مطالعات مدیریت ورزشی

دوره  ،11شماره  .،56مهر و آبان .،1398صص 205-226

مقاله پژوهشی

اعتباريابي و رواييسنجي پرسشنامة مزيت رقابتي در ورزش
حسین کردلو ،1احمد تاریوردی ،2حسین پورسطاني زرندی

3

1و .2کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار مدیریت ورزشی ،گروه روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول)
تاریخ دریافت1397/08/17 :

تاریخ پذیرش1397/11/09 :

چکیده
در آغاز قرن بیستویکم ،تغییرات سریع چنان محیط را دگرگون کردهاند که مدیران بهمنظور سازگاری
با تحوالت باید راههای نوینی را بیابند تا بتوانند در صحنة رقابت باقی بمانند .درواقع ،سازمانی موفق
خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد .هدف از انجام پژوهش حاضر ،اعتباریابی و رواییسنجی
ابزار پرسشنامة مزیت رقابتی در ورزش بود .این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی بود .همة مشتریان
مرد باشگاههای ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر زنجان جامعة آماری پژوهش را تشکیل
دادند .با توجه به معیار حداقل حجم نمونة الزم برای گردآوری دادهها در تحلیل عاملی 260 ،نفر از
مشتریان بهعنوان نمونة آماری تعیین شدند .پرسشنامه بهصورت تصادفی دربین نمونهها توزیع شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامة مزیت رقابتی (حسینی )2011 ،با پنج مؤلفة مزیت متجانس ،مزیت
مشهود ،مزیت پویا ،مزیت مرکب و مزیت پایدار استفاده شد .روش امتیازگذاری به سؤالها برمبنای
مقیاس پنجارزشی لیکرت بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کمک  10تن از متخصصان علوم
ورزشی تعیین شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
برای تعیین پایایی درونی ،از آزمون کیسر -مییر -اوکلین برای تعیین کفایت نمونهگیری ،از تحلیل
عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفهها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد.
یافتهها نشان داد که پایایی مؤلفههای پرسشنامه از وضعیت قابلقبولی برخوردار بود .درخصوص روابط
عاملها با مزیت رقابتی ،نتایج نشان داد که تمامی عاملها توانستند تبیینکنندة خوبی برای مفهوم
مزیت رقابتی باشند؛ درنتیجه ،روایی درونی و بیرونی مدل مزیت رقابتی تأیید شد .با توجه به تأیید ابزار
یادشده در این مطالعه ،پژوهشگران آینده میتوانند از ابزار حاضر برای تعیین مزیت رقابتی در ورزش
استفاده کنند.
واژگان کلیدی :اعتباریابی ،ابزار ،مزیت رقابتی ،ورزش.
1. Email: hkordlu@ymail.com
2. Email: tariverdiahmad@gmail.com
3. Email: hpszarandi@gmail.com
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مقدمه
فرایند جهانیشدن و سرعت پيشرفتهای فنی در گسترة وسيعی انواع صنایع مختلف ،بهدليل رشد
رقابت ازیکسو و افزایش مطالبات مشتریان ازسویدیگر باعث شدهاند که سازمانها در محيطی پویا،
پر ابهام و متغير فعاليت کنند (باقری ،شهپرتوفيق ،طریفی و دلدار .)62 ،2017 ،کسبوکار از حالت
ل حرفهای و نيازمند دانش و آگاهی وسيع در زمينههای مختلف تبدیل
سادة گذشته به فعاليتی کام ا
شده است .در این شرایط عرضهکنندگان خدمات باید به مشتریان نزدیکتر شوند و شرکتها مجبورند
مهارتها و منابع خود را با بازار هماهنگ کنند (وینایان ،سرنيواسان و گویندان .)766 ،2012 ،1درواقع،
در بازار رقابتی امروز ،تأمين نياز مشتری و خواستههای او ضروری است؛ زیرا ،حفظ مشتریان موجود
نسبت به مشتریان جدید کمهزینهتر است (افضل .)227 ،2013 ،2در چنين محيطی ،برخورداری از
مزیت رقابتی برای توسعه و بقای هر کسبوکاری در بازار الزم است (ائواه و گبرکيدان.)334 ،2008 ،3
طی سالهای اخير ،مزیت رقابتی در کانون بحث راهبردهای کسبوکار قرار گرفته است و بحثهای
زیادی دربارة آن مطرح شده است (هاگينز و ایزوشی .)459 ،2015 ،4مزیت رقابتی از مفاهيم اساسی
در کسبوکار بينالمللی است که موقعيت رقابتی سازمان را تعيين میکند و به سازمان توانایی ایجاد
موقعيت تدافعی دربرابر رقبایش را میدهد (فرزین و نادعلیپور .)42 ،2011 ،مزیت رقابتی را میتوان
ميزان بازگشت باالتر از متوسط تعریف کرد (اریکسون .)67 ،2014 ،5همچنين ،مزیت رقابتی ارزشی
است که سازمان به مشتریان خود عرضه میکند؛ بهطوریکه در آن مقطع زمانی این ارزش توسط
رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمیشود (رودریگز ،ریکارت و سانچز .)55 ،2002 ،6تعاریف یادشده بيانگر
این هستند که مفهوم مزیت رقابتی ارتباطی مستقيم با ارزشهای موردنظر مشتری دارد؛ بهنحویکه
در یک طيف مقایسهای هرچه ارزشهای عرضهشدة یک سازمان به ارزشهای موردنظر مشتری
نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد ،میتوان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معيار
رقابتی برتری و مزیت دارد (مهری و خداداد حسينی.)191 ،2005 ،
7
مزیت رقابتی دارای چندین مؤلفه است که عبارتاند از -1 :مزیت مشهود  :مزیتی است که منشأ آن
منابع مشهود هستند که بهصورت دادة فيزیکی مانند وسایل ،تجهيزات و غيره میتوان آنها را مشاهده

1. Vinayan, Sreenivasan & Govindan
2. Afza
3. Awuah & Gebrekidan
4. Huggins & Izushi
5. Eriksson
6. Roudriguez, Ricart & Sanchez
7. Visible Competitive
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کرد؛  -2مزیت پایدار :1مزیتی است که ازنظر زمانی طوالنیمدت است و بهراحتی رقبا به آن دسترسی
ندارند؛  -3مزیت پویا :2مزیتی است که اساس کارایی و اثربخشی سازمانها در بازار است؛ زیرا ،این
نوع مزایا باعث میشوند که سازمانها فعاليتهای کسبوکار خود را کاراتر و اثربخشتر از رقبا انجام
دهند که معموالا بر دانش و قابليتهای سازمان استوارند؛  -4وقتیکه سازمان و رقبایش اساساا با
استفاده از مهارتها و قابليتهای متجانس و مشابه به روش یکسان رقابت میکنند ،در این صورت
مزیت رقابتی از انجام فعاليتهای مشابه به صورت بهتر حاصل میشود که این نوع مزیت« ،مزیت
متجانس» 3ناميده میشود؛  -5مزیت مرکب :4مزیتی است که ازحيث عملکرد بهصورت ترکيبی از
مزیتهای رقابتی چندگانه به عنوان یک کليت ادغامی و در تعامل با یکدیگر کار کند (هسترلی و
بارلی.)89 ،2015 ،٥
یک سازمان زمانی به مزیت رقابتی میرسد که ارزش زیادی برای مشتریانش در مقایسه با سازمانهای
رقيب ایجاد کند (رضایی ،زینلی و شکرچیزاده .)11 ،2011 ،افزونبراین ،میتوان گفت که مزیت
رقابتی حاصل فرایند پویا و مستمری است که با درنظرداشتن موقعيت داخلی و خارجی سازمان از
منابع سازمان نشئت میگيرد و بهواسطة توانایی بهکارگيری درست این منابع ،قابليتهایی بهوجود
میآیند که بهرهگيری از آنها مزیتهای رقابتی را برای سازمان بهارمغان میآورند (ژائو ،برآون و دیو،6
 .)1029 ،2009در مسير ایجاد مزیت رقابتی دو نکته طرحشدنی است :اول اینکه ،این مسير فرایند
دنبالهداری است که به عملکرد بهتر سازمان منجر میشود .درصورتیکه سازمان بتواند بهواسطة
شایستگیهای خود مزیت رقابتی پایداری خلق کند که برای مشتریان ارزشمند باشد و همواره برتر از
رقبا باشد ،درواقع ،عملکردی شایسته از خود برجای گذاشته است و رقابتپذیری را بهارمغان آورده
است (ایوانز و اسميت)11 ،2004 ،7؛ دوم اینکه ،بهدليل افزایش پيچيدگیهای محيطی و شدت رقابت،
یا بهراحتی رقبا از مزیت رقابتی تقليد میکنند یا این نوع مزیت ازنظر مشتریان بهزودی رنگ میبازد
و باید مزیتهای جدیدی جایگزین آن شوند (بارونی و رایت)33 ،2001 ،8؛ برایناساس ،سازمان باید
به فکر پایدارکردن مزیتهای رقابتی خود باشد (الدو و ویلسون .)700 ،2010 ،9ایجاد و حفظ پایداری

1. Sustainable Competitive
2. Dynamic Competitive
3. Homogeneous Competitive
4. Complex Competitive
5. Hesterly& Barney
6. Zhou, Brown & Dev
7. Evans & Smith
8. Barney & Wright
9. Lado & Wilson
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مزیت رقابتی مستلزم شایستگیهایی است که با تکيه بر قابليتهای سازمان برای مشتریان ارزش
ایجاد میکند (چن ،لين و چانگ.)154 ،2009 ،1
هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکيه بر منابع و قابليتهایی که در اختيار دارد ،رقابتپذیری
و دستيابی به موقعيتی ممتاز ازلحاظ عملکردی در بازار است (ائواه و گبرکيدان)334 ،2008 ،؛
بهطوریکه بعضی از شرکتها صرفنظر از اینکه سود متوسط آن صنعت زیاد یا کم است ،سوآوردتر
از بقيه هستند .این عملکرد برتر بهعلت داشتن عوامل خاص و غيرقابلتقليد است که نتيجة آن عملکرد
بهتر نسبت به رقبا است .منابع یا مهارتها برای آنکه منبع مزیت رقابتی پایدار باشند ،باید چهار
ویژگی اساسی داشته باشند -1 :باارزش باشند؛  -2بين شرکتهای موجود و رقبای بالقوه کمياب
باشند؛  -3بهراحتی قابلتقليد نباشند؛  -4نباید معادل راهبردی جایگزینی برای آن منبع یا مهارت
وجود داشته باشد (مظلومی و دادوند.)83 ،2012 ،
در ورزش ،پژوهشگران مدیریت ورزشی پژوهشهای خود را از سال  1990درزمينة مزیت رقابتی با
استناد به نظریة وابستگی منابع که پفر و ساالنيک مطرح کردهاند ،آغاز کردهاند و ورزش را یک شاخص
مزیتی بسيار مهم قلمداد کردهاند (بارونی و رایت .)34 ،2001 ،رقابت بهعنوان یک مفهوم اقتصادی
مؤثر در توسعة پایدار صنعت ورزش مطرح است (وحدانی ،محرمزاده و طلیی )767 ،2014 ،و
همچنين ،ورزش ،تنها یک رخداد مهم اجتماعی نيست ،بلکه پدیدهای تجاری و اقتصادی نيز بهشمار
میرود (نمک ،نمک و پاوليک)536 ،2014 ،2؛ بنابراین ،سازمانهای ورزشی ازجمله سازمانهایی
هستند که رضایت مشتریان از خدمات فلسفة وجودی سازمان را تشکيل میدهد (ميرکاظمی و
همکاران .)91 ،2017 ،دراینزمينه رابينسون )2006( 3اشاره کرد که سازمانهای ورزشی ویژگیهایی
دارند که آنها را از سایر سازمانها متمایز میکند :اول اینکه ،خدمات ورزشی حالتی تازه و جدید دارد
و هزینههای آنها برای مشتریان بسيار قابلتوجه است؛ دوم اینکه ،مشتریان در زمانهای تفریح و
فراغت به باشگاههای ورزشی مراجعه میکنند؛ سوم اینکه ،در اغلب باشگاههای ورزشی نوعی سرمایه-
گذاری عاطفی مانند احساستعلق نيز انجام میگيرد .این عوامل انتظارات را از باشگاهها باال میبرند؛
بنابراین ،جلب رضایت مشتری و مدیریت رابطة خوب و مطلوب با مشتری هدف اصلی مدیریت باشگاه-
های ورزشی است (رابينسون .)69 ،2006 ،ازسویدیگر ،آپاستولوپلو و پاپادميترو )2004( 4به این
نتيجه رسيدند که سازمانها و حاميان مالی باید با درنظرگرفتن مزیتهای زیادی که رویداد بزرگ
المپيک بهوجود میآورد ،از این فرصت بهره بگيرند و پيشرفت سازمان خود را تضمين کنند
1. Chen
2. Nemec, Nemec & Pavlík
3. Robinson
4. Apostolopoulou & Papadimitriou
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(آپاستولوپلو و پاپادميترو .)187 ،2004 ،درهمينرابطه ،رفاء )2012( 1بيان کرد که با گسترش محيط
رقابتی در حوزههای مختلف خدماتی ،مدیران باید توجه ویژهای به توسعة راهبردهای مؤثر در بازار
داشته باشند .دراینخصوص ،ایجاد خلقيت و نوآوری در ارائة خدمات میتواند زمينة موفقيت سازمان-
های خدماتی را فراهم کند (رفاء .)204 ،2012 ،ساعتچيان ،صفری ،رسولی ،اسکندری و الهی ()2013
نيز در پژوهش خود نشان دادند که مسئوالن و مدیران باشگاهها با ارزیابی مستمر وضعيت موجود و
ارائة خدمات ملموستر به مشتریان ،نقش بسيار مهمی درجهت رضایت و وفاداری مشتریان دارند و
کيفيت خدمات بهعنوان یک مزیت رقابتی برای باشگاههای آمادگی جسمانی محسوب میشود
(ساعتچيان و همکاران .)135 ،2013 ،ميرکاظمی ،مودی و وحدانی ( )2017به این نتيجه رسيدند
که مدیران با ایجاد مزیت رقابتی رضایتمندی و وفاداری مشتریان را افزایش میدهند (ميرکاظمی و
همکاران .)95 ،2017 ،مودی ،وحدانی و ميرکاظمی ( )2017پيشنهاد میکنند که مدیران باید از یک
برنامة راهبردی مدیریت ارتباط با مشتری ۲برای بهبود جایگاه رقابتی و کسب مزیت رقابتی بهره ببرند
که این امر میتواند به وفادار نگهداشتن مشتریان کنونی و جذب مشتریان بيشتر منجر شود (مودی و
همکاران.)269 ،2017 ،
رقابت در عرصة ورزش باعث میشود که مجموعههای ورزشی در کارزار رقابتی شدید با یکدیگر با تعداد
زیادی از مشتریان با سليقهها و نيازهای مختلف مواجه باشند .امروزه ،همراه با افزایش تعداد باشگاههای
ورزشی ،رقابت در جذب مشتریان و ارائة خدمات بهتر روبهگسترش است (ميرکاظمی و همکاران،
)92 ،2017؛ بنابراین ،شناخت و آگاهی از عوامل مؤثر در مزایای رقابتی برای مدیران مراکز تفریحی
و ورزشی ازطریق یک ابزار اندازهگيری قابلاعتماد از ضروریات است؛ ازاینرو ،استفاده از پرسشنامه-
های معتبر گامی مهم در تعميم یافتهها و تکميل چرخة اجرای پژوهش محسوب میشود .در بسياری
از پژوهشهایی که با استفاده از پرسشنامه و به روش ميدانی انجام میگيرند ،مشاهده میشود که
طراحی و تعيين روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها ،زمانبر و پرهزینه است .همچنين ،با مطالعة
پژوهشهای حوزههای مختلف علمی -ورزشی و غيرورزشی میتوان دریافت که یکی از نيازهای اساسی
این پژوهشها ،داشتن ابزاری با روایی و پایایی کافی است .افزونبراین ،در بسياری از پژوهشها نيز
طراحی و اعتباریابی ابزار الزم برای اندازهگيری متغيرهای مختلف به یک معضل مبدل شده است؛
بنابراین ،چنانچه ابزاری موجود باشد که دارای روایی و پایایی تأیيدشده باشد ،سبب تسریع انجام
پژوهشها و همچنين ،کاهش هزینههای اجرای پژوهش میشود .ازسویدیگر ،این نکته که غایت یک
پژوهش علمی دستيابی به اطلعات درست خواهد بود ،میتواند اهميت زیاد بهکارگيری ابزار معتبر
1. Refae
)2. Customer Relationship Management (CRM
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اندازهگيری دادهها را نشان دهد (مایکل و کاپل .)305 ،2002 ،1شاید بتوان گفت که الزمة مطالعة
نظامدار و هدفمند مزیت رقابتی در ورزش ،پس از درک اهميت مطالعة آن ،دسترسی به ابزاری باشد
که در شناسایی عوامل مزیت رقابتی مؤثر باشد.
نبود یک ابزار اندازهگيری مناسب برای سنجش مزیت رقابتی در ورزش که قابليت اطمينان و اعتبار
قابل قبولی داشته باشد ،برای آن دسته از پژوهشگرانی که به اهداف و نيازهای سازمانهای ورزشی
اهميت ویژهای میدهند ،ضروری بهنظر میرسد .کمبود ابزاری که بتواند ازنظر خصوصيات روانسنجی
(روایی و پایایی) مناسب و پذیرفتنی باشد ،نگارندگان را بر آن داشت تا با هدف اعتباریابی ابزار مزیت
رقابتی در ورزش و بهرهگيری از آن در ورزش ،به انجام مطالعة حاضر اهتمام ورزند؛ بنابراین ،در این
پژوهش ،پژوهشگران بهدنبال یافتن پاسخ به این پرسش هستند که آیا پرسشنامة مزیت رقابتی در
ورزش بهلحاظ ساختار عاملی ،روایی و پایایی مطلوب دارد؟
روششناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر روش انجام ،از نوع همبستگی ( تحليل ماتریس
کوواریانس یا همبستگی ازنوع تحليل عاملی با روش تحليل مؤلفههای اصلی) است که به بررسی
ساختار عاملی و تبيين مدل اندازهگيری میپردازد .2همة مشتریان مرد باشگاههای پرورش اندام
شهرستان زنجان (سال  )2017جامعة آماری پژوهش را تشکيل دادند .نمونة آماری پژوهش در روش
تحليل عاملی تأیيدی با توجه به تعداد متغيرها و سؤالها تعيين شد .ازآنجاییکه توصيه شده است
نمونة آماری بين پنج تا  15برابر تعداد سؤالهای پرسشنامه باشد (باربارا و ویليام ،)81 ،2005 ،3از
پرسشنامة  17سؤالی مزیت رقابتی حسينی ( )2011استفاده شد و درنهایت 260 ،پرسشنامه بهعنوان
نمونة نهایی انتخاب شدند؛ بهطوریکه  15برابر تعداد سؤالها ابزار مزیت رقابتی بود .سپس ،برای
تعيين روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه دراختيار  10نفر از اساتيد متخصص مدیریت ورزشی قرار
گرفت و با اعمال نظرهای اصلحی آنها ،درنهایت پرسشنامة نهایی بين نمونة آماری توزیع شد.
پرسشنامة اصلحشده (17سؤالی) ازنوع پاسخبسته بود که دارای پنج عامل مزیت متجانس (سؤالهای
یک تا چهار) ،مزیت مشهود (سؤالهای پنج تا هفت) ،مزیت پویا (سؤالهای هشت تا  ،)10مزیت
مرکب (سؤالهای  11تا  )14و مزیت پایدار (سؤالهای  15تا  )17بود .مقياس اندازهگيری سؤالها

1. Michele & Capella
2. Structural Equation Modeling
3. Barbara & william
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نيز مقياس پنجارزشی ليکرت بود که با گزینههای خيلی زیاد ،زیاد ،نظری ندارم ،کم و خيلی کم،
بهترتيب از یک تا پنج امتيازگذاری شدند.
برای تجزیهوتحليل دادهها از روشهای آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد .از شاخصهای توصيفی
برای محاسبة فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار استفاده شد .برای تحليل استنباطی دادهها ،از روش
ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی برای تعيين ثبات درونی خردهمقياسها (عاملها) و پرسشنامة
مزیت رقابتی در ورزش ،آزمون کيسر -مییر -اوکلين ۱برای تعيين کفایت نمونهگيری ،تحليل عاملی
اکتشافی برای کشف و شناسایی شاخصها و نيز روابط بين آنها و از آزمون تحليل عاملی تأیيدی
براساس تعيين روابط و مقدار تی برای تعيين اعتبار سازة پرسشنامه استفاده شد .تجزیهوتحليل دادهها
با استفاده از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس 2.نسخة  16و ليزرل 3نسخة 8/80انجام شد و سطح
معناداری برای تمامی فرضيهها  0/05و دوسویه درنظر گرفته شد.
نتايج
یکی از پيشفرضهای استفاده از روش آماری چندمتغيره ،طبيعیبودن چندمتغيره است که بیتوجهی
پژوهشگران به آن میتواند به نتيجهگيری نادرست منجر شود؛ بنابراین ،برای بررسی طبيعیبودن
توزیع دادهها بهصورت تکمتغيره از شاخصهای کشيدگی و چولگی و برای تعيين طبيعیبودن
چندمتغيره از ضریب مردیا 4استفاده شد و با توجه به نسبتهای بحرانی بهدستآمده برای هر متغير
( ،)2/58 >c.rفرض طبيعینبودن توزیع طبيعی دادهها رد شد.
برای اجرای تحليل عاملی اکتشافی ،ابتدا از آزمون کيسر -مییر -اوکلين برای تعيين کافیبودن ميزان
نمونه استفاده شد .با توجه به نتایج جدول شمارة یک ،مقدار کيسر -مییر -اوکلين برابر با 0/921
بهدست آمد که نشان میدهد حجم نمونه برای انجام تحليل عاملی مناسب است .همچنين ،مقدار
آزمون کرویت بارتلت ( )X2 = 2682/33 ، P < 0/001محاسبه شد که نشان میدهد بين گویهها
همبستگی الزم وجود دارد و نشاندهنده تأمين شرایط الزم برای انجام تحليل عاملی در این مطالعه
است.

1. KMO
2. SPSS
3. LISREL
4. Mardia`s Coefficient
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جدول  -1نتایج آزمون کیسر -مییر -اوکلین
مقدار

پیشفرض
مقدار کيسر -مییر -اوکلين (کفایت حجم نمونه)
مقدار مجذور کای
درجة آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری

0/921
2682/33
136
0/001

با توجه به جدول شمارة دو ،در ستون «واریانس عامل مشترک» ،اعداد درجشده نشاندهندة
همبستگی با عامل هستند .در پژوهش حاضر ،ملک پذیرش برمبنای  0/5تعيين شد؛ بنابراین ،همة
گویههای پژوهش دارای بار عاملی مناسب بودند.
جدول  -2اشتراكهای گویههای ابزار پژوهش
گویه
1q
2q
3q
4q
5q
6q
7q
8q
9q
10q
11q
12q
13q
14q
15q
16q
17q

برآورد اولیة میزان

واریانس عامل

اشتراك هر متغیر

مشترك

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/83
0/79
0/65
0/59
0/70
0/76
0/73
0/74
0/59
0/75
0/81
0/84
0/81
0/72
0/68
0/79
0/69
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نتایج تحليل عاملی ارائهشده در جدول شمارة سه نشان میدهد که سؤالهای پرسشنامه شامل
 73/39درصد از کل واریانس میشوند .درصدهای واریانس برای مؤلفة مزیت متجانس برابر با ،19/22
مؤلفة مزیت مشهود برابر با  ،16/03مؤلفة مزیت پویا برابر با  ،13/54مؤلفة مزیت مرکب برابر با 12/65
و برای مؤلفة مزیت پایدار برابر با  11/95هستند .همچنين ،نتایج بار عاملی سؤالها نشان میدهد که
بار عاملی تمامی سؤالها درحد قابلقبول است.
جدول  -3نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس درمورد بار عاملی سؤالها
ردیف

گویه

1q
1
2q
2
3q
3
4q
4
5q
5
6q
6
7q
7
8q
8
9q
9
10q
10
11q
11
12q
12
13q
13
14q
14
15q
15
16q
16
17q
17
درصد واریانس
درصد واریانس تجمعی

عاملها
متجانس

مشهود

پویا

مرکب

پایدار

0/81
0/75
0/62
0/52
0/72
0/79
0/74
0/72
0/52
0/77
0/81
0/82
0/80
0/70

19/22

16/03
73/39

13/54

12/65

0/69
0/76
0/76
11/95

همانطورکه در جدول شمارة چهار نشان داده شده است ،ابزار سنجش مزیت رقابتی در ورزش دارای
پنج مؤلفه است؛ بنابراین ،ضریب آلفایکرونباخ و ضریب پایایی ترکيبی 1برای هر عامل نيز جداگانه
1. Composite Reliability
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محاسبه شد؛ بهگونهایکه مقدار آلفایکرونباخ هریک از عوامل از  0/73تا  0/85و مقدار پایایی ترکيبی
عوامل نيز بين  0/71تا  0/85بهدست آمد .این ضرایب نشاندهندة مقادیر قابلقبول برای پایایی کل
مقياس و نيز عوامل تشکيلدهندة آن هستند.
1
ازسویدیگر ،طبق اطلعات ارائهشده در جدول شمارة چهار ،روایی همگرا ازطریق برآورد ميانگين
واریانس استخراج شده 2برقرار است .این نوع روایی بيانگر آن است که شاخصهای یک سازه تا چه
اندازه در تبيين واریانس مشترک سهم دارند .برای سنجش روایی همگرایی دو معيار بار عاملی و
ميانگين واریانس استخراجشده باید بهطور همزمان درنظر گرفته شوند .بار عاملی که پيششرط روایی
همگرا است و باید همة بارهای عاملی بزرگتر از  0/5و در حالت ایدهآل بزرگتر از  0/7باشند.
پيششرط دوم روایی همگرا این است که ميزان ميانگين واریانس استخراجشده بزرگتر از  0/4باشند.
همانطورکه در جدول شمارة دو نيز مشخص است ،مقادیر ميانگين واریانس استخراجشده برای عامل-
های این پژوهش بين  0/48تا  0/70در نوسان است؛ بنابراین ،روایی همگرا با استفاده از این شاخص
تأیيد میشود.
از شواهد دیگر روایی همگرا ،باالبودن شاخص پایایی ترکيبی است که در همين جدول نشان داده
شده است .پایایی ترکيبی معياری برای تعيين سازگاری درونی متغيرهای آشکار است؛ بدینمعنیکه
اگر عدد بزرگی برای آن محاسبه شود ،تمام معيارها بهطور سازگار و همراستا نشاندهندة موضوع
واحدی هستند .مقدار پایایی ترکيبی باید بزرگتر از  0/70باشد تا بتوان ادعا کرد که سازگاری درونی
وجود دارد؛ بنابراین ،شواهد داللت بر روایی همگرا براساس باالبودن شاخص پایایی ترکيبی از 0/70
و شاخص ميانگين واریانس استخراجشده از  0/40برای هر پنج عامل هستند.
جدول  -4نتایج همسانی درونی پرسشنامة تبلیغات دهانبهدهان
ردیف
1
2
3
4
5

مقیاس
مزیت متجانس
مزیت مشهود
مزیت پویا
مزیت مرکب
مزیت پایدار

میانگین
7/59
6/74
6/32
8/04
6/13

انحراف

تعداد

استاندارد

سؤال

3/06
2/80
2/50
3/54
3/55

4
3
3
4
3

سؤالها
 1تا 4
 5تا 7
 8تا 10
 11تا14
15تا 17

میانگین واریانس

ضریب

پایایی

استخراجشده

آلفا

ترکیبی

0/48
0/61
0/50
0/70
0/59

0/82
0/82
0/79
0/91
0/80

0/79
0/82
0/76
0/90
0/81

1. Convergent Validity
)2. Average Variance Extracted (AVE
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برای بررسی معناداری ارتباط بين متغيرهای مشاهدهشده (گویهها) و متغيرهای مکنون (مؤلفهها)
نمیتوان براساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کرد؛ بلکه باید از شاخص مقدار تی برای تعيين
معناداری این ضرایب استفاده کرد .مشاهدة پارامترها و شاخص مقدار تی درمورد رابطة بين گویهها با
مؤلفههای مربوط نشان میدهد که مقدار تی در همة سؤالها باالتر از ( )T-value = ± 1/96بوده است
که حاکی از وجود رابطة معنادار بين گویهها و مؤلفهها است؛ بهگونهایکه همة متغيرهای مشاهدهشده
(گویهها) به پيشگویی مؤلفههای خود قادر هستند .نتایج تفصيلی در جدول شمارة پنج نشان داده
شده است.
جدول  -5ارتباط بین شاخصها با عاملها
مؤلفه

سؤال

مزیت متجانس

1
2

مزیت مشهود
مزیت پویا

3
4
5
6
7
8
9
10
11

مزیت مرکب

12
13
14

مزیت پایدار

15
16
17

شاخصها
موقعيت مکانی باشگاه
وجود محيطی دلپسند و خوشایند برای
مشتریان
آراستگی و مرتببودن ظاهر باشگاه
شهرت و اعتبار باشگاه
استمرار در برخورد مناسب با مشتریان
تداوم در ارائة خدمات با کمترین هزینه
تداوم در ارائة خدمات نوین
ایجاد خلقيت در ارائة خدمات موجود
ارائة خدمات با کيفيت باال
ارائة خدمات جدید با بهرهگيری از فرصتها
استفاده از روشهای متفاوت بازاریابی برای
جذب مشتری
برخورد متفاوت مسئوالن باشگاه با مشتریان
ارائة خدمتی که سایر باشگاهها به ارائة آن
قادر نيستند
ارائة باکيفيتترین خدمات با کمترین هزینه
ارائة خدمات غيرحضوری با سرعت و اطمينان
باال
محل قرارگيری منحصربهفرد باشگاه
ارائة خدماتی متنوع که پاسخگوی نيازهای
مشتری است

بار

واریانس

ضریب

مقدار

عاملی

خطا

تعیین

تی

0/66

0/56

0/44

11/11

تأیيد

0/70

0/51

0/49

12/11

تأیيد

0/64
0/77
0/75
0/78
0/81
0/73
0/74
0/66

0/59
0/41
0/44
0/39
0/34
0/46
0/45
0/56

0/41
0/59
0/56
0/61
0/66
0/54
0/55
0/44

10/75
13/80
13/45
14/05
14/82
12/46
12/85
10/96

تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد

0/82

0/33

0/67

15/34

تأیيد

0/86

0/26

0/74

16/84

تأیيد

0/88

0/23

0/77

17/56

تأیيد

0/79

0/38

0/62

14/92

تأیيد

0/78

0/39

0/61

14/07

تأیيد

0/87

0/34

0/76

16/26

تأیيد

0/65

0/58

0/42

10/94

تأیيد

نتیجه
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همانطورکه در جدول شمارة پنج نشان داده شده است ،نتایج تحليل عاملی نشان داد که تمام سؤالها
بهدليل داشتن بار عاملی بين  0/64تا  0/88امکان یافتند تا در پنج مؤلفه دستهبندی شوند.

شکل  -1تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول :بار عاملی و واریانس خطای مدل اندازهگیری پرسشنامه

برای دستيابی به ساختار عاملی دقيقتر ،از روش تحليل عاملی تأیيدی مرتبه دوم استفاده شد .هدف
این روش رسيدن به یک روش معنادارتر از دادهها است .در این گونه مدلها ،فرض بر آن است که
خود متغيرهای مکنون در واریانس مشترک ناشی از یک یا چند عامل مرتبة باالتر هستند.
بهعبارتدیگر ،عاملهای مرتبة دوم عاملهای مرتبة اول نيز بهشمار میروند .از این روش برای مطالعة
مناسببودن ساختار عاملی پرسشنامه و تأیيد وجود مؤلفههای ادعایی سازنده یا پژوهشهای مربوط
استفاده میشود.
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براساس ميزان بار عاملی (رابطه) و مقدار تی ،مؤلفههای پنجگانه با مزیت رقابتی قيدشده در جدول
شمارة شش و شکل شمارة دو مشخص میشود که تمامی رابطهها بر رابطة بين هر مؤلفه با مقياس
مزیت رقابتی موردتأیيد داللت دارند.
جدول  -6رابطه بین مؤلفهها با مفهوم مزیت رقابتی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم
مفهوم

ردیف

مزیت
رقابتی

1
2
3
4
5

مؤلفهها
مزیت متجانس
مزیت مشهود
مزیت پویا
مزیت مرکب
مزیت پایدار

بارعاملی

خطای استاندارد

ضریب تعیین

مقدار تی

نتیجه

0/95
0/88
0/95
0/79
0/80

0/10
0/23
0/10
0/38
0/36

0/90
0/77
0/90
0/62
0/64

3/57
7/07
2/88
9/27
8/35

تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد

نتایج شکل شمارة دو نشان میدهد که پنج مؤلفه از یک عامل بزرگتر به نام متغير مزیت رقابتی
بهوجود آمدهاند و این مؤلفهها پيشبينی قوی برای متغير مزیت رقابتی هستند که در شکل شمارة
دو نشان داده شده است.

شکل  -2تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم برای برآورد ساختار عاملی پرسشنامة مزیت رقابتی در ورزش
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در آزمون نيکویی برازش ،تناسب مجموعة دادهها بررسی میشود که با توجه به جدول شمارة هفت،
نسبت خی دو به درجه آزادی برابر با  1/58و ریشة ميانگين مجذور خطای تقریبی 1برابر با 0/048
است؛ بنابراین ،مدل ساختاری از برازش الزم برخوردار است .همچنين ،شاخص ریشه ميانگين ماندهها2
برابر با  ،0/054شاخص نيکویی برازش 3برابر با  ،0/94شاخص برازش تطبيقی 4برابر با  ،0/99شاخص
برازش حد مطلوب 5برابر با  ،0/95شاخص برازش فزآینده 6برابر با  ،0/99شاخص نيکویی برازش اصلح
شده 7برابر با 0/94برازش مدل را تأیيد کردند .درمجموع ،هر هشت شاخص ذکرشده تناسب مدل را
تأیيد کردند؛ بنابراین ،مدل مزیت رقابتی ازلحاظ شاخصهای برازش مناسب میباشد و تمامی 17
سؤال و پنج مؤلفه مطرحشده میتوانند در مدل مزیت رقابتی استفاده شوند.
جدول  -7مقادیر شاخصهای آزمون نیکویی برازش مزیت رقابتی
شاخصها
نسبت خی دو به درجه آزادی
ریشه ميانگين مجذور خطای تقریبی
شاخص برازش فزآینده
شاخص نيکویی برازش
شاخص برازش تطبيقی
شاخص برازش حد مطلوب
شاخص نيکویی برازش اصلح شده
شاخص ریشه ميانگين ماندهها

مقادیر

نتیجه

1/58
0/048
0/99
0/94
0/99
0/95
0/94
0/054

تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد

درمجموع ،نتایج تحليل عاملی مرتبة اول و مرتبة دوم پرسشنامة مریت رقابتی در ورزش نشان داد
که این ابزار از روایی سازة قابلقبول و مطلوبی برخوردار است.

)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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بحث و نتیجهگیری
مسلم است که ابزار معتبر و پایا در پژوهش میتواند پژوهشگران را به اطلعات دقيقتر رهنمون کند.
هر ابزار اندازهگيری برای اندازهگيری متغيری خاص طراحی میشود .به هر ميزان ابزار اندازهگيری
بتواند سازه یا متغير هدف را که برای آن طراحی شده است ،اندازهگيری کند از اعتبار بيشتری
برخوردار است؛ بنابراین ،پژوهشهایی که در حوزة ورزش و ازطریق مزیت رقابتی انجام میشوند،
مستلزم داشتن ابزار پایا و معتبر خواهند بود.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،معرفی ابزار معتبر و پایا برای سنجش مزیت رقابتی در ورزش بود .پایة
هر هدف پژوهشی استفاده از ابزارهای معتبر و پایا است و تفسير نتایج پژوهش به اعتبار ابزار
بهکارگرفتهشده بستگی دارد؛ بنابراین ،پژوهشگران باید از اعتبار ابزار مطمئن باشند .اعتبار ابزار یکی
از معيارهای مهم در ارزشيابی پژوهشهای کمّی بهشمار میرود که پایهای برای تصميمگيری دربارة
مفيدبودن کاربرد یافتهها در عمل ،فراهم میآورد (وود و هابر .)1997 ،1ازسویدیگر ،تحليل عاملی
درجهای را که هر عبارت بهدرستی در یک دسته قرار میگيرد ،نشان میدهد (وود و هابر .)1997 ،در
تحليل عاملی تأیيدی ،الگوهای نظری خاصی با هم مقایسه میشوند و درواقع ،تحليل عاملی تأیيدی
روشی مفيد برای بازنگری ابزار مناسب برای انجام پژوهشهای مختلف است (باربارا و ویليام.)2005 ،
سنجش اعتبار انواع مختلفی (صوری ،محتوایی و سازه و غيره) دارد .در این پژوهش برای تعيين روایی
صوری و محتوایی پرسشنامة مزیت رقابتی در ورزش از نظر متخصصان بهره گرفته شد و درنهایت،
پس از انجام اصلحهای پيشنهادی ،پرسشنامة نهایی تدوین شد.
در تعيين همسانی درونی پرسشنامة مزیت رقابتی در ورزش ،ضریب آلفایکرونباخ و ضریب پایایی
ترکيبی مؤلفههای مزیت متجانس بهصورت  α = 0/82و  ،CR = 0/79مزیت مشهود بهصورت = 0/82
 αو  ،CR = 0/82مزیت پویا بهصورت  α = 0/79و  ،CR = 0/76مزیت مرکب بهصورت  α = 0/91و
 CR = 0/90و مزیت پایدار بهصورت  α = 0/80و  CR = 0/81بود که نشاندهندة مطلوببودن همسانی
درونی ابزار پژوهش هستند.
در پژوهش حاضر 17 ،گویة مزیت رقابتی ،در پنج مؤلفة مزیت متجانس ،مزیت مشهود ،مزیت پویا،
مزیت مرکب و مزیت پایدار طبقهبندی شدند .درخصوص روایی سازة پرسشنامه و قدرت پيشگویی
سؤالها ،نتایج مقدار تی و نيز ميزان رابطهها در تحليل عاملی تأیيدی مرتبة اول نشان دادند که هر
 17سؤال بهخوبی توانستند پيشگوی معناداری ( )T-Value = ± 1/96برای مؤلفههای خود باشند؛
بنابراین ،تمامی سؤالهای مطرحشده در این مدل موجب تأیيد ساختار نظری پرسشنامة مزیت رقابتی

1. Wood & Haber
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شدند؛ درنتيجه ،با مقادیر تی مشخصشده برای سؤالها ،روایی بيرونی و مقادیر برآورد رابطة روایی
درونی سؤالها تأیيد میشود.
با توجه به اینکه مدل کامل معادالت ساختاری شامل دو متغير مکنون و آشکار است ،پارامترهای مدل
باید ازطریق پيوند بين واریانسها و کوواریانسهای متغيرهای مشاهدهشده برآورد شوند و مناسبت و
کفایت روانسنجی اندازهها در تحليل ،آزمون شود .بدینمنظور ،نتایج آزمون نيکویی برازش برای
پرسشنامة مزیت رقابتی در تحليل عاملی تأیيدی مرتبة دوم نشان داد که شاخص نسبت خی دو به
درجه آزادی برابر با  1/58و ریشة دوم برآورد واریانس خطای تقریب برابر با  0/048است که میتوان
گفت ،مدل مزیت رقابت ی با پنج مؤلفه از برازش خوبی در سطح جامعه برخوردار است .همچنين، ،
شاخص ریشه ميانگين ماندهها برابر با  ،0/054شاخص نيکویی برازش برابر با  ،0/94شاخص برازش
تطبيقی برابر با  ،0/99شاخص برازش حد مطلوب برابر با  ،0/95شاخص برازش فزآینده برابر با ،0/99
شاخص نيکویی برازش اصلح شده برابر با 0/94برازش مدل را تأیيد کردند؛ بنابراین ،با توجه به این
نتایج مشخص میشود که تمام مؤلفههای پرسشنامة مزیت رقابتی در ورزش میتوانند بهعنوان یک
مدل استفاده شوند.
در بررسی ارتباط عاملها با پرسشنامة مزیت رقابتی ،نتایج نشان داد که تمامی عاملها مزیت متجانس
( )r = 0/95 ،T-value = 10/52مزیت مشهود ( ،)r = 0/88 ،T-value = 11/68مزیت پویا (= 12/18
 ،)r = 0/95 ،T-valueمزیت مرکب ( )r = 0/79 ،T-value = 11/86و مزیت پایدار (،T-value = 11/09
 )r = 0/80با مزیت رقابتی رابطة معنادار داشتند؛ بنابراین ،هر پنج عامل توانستند پيشگوی خوبی
برای پرسشنامة مزیت رقابتی در ورزش باشند؛ درنتيجه ،اعتبار درونی و بيرونی مدل (مزیت رقابتی
در ورزش) تأیيد میشود.
مزیت رقابتی مشهود ،آن نوع مزیتی است که منشأ آن منابع مشهود است که بهصورت دادة فيزیکی
مانند تجهيزات و غيره میتوان آن را مشاهده کرد .پژوهشهای تئودوراکس ،الکساندریس ،سانچز و
سارمنتو )2004( 1و لی ،کيم ،کو و ساگاس )2011( 2جنبههای ملموس و پایدار رقابتی باشگاههای
ورزشی را عاملی برای رضایت و وفاداری مشتریان گزارش کردند؛ منابعی مانند کارکنان آموزشدیده و
آگاه و مدیران کاریزما که شاید خود دليلی بر جذب مشتریان باشند؛ بنابراین ،مدیران باشگاهها باید
درمقایسه با رقبای خود به تغييرات محيطی سریعتر پاسخگو باشند .درواقع ،مزیتهای مشهود از منابع
فيزیکی و قابلمشاهده ناشی میشوند .باالبودن مزیت مشهود در باشگاههای پرورشاندام نشاندهندة
منابع مشهود باشگاه ازقبيل طراحی و امکانات برای سنين مختلف ،تجهيزات و امکانات دیگر است و
1. Theodorakis, Alexandris, Rodrigues & Sarmento
2. Lee, Kim, Ko& Sagas
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این مطلب میتواند به مدیران باشگاهها پيشنهاد دهد که وجود امکانات و تسهيلت متناسب ،بهروز و
نوین یک امتياز رقابتی برای جذب مشتریان بيشتر است؛ البته نباید از وجود منابعی که نامشهود
هستند و تأثير زیادی بر فرایند جذب مشتری دارند ،غافل شد؛ بهطوریکه تغييرات معاصر در محيط
سازمانها باعث میشوند که مزایای رقابتی بهمراتب پيچيدهتر و ارتباطات بين منابع مزایا و پيامد
فعاليتها ،بيشتر بهصورت نامشهود باشند (سگلينسکی.)2016 ،1
مزیت پویا ،دیگر مؤلفهای است که تأثير زیادی بر مزیت رقابتی دارد .مزیت پویا را اساس کارایی و
اثربخشی شرکتها در بازار تعریف کردهاند (ژو و همکاران2009 ،؛ انز2010 ،2؛ هسترلی و بارلی،
)2015؛ زیرا ،این نوع مزایا باعث میشوند که شرکتها فعاليتهای کسب وکار خود را کاراتر و
اثربخشتر از رقبا انجام دهند که معموالا بر دانش و قابليتهای سازمان استوار است (حسينی.)2011 ،
با توجه به شاخصهایی که این مؤلفه را دارند ،مشتریان باشگاههای ورزشی انتطار دارند ،خدماتی که
ارائه میشوند از کيفيتی باال برخوردار باشند و در ارائة خدمات از خلقيت برای نوآوری در خدمات
بهنحو بهتر استفاده کنند .بدیهی است که بين مزیتهای موقعيتی و مزیتهای پویا تعامل وجود دارد
و این دو بر یکدیگر تأثير میگذارند و از یکدیگر تأثير میپذیرند .درواقع ،مزیتهای پویا میتوانند
مزیتهای موقعيتی را تقویت کنند و به موازات ارتقای موقعيت سازمان و شاخصهای موقعيتی و
بهکارگيری سازوکار مدیریتی کارآمد ،ارتقا یابند .در رویکرد پویا ،مدیران باشگاهها باید در مقایسه با
رقبای خود پاسخگویی سریعتری به تغييرات محيطی داشته باشند؛ بنابراین ،با توجه به تغييرات پویا
در محيط ،الزم است که دانش بهطور منظم دراینزمينه بهروز شود (سگلينسکی.)2016 ،
مؤلفة دیگر ،مزیت پایدار است .مزیت پایدار ازنظر زمانی طوالنیمدت است و زودگذر نيست و بهراحتی
رقبا به آن دسترسی ندارند (حسينی .)2011 ،مزیت رقابتی پایدار بهعنوان یک عامل مهم در ادراک
ارزش کاالها و خدمات ظاهر میشود که باید بهعنوان عناصر تمایز رقابتی درنظر گرفته شود
(گویمارس ،سورو و واسکونسلو .)2017 ،3مزیت رقابتی دارای یک چرخة عمر است که از انتخاب
برنامهریزیشده و تجمع منابع بعدی آغاز میشود؛ اما موفقيت پایدار نيازمند مزایای رقابتی پایدار
است و مستلزم بهبود مستمر و نوآوری است (نينگ .)2012 ،4مزیت رقابتی پایدار ،پيشگویی مهم
برای عملکرد سازمانی است؛ زیرا ،ویژگیهای اساسی سازمان را برای دستيابی به نتایج اقتصادی مثبت
برجسته میکند (گویمارس و همکاران .)2017 ،بهطورکلی ،میتوان گفت که مزیت پایدار از ویژگی-
هایی نظير بادوامبودن ،تحملپذیری مناسب ،قابليت زیستی زیاد ،قابليت حمایتی و پشتيبانی زیاد،
1. Ceglinski
2. Enz
3. Guimaraes, Severo & Vasconcelos
4. Ning
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قابليت پذیرش باال ،قدرت توجيهپذیری و اقناعسازی مناسب و توان مذاکرهای قابلملحظه برخودار
است که البته متناسب با شدت و قدرت پایداری مزیت رقابتی ،همه یا بعضی از ویژگیهای یادشده
در آن وجود خواهند داشت؛ بنابراین ،مدیریت باشگاهها باید برنامة بلندمدت برای درنظرگرفتن مزیت
پایدار داشته باشد تا بعد از جذب مشتریان آنها را به مشتریان وفادار تبدیل کند.
مؤلفة بعدی ،مزیت متجانس است .مزیت متجانس زمانی معنی پيدا میکند که شرکت و رقبایش
اساساا با استفاده از مهارتها و قابليتهای متجانس و مشابه به روش یکسان رقابت میکنند
(ميرکاظمی و همکاران .)2017 ،دراینصورت ،مزیت رقابتی از انجام فعاليتهای مشابه بهصورت بهتر
حاصل میشود .بهبياندیگر ،وقتی مزیت رقابتی شرکتها از منابع و روشهای مشابهی حاصل میشود،
دراینصورت شرکتهایی به مزیت رقابتی بادوام دست خواهند یافت که بهصورت کاراتر و اثربخشتر
منابع را بهکار گيرند و روشها را اجرا کنند؛ زیرا ،دراینصورت شرکتها بدون اینکه فرصت متمایزبودن
در بازی مشابه را داشته باشند  ،مجبور به ایفای نقش هستند و بنابراین ،تنها تعيينکنندة مزیت
رقابتی ،دوام کارایی عملياتی است؛ البته توانایی فرهنگ بهعنوان منبع مزیت رقابتی به ميزان سازگاری
آن با شرایط محيط خارجی بستگی دارد .دراینصورت ،هرچه فرهنگ سازمانی با شرایط و الزامهای
محيط پيرامون سازگارتر باشد ،توانایی سازمان در پاسخ به انتظارات محيطی و نيازهای بازار ارتقا
مییابد (هاگينز . )2015 ،این امر پاسخگویی به مشتری را تسهيل میکند و از این طریق دسترسی
سازمان به مشتریان را بهبود میبخشد و موجب ارتقای موقعيت رقابتی به شاخصها و متغيرهای مؤثر
مزیت رقابتی و عناصر تشکيلدهندة آن خواهد شد.
باالبودن ميانگين سایر مزیتهای رقابتی نيز خود حاکی از این است که در بحث رقابت ،مجموعههای
ورزشیای موفق هستند که بهجای یک مزیت رقابتی ساده ،به چندین مزیت رقابتی ساده (مزیت
مرکب) مجهز شده باشند؛ بنابراین ،مدیر باشگاه فقط نباید به موقعيت خوب مکانی تکيه کند؛ بلکه باید
تلش کند درکنار این مزیت رقابتی از سایر امتيازها ازقبيل فناوریهای جدید ،امکانات رفاهی برای
مشتریان ،مربيان باتجربه ،دادن کارتهای وفاداری به مشتریان و غيره بهرهمند شود (ميرکاظمی و
همکاران)2017 ،؛ بنابراین ،میتوان گفت که مدیران باشگاهها برای افزایش جلبنظر مشتریان باید
مزیت مشهود ،پایدار ،پویا و متجانس را در خدماتدهی خود ایجاد کنند تا بدینطریق به مزیت مرکب
دست یابند .برای ایجاد مزیت مشهود باید امکانات و تجهيزات مشهود فراهم شوند .مدیران باشگاهها
برای ایجاد مزیت پایدار باید خدماتی منحصربهفرد در درازمدت داشته باشند؛ بهطوریکه سایر باشگاهها
نتوانند از آنها تقليد کنند .همچنين ،مدیران باشگاهها برای ایجاد مزیت پویا باید با برنامهریزی،
سازماندهی و مدیریت دقيق سعی کنند کارایی و اثربخشی را افزایش دهند و درنهایت ،آنها برای
ایجاد مزیت متجانس باید در ارائة خدمات مشابه با رقبا ،انحصار و کيفيت بهتر و بيشتری را ایجاد کنند.
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با انجام و درنظرگرفتن مزیتهای ذکرشده میتوان به مزیت مرکب نيز دست یافت و با جذب بيشتر
مشتریان به اهداف خود رسيد.
باشگاههایی سود بيشتری نسبت به رقبا کسب میکنند که دارای مزیت رقابتی باشند؛ بنابراین ،رقابت
شدیدی درميان باشگاههای ورزشی برای جذب مشتریان وجود دارد که باعث میشود باشگاهها بهطرف
مزیت رقابتی سوق داده شوند .مفهوم مزیت رقابتی ارتباطی مستقيم با ارزشهای موردنظر مشتری
دارد؛ بهنحویکه در یک طيف مقایسهای ،هرچه ارزشهای عرضهشدة یک باشگاه با ارزشهای موردنظر
مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق باشد ،میتوان گفت که نسبت به رقبای خود دارای برتری و مزیت
هستند  .هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکيه بر منابع و قابليتهایی که دراختيار دارد،
رقابتپذیری و دستيابی به موقعيتی ممتاز ازلحاظ عملکردی در بازار مبتنیبر مشتریمداری است.
کليد این مسئله؛ یعنی دستيابی به رقابتپذیری ،پایداری مزیتهای رقابتی براساس اصل شناخت و
درک نيازهای مشتری و تمرکز بر مشتری و همچنين ،بهبود فرایندها از دید مشتری است.
در پایان ،براساس یافتههای بهدستآمده باید گفت که پرسشنامة مزیت رقابتی مقياس قابلاطمينان
و معتبری است که میتوان از آن برای ارزیابی مزیت رقابتی در ورزش استفاده کرد و نتایج پایا و
باثباتی را نيز بهدست آورد .همچنين ،پژوهشگران درزمينة مدیریت ورزشی میتوانند از ابزار مزیت
رقابتی در ورزش برمبنای مدل پنجعاملی بهعنوان ابزاری مناسب در حوزههای مختلف ورزشی استفاده
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.
Keywords: Validation, Tools, Competitive Advantage, Sport.
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