنباالبو سساابر همگرا ییروا برداللت  هداشو وجود دارد؛ بنابراین،

 .هستندعامل  پنج هر ایبر 40/0 ازشده شاخص ميانگين واریانس استخراج و
 

 دهانبهنامة تبلیغات دهاننتایج همسانی درونی پرسش -4جدول 

 میانگین مقیاس ردیف
انحراف 

 استاندارد

تعداد 

 سؤال
 هاسؤال

میانگین واریانس  

 شدهاستخراج

 ضریب

 آلفا 

پایایی  

 ترکیبی

 79/0 82/0 48/0 4تا  1 4 06/3 59/7 مزیت متجانس 1

 82/0 82/0 61/0 7تا  5 3 80/2 74/6 مزیت مشهود 2

 76/0 79/0 50/0 10تا  8 3 50/2 32/6 مزیت پویا 3

 90/0 91/0 70/0 14تا 11 4 54/3 04/8 مزیت مرکب 4

 81/0 80/0 59/0 17تا 15 3 55/3 13/6 مزیت پایدار 5

 
1. Convergent Validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 
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ها( ها( و متغيرهای مکنون )مؤلفهشده )گویهداری ارتباط بين متغيرهای مشاهدهبرای بررسی معنا

برای تعيين مقدار تی بلکه باید از شاخص  بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کرد؛ اساسان برتونمی

ها با بين گویه  درمورد رابطةمقدار تی  پارامترها و شاخص    ری این ضرایب استفاده کرد. مشاهدةمعنادا

بوده است   (T-value=    ±  96/1باالتر از )  هاسؤال   ةدر هممقدار تی  که  دهد  نشان می  های مربوطمؤلفه

شده متغيرهای مشاهده  ةکه همایگونهاست؛ به  هاها و مؤلفهمعنادار بين گویه  حاکی از وجود رابطة  که

نشان داده  شمارة پنجهستند. نتایج تفصيلی در جدول  قادر های خودبه پيشگویی مؤلفهها( )گویه

 شده است.
 هاها با عاملارتباط بین شاخص -5 جدول

 هاشاخص سؤال مؤلفه
بار 

 عاملی

واریانس 

 خطا

ضریب 

 تعیین

مقدار 

 تی
 نتیجه

س
جان

مت
ت 

زی
م

 

 تأیيد 11/11 44/0 56/0 66/0 موقعيت مکانی باشگاه 1

2 
وجود محيطی دلپسند و خوشایند برای 

 مشتریان
 تأیيد 11/12 49/0 51/0 70/0

 تأیيد 75/10 41/0 59/0 64/0 بودن ظاهر باشگاهآراستگی و مرتب 3

 تأیيد 80/13 59/0 41/0 77/0 شهرت و اعتبار باشگاه 4

ود
شه

ت م
زی

م
 

 تأیيد 45/13 56/0 44/0 75/0 استمرار در برخورد مناسب با مشتریان 5

 تأیيد 05/14 61/0 39/0 78/0 خدمات با کمترین هزینه تداوم در ارائة 6

 تأیيد 82/14 66/0 34/0 81/0 خدمات نوین ارائةتداوم در  7

ویا
ت پ

زی
م

 

 تأیيد 46/12 54/0 46/0 73/0 خدمات موجود ایجاد خلقيت در ارائة 8

 تأیيد 85/12 55/0 45/0 74/0 خدمات با کيفيت باال ارائة 9

 تأیيد 96/10 44/0 56/0 66/0 هاگيری از فرصتخدمات جدید با بهره ارائة 10
ب

رک
ت م

زی
م

 

11 
های متفاوت بازاریابی برای استفاده از روش

 جذب مشتری
 تأیيد 34/15 67/0 33/0 82/0

 تأیيد 84/16 74/0 26/0 86/0 ن باشگاه با مشتریانبرخورد متفاوت مسئوال 12

13 
آن  به ارائة هاخدمتی که سایر باشگاه ةارائ

 نيستندقادر 
 تأیيد 56/17 77/0 23/0 88/0

 تأیيد 92/14 62/0 38/0 79/0 ترین خدمات با کمترین هزینهباکيفيت ارائة 14

دار
پای

ت 
زی

م
 

15 
خدمات غيرحضوری با سرعت و اطمينان   ارائة

 باال
 تأیيد 07/14 61/0 39/0 78/0

 تأیيد 26/16 76/0 34/0 87/0 فرد باشگاهگيری منحصربهمحل قرار 16

17 
خدماتی متنوع که پاسخگوی نيازهای  ارائة

 مشتری است
 تأیيد 94/10 42/0 58/0 65/0
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 هاکه تمام سؤالنتایج تحليل عاملی نشان داد    ،نشان داده شده است  شمارة پنجکه در جدول  طورهمان

 بندی شوند.تا در پنج مؤلفه دسته دامکان یافتن 88/0تا  64/0دليل داشتن بار عاملی بين به

   

 
  

 نامهگیری پرسشس خطای مدل اندازهناول: بار عاملی و واریا تحلیل عاملی تأییدی مرتبة  -1شکل 

 

تر، از روش تحليل عاملی تأیيدی مرتبه دوم استفاده شد. هدف دستيابی به ساختار عاملی دقيق برای

ها، فرض بر آن است که ست. در این گونه مدلا هامعنادارتر از دادهاین روش رسيدن به یک روش 

امل مرتبة باالتر هستند. خود متغيرهای مکنون در واریانس مشترک ناشی از یک یا چند ع 

روند. از این روش برای مطالعة شمار میهای مرتبة اول نيز بهعامل  های مرتبة دومدیگر، عاملعبارتبه

های مربوط های ادعایی سازنده یا پژوهشنامه و تأیيد وجود مؤلفهساختار عاملی پرسشبودن مناسب

 شود.استفاده می
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 شده در جدولگانه با مزیت رقابتی قيدهای پنج، مؤلفهمقدار تیاساس ميزان بار عاملی )رابطه( و بر

مؤلفه با مقياس ر بين ه ها بر رابطةشود که تمامی رابطهمشخص میشمارة دو  و شکل شمارة شش

 داللت دارند.تأیيد مزیت رقابتی مورد

 
 دوم ابتی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبةها با مفهوم مزیت رقرابطه بین مؤلفه -6 جدول

 نتیجه مقدار تی ضریب تعیین خطای استاندارد بارعاملی هامؤلفه ردیف مفهوم

مزیت 

 رقابتی

 تأیيد 57/3 90/0 10/0 95/0 مزیت متجانس 1

 تأیيد 07/7 77/0 23/0 88/0 مزیت مشهود 2

 تأیيد 88/2 90/0 10/0 95/0 مزیت پویا 3

 تأیيد 27/9 62/0 38/0 79/0 مزیت مرکب 4

 تأیيد 35/8 64/0 36/0 80/0 مزیت پایدار 5

 

رقابتی تر به نام متغير مزیت پنج مؤلفه از یک عامل بزرگ که دهدنشان می نتایج شکل شمارة دو

که در شکل شمارة  هستندبرای متغير مزیت رقابتی  قوی یبينپيش هااین مؤلفه اند ووجود آمدههب

 نشان داده شده است. دو

 
 مزیت رقابتی در ورزش نامةبرآورد ساختار عاملی پرسش تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم برای -2شکل 
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، شمارة هفتشود که با توجه به جدول ها بررسی میداده آزمون نيکویی برازش، تناسب مجموعةدر 

 048/0برابر با  1ی تقریبیميانگين مجذور خطا و ریشة 58/1برابر با  درجه آزادیبه  خی دونسبت 

 2هاریشه ميانگين مانده  شاخص  ،مدل ساختاری از برازش الزم برخوردار است. همچنين   ،بنابراین  است؛

شاخص ، 99/0 برابر با 4شاخص برازش تطبيقی ،94/0 برابر با 3شاخص نيکویی برازش  ،054/0 برابر با

شاخص نيکویی برازش اصلح ،  99/0  برابر با  6شاخص برازش فزآینده   ،95/0برابر با    5برازش حد مطلوب 

تناسب مدل را  ، هر هشت شاخص ذکرشدهمجموعبرازش مدل را تأیيد کردند. در 94/0برابر با 7شده

 17و تمامی  باشدهای برازش مناسب میلحاظ شاخص، مدل مزیت رقابتی ازبنابراین کردند؛ تأیيد

 توانند در مدل مزیت رقابتی استفاده شوند.شده میسؤال و پنج مؤلفه مطرح
 

 مزیت رقابتی های آزمون نیکویی برازشمقادیر شاخص -7 جدول

 نتیجه مقادیر  هاشاخص

 تأیيد 58/1 دو به درجه آزادینسبت خی 

 تأیيد 048/0 ریشه ميانگين مجذور خطای تقریبی

 تأیيد 99/0 شاخص برازش فزآینده

 تأیيد 94/0 شاخص نيکویی برازش

 تأیيد 99/0 شاخص برازش تطبيقی

 تأیيد 95/0 شاخص برازش حد مطلوب

 تأیيد 94/0 شاخص نيکویی برازش اصلح شده

 تأیيد 054/0 هاميانگين ماندهشاخص ریشه 

 

 مریت رقابتی در ورزش نشان داد نامةدوم پرسشمرتبة اول و  ، نتایج تحليل عاملی مرتبةمجموعدر

 . قبول و مطلوبی برخوردار استکه این ابزار از روایی سازة قابل

 

 

 

 
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

2. Root Mean Squar Residual (RMR) 

3. Goodness of Fit Index  (GFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Normal Fit Index (NFI)  

6. Incremental Fit Index (IFI) 

7. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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 گیری بحث و نتیجه
. تر رهنمون کندا به اطلعات دقيقپژوهشگران رتواند ابزار معتبر و پایا در پژوهش میمسلم است که 

گيری شود. به هر ميزان ابزار اندازهگيری متغيری خاص طراحی میگيری برای اندازههر ابزار اندازه

از اعتبار بيشتری  گيری کندطراحی شده است، اندازه بتواند سازه یا متغير هدف را که برای آن

، دنشوطریق مزیت رقابتی انجام مییی که در حوزة ورزش و ازها، پژوهشبنابراین برخوردار است؛

 د بود.نمستلزم داشتن ابزار پایا و معتبر خواه

نجش مزیت رقابتی در ورزش بود. پایة پژوهش حاضر، معرفی ابزار معتبر و پایا برای سانجام  از هدف

وهش به اعتبار ابزار نتایج پژ استفاده از ابزارهای معتبر و پایا است و تفسير هر هدف پژوهشی

پژوهشگران باید از اعتبار ابزار مطمئن باشند. اعتبار ابزار یکی  ،بنابراین شده بستگی دارد؛کارگرفتهبه

دربارة  گيریای برای تصميمرود که پایهشمار میی بههای کمّاز معيارهای مهم در ارزشيابی پژوهش

عاملی تحليل  ،دیگر(. ازسوی 1997، 1و هابر )وود آوردفراهم می ،ها در عملبودن کاربرد یافتهمفيد

در   (.1997  ،و هابر )وود  دهدنشان می  گيرد،درستی در یک دسته قرار میای را که هر عبارت به درجه

تحليل عاملی تأیيدی  ،واقعند و درشوالگوهای نظری خاصی با هم مقایسه می ،تحليل عاملی تأیيدی

(. 2005،  و ویليام  های مختلف است )بارباراانجام پژوهش  ای بازنگری ابزار مناسب برایبر ی مفيدروش

ن روایی ( دارد. در این پژوهش برای تعييختلفی )صوری، محتوایی و سازه و غيرهسنجش اعتبار انواع م

 ،نهایتنظر متخصصان بهره گرفته شد و در مزیت رقابتی در ورزش از نامةصوری و محتوایی پرسش

 د.نامة نهایی تدوین شپيشنهادی، پرسش هایاصلحپس از انجام 

یی کرونباخ و ضریب پایاضریب آلفای ،مزیت رقابتی در ورزش نامةدر تعيين همسانی درونی پرسش

 =   82/0صورت  ، مزیت مشهود بهCR=    79/0و    α  =  82/0صورت  بههای مزیت متجانس مؤلفه  ترکيبی

α  82/0و  =CR79/0صورت به ، مزیت پویا = α  76/0و  =CR 91/0صورت به، مزیت مرکب = α  و

90/0    =CR  80/0صورت  و مزیت پایدار به  =  α    81/0و    =CR  دن همسانی بومطلوب  دهندةنشان  بود که

 . درونی ابزار پژوهش هستند

انس، مزیت مشهود، مزیت پویا، مزیت متج  ةزیت رقابتی، در پنج مؤلفم ةگوی 17 ،در پژوهش حاضر

گویی نامه و قدرت پيشپرسش ةخصوص روایی سازدی شدند. دربنمزیت مرکب و مزیت پایدار طبقه

اول نشان دادند که هر  ها در تحليل عاملی تأیيدی مرتبةهميزان رابط و نيز مقدار تینتایج ها، سؤال

 های خود باشند؛برای مؤلفه (T-Value=  ± 96/1خوبی توانستند پيشگوی معناداری )به  سؤال  17

ابتی مزیت رق  نامةپرسش  موجب تأیيد ساختار نظری  شده در این مدلهای مطرح، تمامی سؤالبنابراین

 
1. Wood & Haber 
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رابطة روایی ایی بيرونی و مقادیر برآورد ها، روشده برای سؤالمشخص تیبا مقادیر  ،نتيجهشدند؛ در

 .شودها تأیيد میدرونی سؤال

دو متغير مکنون و آشکار است، پارامترهای مدل مدل کامل معادالت ساختاری شامل  با توجه به اینکه  

و مناسبت و  شده برآورد شوندهای متغيرهای مشاهدهو کوواریانسها طریق پيوند بين واریانسباید از

زمون نيکویی برازش برای نتایج آ ،منظورتحليل، آزمون شود. بدینها در ی اندازهسنجکفایت روان

به   خی دوشاخص نسبت  که دوم نشان داد ابتی در تحليل عاملی تأیيدی مرتبةمزیت رق نامةپرسش

توان که می است 048/0و ریشة دوم برآورد واریانس خطای تقریب برابر با  58/1برابر با  درجه آزادی

،  ،ی با پنج مؤلفه از برازش خوبی در سطح جامعه برخوردار است. همچنينمدل مزیت رقابت ،گفت

شاخص برازش  ،94/0 شاخص نيکویی برازش برابر با ،054/0 ها برابر باریشه ميانگين مانده شاخص

، 99/0  شاخص برازش فزآینده برابر با  ،95/0شاخص برازش حد مطلوب برابر با  ،  99/0  تطبيقی برابر با

با توجه به این  ؛ بنابراین،برازش مدل را تأیيد کردند 94/0شاخص نيکویی برازش اصلح شده برابر با

عنوان یک  ند بهتوانمزیت رقابتی در ورزش می ةنامهای پرسشتمام مؤلفه که شودنتایج مشخص می

 مدل استفاده شوند.

مزیت متجانس   های عاملتمام  مزیت رقابتی، نتایج نشان داد که  ةنامها با پرسشعاملررسی ارتباط  در ب

(52/10  =T-value ،95/0  =r( مزیت مشهود )68/11  =T-value ،88/0  =r( مزیت پویا ،)18/12  =

T-value  ،95/0    =r( مزیت مرکب ،)86/11    =T-value  ،79/0    =r)  ( 09/11و مزیت پایدار    =T-value ،

80/0  =r نستند پيشگوی خوبی هر پنج عامل توا ،بنابراین معنادار داشتند؛ ةرابط( با مزیت رقابتی

مدل )مزیت رقابتی  اعتبار درونی و بيرونی ،نتيجهمزیت رقابتی در ورزش باشند؛ در ةنامبرای پرسش

 .شوددر ورزش( تأیيد می

فيزیکی  صورت دادةآن منابع مشهود است که به ه منشأن نوع مزیتی است کآ ،مزیت رقابتی مشهود

، الکساندریس، سانچز و تئودوراکس هایپژوهشتوان آن را مشاهده کرد. می غيرهمانند تجهيزات و 

 هایباشگاه رقابتی پایدار و ملموس هایجنبه (2011) 2، کيم، کو و ساگاسو لی (2004) 1سارمنتو 

 و دیدهآموزش کارکنان مانند  منابعی  کردند؛ گزارش مشتریان وفاداری و رضایت برای عاملی را ورزشی

 باید هاباشگاه مدیران بنابراین، باشند؛ مشتریان جذب بر دليلی خود شاید که کاریزما مدیران آگاه و

 منابع از مشهود هایمزیت  ،واقعدر  .باشند پاسخگو ترسریع  محيطی تغييرات  بهخود   یرقبا درمقایسه با

 دهندةنشان اندامهای پرورشباشگاه در مشهود مزیت باالبودن ند.شومی ناشی مشاهدهقابل و فيزیکی

 و امکانات دیگر است و تجهيزات مختلف، سنين امکانات برای و طراحی ازقبيل مشهود باشگاه منابع

 
1. Theodorakis, Alexandris, Rodrigues & Sarmento 

2. Lee, Kim, Ko& Sagas 
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 و روز، بهتسهيلت متناسب و امکانات وجود که دهد پيشنهاد هامدیران باشگاه به تواندمی این مطلب

 که نامشهود منابعی وجود از نباید البته ؛است مشتریان بيشتر جذب برای رقابتی امتياز یک نوین

تغييرات معاصر در محيط  کهطوریبه شد؛ غافل ،دارند جذب مشتری یندفرا بر زیادی تأثير و هستند

بين منابع مزایا و پيامد  تر و ارتباطاتمراتب پيچيدهرقابتی بهشوند که مزایای ها باعث میسازمان

 .(2016، 1)سگلينسکی دنصورت نامشهود باشها، بيشتر به فعاليت

ر مزیت رقابتی دارد. مزیت پویا را اساس کارایی و ای است که تأثير زیادی بمؤلفهدیگر  ،مزیت پویا

هسترلی و بارلی، ؛ 2010، 2انز؛ 2009، )ژو و همکاراناند ها در بازار تعریف کردهاثربخشی شرکت

کار خود را کاراتر و های کسب وفعاليتها شرکتکه د نشواین نوع مزایا باعث می ،زیرا (؛2015

(. 2011های سازمان استوار است )حسينی،  دانش و قابليتر  تر از رقبا انجام دهند که معموالا باثربخش

های ورزشی انتطار دارند، خدماتی که باشگاهمشتریان  ،دنداررا ن مؤلفه هایی که ایبا توجه به شاخص

برای نوآوری در خدمات خدمات از خلقيت  ةد و در ارائ نباال برخوردار باش يتید از کيفنشوارائه می 

 دارد وجود تعامل پویا هایو مزیت موقعيتی هایمزیت بينکه  است بدیهی .ه کننداستفاد نحو بهتربه

 ندنتواپویا می هایمزیت ،درواقع پذیرند.می تأثير یکدیگر از  و گذارندتأثير می یکدیگردو بر  این و

 و موقعيتی هایشاخص و سازمان موقعيت ارتقای موازات به و دنکن تقویت را موقعيتی هایمزیت

در مقایسه با  باید هاباشگاه مدیران ،پویا رویکرد در د.نیاب ارتقا کارآمد، مدیریتی کاروساز کارگيریبه

یا با توجه به تغييرات پو بنابراین، د؛محيطی داشته باشن تغييرات به یترسریع گوییپاسخ رقبای خود

 .(2016روز شود )سگلينسکی، زمينه به طور منظم درایندر محيط، الزم است که دانش به

راحتی مدت است و زودگذر نيست و بهزمانی طوالنی، مزیت پایدار است. مزیت پایدار ازنظر  دیگر  ةمؤلف

عنوان یک عامل مهم در ادراک مزیت رقابتی پایدار به(. 2011 ،حسينی) به آن دسترسی ندارندرقبا 

 نظر گرفته شودبتی درعنوان عناصر تمایز رقاشود که باید بهارزش کاالها و خدمات ظاهر می

عمر است که از انتخاب  مزیت رقابتی دارای یک چرخة(. 2017، 3، سورو و واسکونسلو گویمارس)

اما موفقيت پایدار نيازمند مزایای رقابتی پایدار  شود؛شده و تجمع منابع بعدی آغاز میریزیبرنامه

گویی مهم پيش(. مزیت رقابتی پایدار، 2012 ،4نينگ است و مستلزم بهبود مستمر و نوآوری است )

های اساسی سازمان را برای دستيابی به نتایج اقتصادی مثبت ویژگی  ،زیرا  ؛عملکرد سازمانی است  برای

-ایدار از ویژگیمزیت پ که توان گفتمی ،کلیطوربه(. 2017 ،و همکاران گویمارسکند )برجسته می

، پشتيبانی زیاد، قابليت حمایتی و پذیری مناسب، قابليت زیستی زیادبودن، تحملایی نظير بادوامه

 
1. Ceglinski 

2. Enz 

3. Guimaraes, Severo & Vasconcelos 

4. Ning 
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ملحظه برخودار ای قابلازی مناسب و توان مذاکرهسپذیری و اقناعقابليت پذیرش باال، قدرت توجيه

 های یادشده، همه یا بعضی از ویژگیاست که البته متناسب با شدت و قدرت پایداری مزیت رقابتی

گرفتن مزیت ای درنظرمدت بربلند ةها باید برنامند داشت؛ بنابراین، مدیریت باشگاهدر آن وجود خواه

 .را به مشتریان وفادار تبدیل کندها پایدار داشته باشد تا بعد از جذب مشتریان آن 

کند که شرکت و رقبایش . مزیت متجانس زمانی معنی پيدا میبعدی، مزیت متجانس است ةمؤلف

کنند یکسان رقابت میهای متجانس و مشابه به روش ها و قابليتاساساا با استفاده از مهارت

صورت بهتر  های مشابه بهتی از انجام فعاليتمزیت رقاب  ،صورت(. دراین 2017  ،و همکاران  ميرکاظمی)

، شودهای مشابهی حاصل میمنابع و روش  ها ازوقتی مزیت رقابتی شرکت  ،دیگربيانشود. بهحاصل می

تر کاراتر و اثربخشصورت یافت که بهتی بادوام دست خواهند هایی به مزیت رقابصورت شرکتدراین

بودن ها بدون اینکه فرصت متمایزشرکت  صورت، دراینزیرا  ها را اجرا کنند؛کار گيرند و روشمنابع را به

مزیت  کنندة، مجبور به ایفای نقش هستند و بنابراین، تنها تعييندر بازی مشابه را داشته باشند

عنوان منبع مزیت رقابتی به ميزان سازگاری دوام کارایی عملياتی است؛ البته توانایی فرهنگ به  ،رقابتی

 هایفرهنگ سازمانی با شرایط و الزامچه ، هرصورتشرایط محيط خارجی بستگی دارد. دراینآن با 

ازار ارتقا سازگارتر باشد، توانایی سازمان در پاسخ به انتظارات محيطی و نيازهای ب محيط پيرامون

و از این طریق دسترسی  کندیی به مشتری را تسهيل میاین امر پاسخگو .( 2015هاگينز، ) یابدمی

مؤثر   ها و متغيرهایارتقای موقعيت رقابتی به شاخص  بخشد و موجبازمان به مشتریان را بهبود میس

 آن خواهد شد. دهندةمزیت رقابتی و عناصر تشکيل

 هایمجموعه رقابت، بحث در که است از این حاکی خود نيز رقابتی هایمزیت سایر ميانگين باالبودن

 )مزیت ساده رقابتی مزیت چندین به ،رقابتی ساده مزیت یک جایبه که هستند موفق ایورزشی

 بایدبلکه   کند؛ تکيه مکانی خوب موقعيت به نباید فقط باشگاه مدیر بنابراین،  باشند؛ شده  مجهز مرکب(

 برای رفاهی امکانات های جدید،فناوری  ازقبيل امتيازها سایر از رقابتی مزیت این درکنار دکن تلش

و  ميرکاظمی) دشو مندغيره بهره و مشتریان به وفاداری هایکارت دادن باتجربه، مشتریان، مربيان

 باید مشتریان نظرافزایش جلب برای هاباشگاه مدیرانکه  گفت توانمی (؛ بنابراین،2017 همکاران،

طریق به مزیت مرکب دینند تا بکن ایجاد خود دهیخدمات در را متجانس و  پویا پایدار، مشهود، مزیت

ها همدیران باشگا د.نشو فراهم مشهود تجهيزات و امکانات باید مشهود مزیت ایجاد برای دست یابند.

 هاباشگاه سایر کهطوری به باشند؛ داشته  درازمدت  در فردمنحصربه  خدماتی باید پایدار مزیت ایجاد برای

 ریزی،برنامه با باید پویا مزیت ایجاد برایها ههمچنين، مدیران باشگا کنند. تقليد هاآن  از  نتوانند

 برایها آن  ،درنهایت و دهند افزایش را اثربخشی و کارایی کنند سعی دقيق مدیریت و دهیسازمان

 کنند. ایجاد  را بيشتری  و بهتر کيفيت و انحصار رقبا، با مشابه خدمات ارائة  در باید متجانس مزیت ایجاد
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مزیت مرکب نيز دست یافت و با جذب بيشتر  توان بهمی های ذکرشدهگرفتن مزیتبا انجام و درنظر

 مشتریان به اهداف خود رسيد.

؛ بنابراین، رقابت که دارای مزیت رقابتی باشند  کنندنسبت به رقبا کسب می  هایی سود بيشتریباشگاه

طرف ها بهشود باشگاهرزشی برای جذب مشتریان وجود دارد که باعث میهای وميان باشگاهشدیدی در

نظر مشتری های موردی مستقيم با ارزشارتباط م مزیت رقابتیمفهو تی سوق داده شوند.مزیت رقاب

نظر های موردشدة یک باشگاه با ارزشهای عرضه ای، هرچه ارزشکه در یک طيف مقایسهنحوی ؛ بهدارد

مزیت ی خود دارای برتری و نسبت به رقبا توان گفت که، میتر یا با آن منطبق باشدمشتری نزدیک

اختيار دارد، هایی که در. هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکيه بر منابع و قابليتهستند

مداری است.  بر مشتری ی و دستيابی به موقعيتی ممتاز ازلحاظ عملکردی در بازار مبتنیپذیررقابت

اساس اصل شناخت و برهای رقابتی پذیری، پایداری مزیتیعنی دستيابی به رقابت ؛کليد این مسئله

 .، بهبود فرایندها از دید مشتری استدرک نيازهای مشتری و تمرکز بر مشتری و همچنين

اطمينان نامة مزیت رقابتی مقياس قابلکه پرسش آمده باید گفتدستهای به، براساس یافتهدر پایان

مزیت رقابتی در ورزش استفاده کرد و نتایج پایا و برای ارزیابی  از آن  توانو معتبری است که می

از ابزار مزیت  توانند میزمينة مدیریت ورزشی گران در، پژوهشدست آورد. همچنيننيز به  را ثباتیبا

های مختلف ورزشی استفاده عنوان ابزاری مناسب در حوزهعاملی بهرقابتی در ورزش برمبنای مدل پنج

 کنند.
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Abstract 
In the early 21st century, rapid change has transformed so much the working 
environment of the managers are obliged to find new ways for their actions to adapt 
to evolution so that they can survive in the domestic and competitive arena. In fact, 
an organization will be successful that can achieve a competitive advantage. The 
purpose of the present study was to questionnaire determine validity and reliability of 
Competitive advantage Scale in the sport. This study was a kind of correlation 
analysis. The population of the study includes all male customers club sports (fitness 
and bodybuilding) Zanjan`s gave up. The sample according to the criterion of 
minimum required sample size for collecting data in the factor analysis, 260 customers 
were selected as sample. The questionnaire was distributed randomly. To gather the 
Competitive advantage factors affecting the questionnaire, customers (Hosseini, 
2011), which has five components, homogeneous advantage, visible advantage, 
dynamic advantage, complex advantage, and constant advantage were used the 
Scoring method based on a Likert scale questions were worth 5. The face and content 
validity of the questionnaire was determined with the help of ten experts in Sports 
Sciences. In order to analyze test statistical Cronbach's alpha coefficient and 
Composite Reliability to determine the reliability of self-test, KMO for sampling 
adequacy taking, exploratory factor analysis to identify the parameters and 
confirmatory factor analysis to determine the validity of the statistical software SPSS 
18 version and LISREL was used. the results about the relationships of factors with 
the meaning of Competitive advantage showed that all factors could be a good 
predictor for the concept of Competitive advantage, finally, the internal and external 
validity of Competitive advantage model was accepted. According to the approved 
instrument mentioned in this study, future researchers aimed to determine the extent 
of advertising by Competitive advantage tool can be used in the exercise. 
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