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  طراحی مدل توسعه مزیت رقابتی در صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور

 
  3محمد حامی،  2وحید شجاعی ، 1*محمدمهدي اسالمی مرزنکالته 

 
  کیدهچ

نظر تر از رقبا بهشود که یک مقصد در نظر گردشگران خود جذابمزیت رقابتی در گردشگري موجب میمقدمه: 
وکارهاي حوزه صنعت گردشگري هاي رقابتی جزو الزامات اصلی کسببا وجود اینکه شناسایی و تحلیل مزیت .برسد

نشده است. از این رو هدف از این پژوهش طراحی  باشد اما تاکنون چارچوب بومی جهت تحلیل آن ارائهورزشی می
 مدل مزیت رقابتی به صورت موردي در صنعت توریسم ورزشی شمال کشوراست.

نظران و باشد. جامعه آماري شامل صاحبهمبستگی می -روش تحقیق از نوع توصیفی  روش شناسی:
د قابل کفایت جهت آزمون مدل به باشد. نمونه آماري به تعدامتخصصان گردشگري ورزشی در شمال کشور می

گیري قضاوتی از مدیران، اساتید، کارآفرینان و ...) انتخاب و نظرخواهی گردید روش هدفمند و در دسترس (نمونه
هاي نیمه اکتشافی هدایت اي و مصاحبهنفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه کتابخانه 246(

نفر)، پایایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  11ابزار با استفاده از نظر متخصصان ( شده است. روایی محتوایی
 Smart plsافزار هاي برازش مدل ارزیابی و تائید گردید و از نرم) و روایی سازه آن با استفاده از شاخص92/0(

 ها استفاده شده است.براي تحلیل داده
بندي هاي رقابتی چارچوبها و مزیتها، استراتژينظر اصلی شامل منابع، قابلیتعوامل شناسایی و در چهار م یج:انت

هاي بر قابلیت 21/0و  β (40/0 ،78/0اند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که منابع رقابتی به ترتیب با ضرایب (شده
به ترتیب بر  348/0و  582/0 هاي رقابتی با ضرایبدار دارد و همچنین استراتژيرقابتی اثر مثبت، مستقیم و معنی

 454/0هاي رقابتی نیز با ضریب دار دارند. قابلیتهاي رقابتی و مزیت رقابتی داراي اثر مثبت، مستقیم و معنیقابلیت
 داري دارند.بر مزیت رقابتی اثر معنی

وند و از طریق شها، منابع رقابتی به خودي خود مزیت رقابتی مؤثري محسوب نمیبر اساس یافتهگیري: نتیجه
شوند. از این رو فعاالن بازار هاي آن منجر به مزیت رقابتی پایدار میهاي مناسب و ارتقاي قابلیتاستراتژي

گردشگري ورزشی نباید تنها به داشتن منابع رقابتی اکتفا کنند و باید به اتخاذ راهبردها و توسعه کارکردهاي منابع 
 متناسب با بازار هدف اقدام نمایند.

 
 صنعت ورزش، گردشگري ورزشی، مزیت رقابتی، منابع رقابتی، بازار رقابتی. واژگان کلیدي:
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 مقدمه -1
اي سیار ویژهصنعت توریسم ورزشی بخش مشترك بین دو صنعت توریسم و ورزش است که مزیت رقابتی جایگاه ب

دنبال درصد بیشتري از بازار  قابتی بههاي رهاي گردشگري ورزشی با ایجاد مزیتدر ساختار رقابتی آن دارد. آژانس
ها آن پسندند که ارزش بیشتري براياند. در این بین، گردشگران غالباً خدماتی را میبزرگ و ایجاد خدمات ورزشی

). از این Truyens et al, 2014غلب به دنبال کیفیت بهتر خدمات ورزشی هستند (اکند. گردشگران ایجاد می
ظ کلیه جوانب برابر در گردشگري ورزشی در مواجهه با محصوالت و خدماتی که به لحاوکار رو، صاحبان کسب

 ند.شان باشهستند، باید به دنبال ایجاد ارزشی باالتر، متمایزتر و ماندگارتر براي مشتریان
کند گذاري در این بخش را توجیه میاز سوي دیگر وجود اثرات مثبت اقتصادي در ورزش و گردشگري، سرمایه
بال جذب هواداران و ورزشی به دن -که در این راستا کشورهایی زیادي با برگزاري رویدادهاي مختلف تفریحی

 ). گردشگري ورزشی مسافرتی که به دالیلRobinsona&Minikin, 2012گردشگران خارجی هستند (
ف شد و سه رفتار عمده هاي ورزشی که دور از محل زندگی باشد تعریغیرتجاري براي مشاهده یا شرکت در فعالیت

گردشگري ورزشی رویداد یا (تماشا کردن  -2گردشگري ورزشی فعال). شرکت کردن ( -1گیرد: را در برمی
هاي هاي ورزشی، موزههاي مشهور مربوط به ورزش مثل بازدید از شخصیتاز جذابیت بازدید کردن -3غیرفعال). 

). کشورهایی مانند Yaseen et al, 2016( ورزشی) هاي مهم و غیره (گردشگري خاطراتورزشی، ورزشگاه
ند. در ایران، خدمات ابراي رشد اقتصادي به خوبی استفاده کرده ورزشی گردشگري صنعت توسعهترکیه و تایلند از 

هاي سنتی و عدم برخورداري از کیفیت مناسب گیري از روشو محصوالت گردشگري ورزشی اغلب به دلیل بهره
 ,Todericiu&Stanitتقاضاي مشتریان در مورد تنوع، کیفیت و قیمت موفق نبوده است (در جهت برآوردن 

(مجتبوي و است  ). عمده توریسم ورزشی به صورت توریسم رویداد مانند تماشاگران جام جهانی و المپیک2015
هاي ژگیوساز و ویکارگیري در ساختهاي بهمحیط عملیاتی، ساختارهاي آن، فناوري). 1387بهمن پور، 

اي در حال تغییر است؛ و همچنین این صنعت، از پتانسیل باالیی براي کسب مزیت محصوالتش با سرعت فزاینده
 رقابتی برخوردار است

هاي مختلف گذراند، نگرش حوزهدر شرایطی که صنعت ورزش، مراحل تکاملی جهانی شدن خود را می
مداري کرده است. عمده این تحوالت حول محور مشتريوکار در این صنعت تحولی فلسفی و اساسی پیدا کسب

وکارها صرف جذب، نگهداري و پایدار نمودن روابط با مشتریان است به نحوي که بخشی از نیروي رقابتی کسب
ترین عنصر که مهم ترین مهم که است آن موید زمینه این در پیشین تحقیقات مرور). Danosh, 2015شود (می

وکارها باید به مزیتی دست یابند که رقبا است. کسب 1تري بازار امروز، داشتن مزیت رقابتیدر رقابت و جذب مش
). مزیت رقابتی یک شرکت، تابعی از Nemec et al, 2014فاقد آن هستند و نیز سرعت تقلید از آن کند باشد (

 ,Chewet alباشد (می هاهاي شرکت بر اساس مزیت منابع و استراتژيتحلیل صنعت، قوانین سازمانی و تالش
بینی محیطی و نیز سازگاري با ها براي مقابله با تغییرات غیرقابل پیشنظران معتقدند سازمان). صاحب2008

 ).1389اي جز کسب مزیت رقابتی ندارند (کاظمی و همکاران، الزامات رقابتی، چاره
موضوع مزیت رقابتی در صنعت  بر اساس مرور تحقیقات مشخص شد که تاکنون تحقیق تخصصی و جامعی با

گردشگري ورزشی کشور به ارائه چارچوب بومی براي تحلیل آن است در حالی که مزیت رقابتی یک عنصر مهم 
است و نیازمند وجود  رود. از طرفی دیگر مسئله مزیت رقابتی پیچیدهدر توسعه صنایع و رونق بازارها به شمار می

 

1  . Competitive Advantage 
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از این رو هدف از این پژوهش ارائه و آزمون مدل مزیت رقابتی در صنعت باشد. یک چارچوب تحلیلی مناسب می
 گردشگري ورزشی به صورت مطالعه موردي در شمال کشور است.

هر یک از محققان با توجه به دوره  است آن بیانگرها و تحقیقات در زمینه مزیت رقابتی نشان مرور تئوري
اند و این در حالی است که عنوان منبع مهم مزیت رقابتی داشتهزمانی، تأکید بر عوامل محیطی یا سازمانی به 

موضوع اساسی در ارتباط با مزیت رقابتی، ایجاد یا کسب آن از طریق تلفیق مؤثر منابع محیطی و سازمانی با استفاده 
. )Chan, 2014هاي رقابتی با رویکردي فرایندي است (هاي ذهنی و فکري سازمان یا همان جنبهاز قابلیت

هاي استراتژیک و عوامل استراتژیک کنند که سودآوري شرکت به میزان سازگاري داراییبرخی نظریات بیان می
گیرد صنعت بستگی دارد و لذا اساس مزیت رقابتی بر مبناي تعامل سازمان صنعتی و تئوري شایستگی قرار می

)Amit, &Schoemake, 2013از تئوري پردازان بر اهمیت عوامل  ). در مقابل این دسته از نظریات، تعدادي
و نگرش  1توان به نگرش بر مبناي منابعدرون سازمانی در کسب مزیت رقابتی تأکید دارند که از آن جمله می

هاي ها را به عنوان مجموعه). نگرش بر مبناي منابع، سازمان ,200Miguel et alاشاره کرد ( 2هاي پویاقابلیت
هاي نادر که ویژگیت که مبناي مزیت رقابتی سازمان، منابع آن است، مشروط بر ایننگرد و معتقد اسمنابع می

 &Lismenبودن، با ارزش بودن، قابلیت جایگزینی و تقلیدناپذیر بودن یا مشکل بودن تقلید را دارا باشند (
Margaret, 2004.( هاي مدیریتی و کند که مزیت رقابتی بنگاه، به فرآیندهاي پویا بیان میرویکرد قابلیت

گیرد. ها شکل میهاي منحصربه فرد آن و مسیرهاي دسترسی به آنسازمانی آن بستگی دارد و توسط وضعیت دارایی
کند هاي فناورانه و کارکردي تأکید میهاي سازمانی و مهارتهاي مدیریت ترکیباین رویکرد بر توسعه قابلیت

 ).1392(اکبري و اسماعیل زاده، 
اند گري تحقیقات مختلفی به بررسی ارتباط مزیت رقابتی با سایر عوامل صنعت و بازار پرداختهدر حوزه گردش

اند که سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاري تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی )، گزارش کرده2016و همکاران ( 3یاسین
مزیت رقابتی برحسب جنسیت براي گردشگري شهري دارد. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر سرمایه ساختاري بر 

، مدیریت سبز و مزیت رقابتی در )، در بررسی رابطه نوآوري2016( 4تر است. لیوزنان نسبت به مردان کمی قوي
صنعت گردشگري نشان داد که نوآوري در محصوالت سبز بیشتر از نوآوري در فرآیند مدیریت سبز منجر به مزیت 

اي با هدف تأثیر اکوسیستم بر مزیت رقابتی پایدار نشان داد )، در مطالعه2015( 5تشود. تودرسی و استانیرقابتی می
وکارهاي صنعت هاي بزرگ در کسبهاي کوچک و متوسط نسبت به بخشداري براي بخشکه تفاوت معنی

 توریسم وجود دارد.
سم رویداد بوده است. دهد که در حوزه گردشگري ورزشی تحقیقات بیشتر متمرکز توریمرور مطالعات نشان می

)، در بررسی مزیت رقابتی رویداد المپیک جهت جذب گردشگران و هواداران، نشان داد 2012( 6رابینسون و مینیکین
و همکاران  7شود. بار الیسازي و اتحاد با سایر برندها میسر میکه توسعه اقتصادي این رویداد از طریق ظرفیت

هاي ري گردشگري ورزشی در رومانی به این نتیجه رسیدند که ورزشگی)، در تحقیقی با عنوان جهت2008(
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) در 2010( 1گردشگري هستند. رادوان و همکاران هاي آبی، جزو ده قطبروي، کوهنوردي، ورزشزمستانی، پیاده
تحقیقی به این نتیجه رسیدند که پذیرش راهبردهاي مدیریت گردشگري ساحلی و ورزشی بستگی به نحوي تعامل 

ها پیش روي مؤسسات تفریحی و ورزشی ترین فرصت). مهم2006( 2مل مدیریتی و عوامل موقعیتی دارد. تانگعوا
وکارهاي کوچک ورزشی، کاهش تصدي دولت در ورزش، باال رفتن سطح را شامل گسترش فناوري، توسعه کسب

از به سرگرمی گزارش کرد. اوزیر هاي همگانی، کسب تجربه جدید و نیها، تمایل به انجام ورزشتحصیالت کانادایی
هاي چند ) در مطالعه تطبیقی مزیت رقابتی گردشگري بین ترکیه و اسپانیا نشان داد که مکان2012( 3و همکاران

هاي گردشگري این دو کشور هستند و ترکیه نسبت به اسپانیا ترین مزیتمحیطی و رویدادهاي فانتزي ورزشی مهم
) یازده ویژگی گردشگري 2016( 4تر است. اوانسما به لحاظ مدیریت گردشگري ضعیفبه لحاظ منابع رقابتی بهتر ا

ترین مزیت بود. با ورزشی جهت دستیابی به مزیت رقابتی را تعیین نمود که آنالین بودن رویدادهاي ورزشی مهم
ند اما در صنعت اهاي رقابتی در گردشگري ورزشی پرداختهوجود این که تحقیقات خارجی زیادي به بررسی مزیت

هاي برخاسته از تحقیقات توریسم ورزشی کشور ساختار بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاري از راهکارها و روش
خارجی به طور مستقیم در داخل کشور قابل کاربرد نیست. از این رو نیاز به انجام مطالعات بومی جهت ارزیابی 

 رد.سازي دانش خارجی وجود دامسائل داخلی و بومی
اند. کاظمی و ها پرداختهتحقیقات داخلی در حوزه مزیت رقابتی در گردشگري عمدتاً به بررسی عوامل و جاذبه

هاي رقابتی در گردشگري استان اصفهان گزارش کردند که عوامل سیاسی، ) در شناسایی مزیت1389همکاران (
ه ترتیب بیشترین میزان اثر را در کسب مزیت محیطی بمدیریتی، حقوقی، علمی، فناوري، اجتماعی، فرهنگی، زیست

) در بررسی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهاي گردشگري در چابهار 1389رقابتی دارند. فرزین و نادعلی پور (
هاي محوري، منابع پشتیبان و عوامل مشی مقصد، مدیریت مقصد، جاذبهریزي، خطنشان داد که به ترتیب برنامه

) در طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصدهاي گردشگري 1395اولویت برخوردارند. فتحی (کننده از تقویت
هاي شمال کشور شامل گیالن، مازندران و هاي رقابتی بالقوه و بالفعل استاننشان داد که بر اساس انواع مزیت

ه صورت تخصصی به مبحث گلستان داراي بیشترین اولویت هستند. در حوزه گردشگري ورزشی کشور هر چند ب
)؛ محمدي و همکاران، 1390مزیت رقابتی پرداخته نشده است اما عمده تحقیقات مانند؛ گودرزي و اسمعیلی، (

در حالی که بازار  ) در ارتباط با خدمات ورزشی صورت گرفته است.1392) و امینی روشن و همکاران، (1391(
رزشی داراي تفاوت قابل توجهی است. با این وجود تحقیقات هاي خدمات وگردشگري ورزشی با بسیاري از حوزه

) در تبیین ارزش 1393غفاري و همکاران (اند. هاي مرتبط با مزیت رقابتی متمرکز بودهمرور شده بر روي مؤلفه
تواند مقصد دهد مدیریت دانش، تأمین مالی، بازاریابی و محیط حقوقی میویژة برند مقاصد گردشگري نشان می

هاي ) در بررسی جاذبه1394همتی نژاد و همکاران ( دهد.داري تحت تأثیر قرار میطور معنیگري را بهگردش
هاي مربوط به برگزاري هاي شمالی ایران نشان دادند، جاذبهي توریسم ورزشی استانگردشگري ورزشی در توسعه

گرم و ردي، گردش در جنگل، آبگردي، کوهنوردي و غارنونوردي و طبیعت، تپههاي آبیمسابقات، ورزش
ي گردشگري ورزشی هاي زمستانی به ترتیب از باالترین اهمیت در توسعهدرمانی، شکار و صید و ورزشطبیعت
) به ارائه مدل مزیت رقابتی براي بخش تولیدي صنعت 1394هاي مورد مطالعه برخوردار هستند. ریحانی (استان
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تی، کارآفرینی استراتژیک، هوشمندي و مزیت رقابتی را شناسایی و ارزیابی ورزش پرداخت و چهار منظر عوامل رقاب
) در بررسی نقش مزیت رقابتی در رضایتمندي مشتریان استخرهاي شناي شهر 1396نمود. میرکاظمی و همکاران (

) 42/0س ()، مزیت متجان38/0)، مزیت پویا (40/0)، مزیت پایدار (30/0بیرجند نشان دادند که بین مزیت مشهود (
) با رضایتمندي ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد و این متغیرهاي در مجموع توانستند 27/0و مزیت مرکب (

) طراحی مدل تمایل 2018قزلسفلو و همکاران (از تغییرات واریانس رضایتمندي مشتریان را تبیین کنند.  33%
هاي اکوتوریستی نشان دادند که جاذبه س قابلیتهاي بومی و سنتی بر اسابازگشت رفتاري گردشگران ورزش

) بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاري تجربه 72/0هاي طبیعی و جنگلی () و ورزش81/0هاي آبی و ساحلی (ورزش
 مجدد گردشگران دارند.

کند و بر اساس مطالب بیان شده مزیت رقابتی در رونق صنعت گردشگري ورزشی نقش محوري ایفا می
گیري دست یابند. در توانند به سودآوري چشمهاي رقابتی نمیهاي این بازار بدون کسب و ارتقاي مزیتوکارکسب

تواند براي فعاالن بازار گردشگري ورزشی راهنما و مبناي همین راستا وجود اطالعات و راهکارهاي علمی می
سعه مزیت رقابتی صنعت گردشگري گیري باشد. شناخت و تحلیل عوامل تعیین کننده، گام آغازین در توتصمیم

ها و راهکارهاي توسعه ها، روشتوان به شناسایی و نظامندسازي استراتژيورزشی است. برپایه این شناخت می
اي مزیت رقابتی در صنعت گردشگري ورزشی پرداخت. عالوه براین باید گفت که مبانی اصلی دانش در هر حوزه

ها در قالب هاي جزئی و پراکنده؛ زیرا دادهتوسط دانشمندان است و نه یافته هاي مناسب شناسایی شدهبر پایه مدل
سازي از فراگردهاي یک سیستم، لزوماً سیستم را به توانند کشف، تبیین، تعبیر شوند. مدلمدل و روابط چندگانه می

کند (صفاري، تر میآسان هاي اساسی آن رادهد که درك مکانیسمکند؛ اما ابزاري به دست میطور کامل معرفی نمی
). در تحقیقات حوزه مدیریت گردشگري ورزشی نیز تحقیقات مدلسازي کاربرد فراوانی دارد. پراکندگی 1391

 تحقیقات این حوزه محقق را بر آن داشت تا به ارائه مدلی براي تحلیل مزیت رقابتی در این زمینه بپردازد
 

). این مدل 1ین پژوهش مورد بررسی و استفاده قرار گرفت (شکل زیر به عنوان نظریه پایه در امدل مفهومی: 
بندي تحقیقات قبلی در زمینه مزیت رقابتی و به ویژه در زمینه گردشگري است. بر اساس مطالعات بر اساس جمع

توان گفت الگوي دستیابی به مزیت رقابتی یک ماهیت فرایندي دارد. از این رو جهت کسب پیشین به طور کلی می
توانند تأمین کننده مزیت رقابتی مناسب زیت رقابتی منابع رقابتی اساس و پایه هستند؛ اما منابع به تنهایی نمیم

هاي رقابتی نیز به تنهایی براي هاي رقابتی باشند. همچنین قابلیتباشند بلکه منابع و ساختار باید داراي قابلیت
ها و رویکردهاي رقابتی باشند ها باید داراي استراتژيمانیابی به مزیت رقابتی پایدار کافی نیست و سازدست
 بندي تحقیقات).(جمع
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 . تعریف متغیرهاي پژوهش و مطالعات مبناي آن1جدول 
 بر مبناي مطالعات بندي تحقیقات)تعریف (جمع متغیر
منبع 
 1رقابتی

آفرینی و سودآوري هاي ارزشمنابع سازمانی که داراي ویژگی
 نسبی هستند.

). و 2010( 3) و رادون و همکاران2000( 2تونای
 )2012( 4چن و همکاران

قابلیت 
 5رقابتی

-رمایههاي با ارزش و خاصی که در سازمان وجود دارد و سویژگی
گزاري بر آن منجر به ایجاد ارزش و سود خواهد شد بر 

ها، منابع سازي و پیکربندي مجدد شایستگیسازي، یکپارچهتطابق
یر تأکید ازمانی جهت تأمین الزامات محیط متغهاي سو مهارت

 کندمی

) و 2007( 7)، فاهی2003( 6آیرلند و همکاران
 )2012( 8گلدسون و همکاران

استراتژي 
 9رقابتی

آفرینی و شها را به ارزهایی که منابع و قابلیتها و روشتاکتیک
 کنندسودهی تبدیل می

)، هاگس و 2004( 10اورستن و همکاران
 )2012( 12) تانگ و همکاران2007( 11همکاران

مزیت 
 رقابتی

کند، به نحوي ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می
رضه که در آن زمان این ارزش توسط رقباي بالقوه و بالفعل ع

 شودنمی

) 2008( 14)، چیو و همکاران1991( 13مقاله بارنی
 )2010( 15و باراسکوا
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 شناسی پژوهشروش
ایی شمال کشور باشد. این پژوهش در محدوده جغرافیقلمرو پژوهش شامل سه بخش مکانی، زمانی و موضوعی می

محدوده زمانی سال  شامل سه استان گیالن، مازندران و گلستان انجام شده است (قلمرو مکانی). تحقیق حاضر در
اي بین سه حوزه جغرافیا، ورزش و گردشگري رشتهقات میانانجام شد (قلمرو زمانی). این تحقیقات جزو تحقی 1396

 باشد (قلمرو موضوعی).می
دالت ساختاري) این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش از نوع همبستگی (مدلسازي معا

 باشد.ها میدانی میآوري یافتهبه لحاظ روش جمع
 محدودهشگري ورزشی در شمال کشور بود. در این پژوهش نظران و متخصصان گردجامعه آماري شامل صاحب

باشد. نمونه آماري به تعداد قابل کفایت جهت گیالن، مازندران و گلستان می استان سه شامل پژوهش جغرافیایی
). تعداد قابل کفایت =n 246آزمون مدل به روش هدفمند و در دسترس (قضاوتی) انتخاب و نظرخواهی گردید (

). مشخصات افراد 36باشد (برابر تعداد ابعاد مدل می 20تا  10به تعداد  Smart plsدر نرم افزام جهت مدلسازي 
 ) آورده شده است.2نظرخواهی شده در جدول (

 مشخصات نمونه آماري پژوهش .2جدول 
 مجموع زیربخش مشخصه

 استان
   گلستان مازندران گیالن

246 
 (نفر)

86 115 45   

 سازمان

دانشگاه 
دیریت (م

 ورزشی)

ادارات ورزش و 
-جوانان و هیئت
 هاي ورزشی

ادارات میراث 
فرهنگی و 
 گردشگري

مراکز تفریحی 
 ورزشی -

هیأت ورزش 
همگانی (انجمن 
 گردشگري ورزشی)

32 83 36 41 54 

پست یا 
 تخصص

مدیر و 
کارشناس 
 سازمانی

مربی و 
کارشناس 

 ورزشی

عضو هیأت 
 علمی

 راهنماي تور
صاحب فعال بازار و 

 وکارکسب

98 53 32 46 17 

 تحصیالت
  دکتري فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

31 80 87 48  

 جنسیت
    مرد زن
66 180    

 سن
 (سال)

   بیشترین کمترین میانگین
83/43 26 72   

سابقه فعالیت 
 مرتبط (سال)

   بیشترین کمترین میانگین
45/13 4 54   

 
هاي اي و مصاحبهابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه کتابخانه ها:ابزار گردآوري داده

نظران و کارشناسان حوزه گردشگري ورزشی نیمه اکتشافی هدایت شده است. مصاحبه نیمه هدایت شده با صاحب
اي استفاده باشد. از مصاحبه جهت شناسایی متغیرها و تکمیل پرسشنامه حاصل از مطالعه کتابخانهشمال کشور می
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باشد. پرسشنامه حاوي متغیرهاي ) می2العه قبلی به شرح جدول (شده است. مبناي اصلی پرسشنامه بازنویسی از مط
)، از مجموع متغیرهاي 5تا بسیار زیاد =  1ارزشی لیکرت (از بسیار کم =  5هاي پرسشی) با مقیاس پژوهش (گویه

ها، حبهگري تعداد مناسب که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مصاشناسایی شده پس از بررسی و غربال
ها داشتند مورد استفاده قرار گرفته است. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان مقاالت، اسناد و گزارش

هاي برازش ) و روایی سازه آن با استفاده از شاخص92/0نفر)، پایایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ( 11(
 ها استفاده شده است.براي تحلیل داده 1پی ال اس فزارامدل ارزیابی و تأیید گردیده و از نرم

 
 هاي پژوهشفتهیا

 هاي پژوهش شامل سه بخش روایی پژوهش، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بود.یافته
هاي یک سازه با آن سازه، محاسبه و مقدار در بخش روایی، بارها از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص

و  نگر این مطلب است که واریانس بین سازه). درواقع بار عاملی بیا36باشد (می 4/0بیشتر از مناسب آن برابر و یا 
هاي که در گیري آن سازه بیشتر بوده است. تمامی بارهاي عاملی سنجههاي آن از واریانس خطاي اندازهشاخص

بودند از مدل پژوهش  4/0 املی کمتر ازبودند حفظ؛ و سؤاالتی که داراي بارهاي ع 4/0سازه مربوط به خود باالتر از 
هاي تأیید شده ؤالحذف شدند که تعداد آن تنها ده سؤال بود. لذا در ادامه تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس س

 اند.موردبررسی و تحلیل قرارگرفته
بود. جهت   (AVE)بیانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا  AVEنتایج خروجی از مدل براي شاخص 

و معیار فرونل و الکراستفاده  2گیري، از دو ماتریس روایی همبستگی متغیر التنتسی روایی واگراي مدل اندازهبرر
قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل، نسبت به شد. بر اساس این معیار، روایی واگراي قابل

کنند؛ روایی واگرا وقتی در ) بیان می1981( 3هایش دارد. فورنل و الکرهاي دیگر تعامل بیشتري با شاخصسازه
هاي دیگر براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه AVEسطح قابل قبولی است که میزان 

شود که این ماتریس مقادیر ضرایب همبستگی وسیله ماتریسی حاصل میبررسی این امر به PLSدر مدل باشد. در 
مربوط به هر سازه مناسب مشاهده شد و روایی واگراي مدل در سطح سازه را  AVEها و جذر مقادیر بین سازه

 مورد تأیید قرار داد. )1981( ازنظر معیار فرونل و الکر
باشد. دهنده یک سنت قوي در معادالت ساختاري میراي تحلیل پایایی نشانآلفاي کرونباخ، شاخص کالسیک ب

دهد و مقدار ها ارائه میطوري که بیان گردید؛ برآوردي را براي پایایی بر اساس همبستگی درونی معرفهمان
هایی نسبت رتريمنظور محاسبه پایایی معیار دیگري نیز وجود دارد که بباشد. بهمی<α 7/0 حدوداٌ  مناسب براي آن

شود. گفته می )CR ( 4وسیله آلفاي کرونباخ را به همراه دارد و به آن پایایی ترکیبیبه روش سنتی محاسبه آن به
صورت مطلق، بلکه با توجه به ها نه بهبرتري پایایی ترکیبی نسبت به آلفاي کرونباخ در آن است که پایایی سازه

هایی با بار عاملی بیشتر، گردد. همچنین براي محاسبه آن، شاخصبه میهایشان با یکدیگر محاسهمبستگی سازه
شود. براي پایایی ترکیبی اهمیت زیادتري دارند. درنتیجه براي سنجش بهتر پایایی، هردوي این معیارها استفاده می

کرونباخ و پایایی ). تمامی متغیرهاي پنهان داراي مقدار آلفاي 36مناسب ذکرشده است ( 7/0میزان مساوي و باالي 
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دهنده این است که مدل داراي پایایی (چه ازنظر آلفاي کرونباخ و چه ازلحاظ پایایی بودند که نشان  <7/0αترکیبی 
 ترکیبی) مناسبی است.

سازي معادالت گیري و بخش ساختاري مدلمعیاري است که براي متصل کردن بخش اندازه 2Rضریب تعیین 
هاي گذارد. یکی از مزیتزا میزا بر یک متغیر درونرود و نشان از تأثیري دارد که یک متغیر برونساختاري به کار می

ري و یا افزایش واریانس بین گیهاي اندازهاین است که این روش قابلیت کاهش خطاها در مدل PLSاصلی روش 
زاي (وابسته) مدل هاي درونتنها براي سازه 2Rها را دارد. نکته ضروري در اینجا این است که مقدار و شاخص سازه

صفر تا یک متغیر است و نشان  2Rزا، مقدار این معیار صفر است. میزان هاي برونگردد و در مورد سازهمحاسبه می
تقریباً  2R) است. میزان 0,67) و قوي (0,33)، متوسط (0,19تاري در سه سطح ضعیف (دهنده برازش مدل ساخ

تر از آن هستند. این بدین معنی است یا بزرگ 67/0و در محدوده  33/0تمامی متغیرهاي پژوهش بسیار باالتر از 
باشد، لذا بنابر . می/603به آنکه معیار نامبرده برابر  که مدل ساختاري پژوهش داراي برازش قوي است. با توجه

 گیرد.مورد تأیید قرار می "بسیار قوي") برازش کلی مدل در حد 2009و همکاران ( 1هاي وتزلزپژوهش
 برازش کلی مدل:

     2 GOF= �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�������������������� × 𝑅𝑅�2GOF= �0/570 × 0/640 = برازش کلی 603
 قوي

 
براي چهار  KMOاستفاده شد. مقدار  3معیار کایرز، میجر، الکینها از به منظور اطمینان از کافی بودن نمونه

بود که بیانگر  888/0و  944/0، 929/0، 935/0به ترتیب هاي رقابتی ها و مزیتها، استراتژيمنابع، قابلیتمتغیر 
 ).p>001/0( باشدها میکافی بودن تعداد نمونه
هاي ) مشخص شد که ابتدا درزمینه مدیریت منابع رقابتی هر سه مولفه (ظرفیت2) و شکل (3بر اساس جداول (

پذیر) داراي نقش معناداري در پذیر، سیستم تکنولوژیک و ارتباطی رقابترقابتی صنعت، منابع و تشکیالت رقابت
هاي منابع و ري که به ترتیب مؤلفهتبیین منابع رقابتی صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور هستند به طو

پذیر و  سیستم تکنولوژیک و ارتباطی رقابت )857/0(هاي رقابتی صنعت ، ظرفیت )914/0( پذیرتشکیالت رقابت
ي بیشترین نقش را در تبیین مولفه منابع رقابتی صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور را دارند. در زمینه ) 847/0(

) )909/0( )، هوشمندي مدیریت)919/0( تیب هر سه مولفه ي دانش و اطالعات ذینفعانهاي رقابتی  به ترقابلیت
هاي رقابتی  صنعت گردشگري داراي بیشترین نقش معناداري در تبیین قابلیت )885/0( و نظام نوآوري و کارآفرینی

سه مولفه ي ریسک ورزشی شمال کشور بودند. در مورد عوامل استراتژي رقابتی  نیز مشخص شد که به ترتیب هر 
بیشترین  )859/0( گیري استراتژيو تصمیم )885/0( ، شناسایی و ارزیابی استراتژي)962/0( و قابلیت استراتژي

ي مزیت رقابتی به هاي رقابتی صنعت گردشگري ورزش شمال کشور دارند. در زمینهنقش را در تبیین استراتژي
، مزیت مشهود )810/0( ، مزیت ترکیبی )847/0(یت پایداري ، مز)848/0(ي مزیت تجانس ترتیب هر پنج مؤلفه

، )688/0(شراکتی ، مزیت )695/0( ، مزیت کیفتی)733/0(اي هزینه، مزیت )753/0( ، مزیت زمانی)790/0(بودن 

 

1  . Vtzlz 
2   . Goodness of fit 
3  . Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy 
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داراي بیشترین نقش در تبیین مزیت رقابتی صنعت گردشگري  )567/0( پذیريو مزیت رقابت )639/0( مزیت پویایی
 شمال کشور بودند. ورزشی

 
 . نتایج فرضیه فرعی مدل مزیت رقابتی در صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور3جدول 

 داريسطح معنی Tآزمون  ضریب هاي پژوهشفرضیه

 ← منابع رقابتی
 001/0 49/51 857/0 هاي رقابتی صنعتظرفیت

 001/0 01/11 914/0 پذیرمنابع و تشکیالت رقابت
 001/0 50/58 847/0 پذیرتکنولوژیک رقابتسیستم 

 ← هاي رقابتیقابلیت
 001/0 69/11 919/0 دانش و اطالعات ذینفعان

 001/0 72/59 909/0 هوشمندي مدیریت
 001/0 21/92 885/0 نظام نوآوري و کارآفرینی

 ← هاي رقابتیاستراتژي
 001/0 25/78 885/0 شناسایی و ارزیابی استراتژي
 001/0 28/20 962/0 ریسک و قابلیت استراتژي

 001/0 47/64 859/0 گیري استراتژيتصمیم

 ← هاي رقابتیمزیت

 001/0 38/28 733/0 ايمزیت هزینه
 001/0 01/32 753/0 مزیت زمانی
 001/0 27/26 695/0 مزیت کیفیتی
 001/0 01/26 688/0 مزیت شراکتی

 001/0 11/14 567/0 پذیريمزیت رقابت
 001/0 98/43 790/0 مزیت مشهود بودن

 001/0 42/58 847/0 مزیت پایداري
 001/0 57/15 839/0 مزیت پویایی
 001/0 11/58 848/0 مزیت تجانس
 001/0 48/41 810/0 مزیت ترکیبی

 001/0 16/10 398/0 هاي رقابتیقابلیت ← منابع رقابتی
 001/0 40/35 785/0 هاي رقابتیاستراتژي ← منابع رقابتی
 001/0 60/6 209/0 مزیت رقابتی ← منابع رقابتی

 001/0 81/14 582/0 هاي رقابتیقابلیت ← هاي رقابتیاستراتژي
 001/0 20/8 454/0 مزیت رقابتی ← هاي رقابتیقابلیت

 001/0 24/13 348/0 مزیت رقابتی ← هاي رقابتیاستراتژي
 فرضیات میانجی پژوهش

 VAF 1آزمون سوبل فرضیات میانجی
 40/0 26/2 مزیت رقابتی←هاي رقابتیقابلیت ←منابع رقابتی
 63/0 33/7 مزیت رقابتی ←هاي رقابتیاستراتژي ←منابع رقابتی

 31/0 13/4 مزیت رقابتی ←هاي رقابتی قابلیت ←هاي رقابتیاستراتژي
 

 

1  . Sobel test 
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طور مستقیم داراي ارتباط مثبت و معناداري با مزیت نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که منابع رقابتی  به
درصد از تغییرات متغیر مزیت رقابتی  20رقابتی صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور است به طوري که این متغیر 

درصد از اثر کل منابع  39بل) مشخص شد که کند عالوه بر آن بر اساس آزمون میانجی (آزمون سورا تبیین می
رقابتی بر مزیت رقابتی صنعت گردشگري ورزش شمال کشور  به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی 

درصد از اثر کل منابع رقابتی بر مزیت رقابتی صنعت  63هاي رقابتی تبیین شد. همچنین مشخص شد که قابلیت
هاي رقابتی تبیین شد. ت غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی استراتژيگردشگري ورزش شمال کشور  به صور

هاي رقابتی را به صورت درصد از تغییرات متغیر استراتژي 78همچنین تحلیل مسیر نشان داد که منابع رقابتی 
. در ادامه کندتبیین می) ≥ P 05/0(دار هاي رقابتی به صورت معنیدرصد از تغییرات متغیر قابلیت 40دار و معنی

هاي رقابتی درصد از تغییرات مزیت رقابتی و استراتژي 35هاي رقابتی به صورت مستقیم مشخص شد که قابلیت
 30کند. در نهایت مشخص شد که دار تبیین میهاي رقابتی را به صورت معنیدرصد از تغییرات متغیر مزیت 45

هاي رقابتی بتی به صورت غیرمستقیم بر اساس متغیر قابلیتهاي رقابتی بر روي مزیت رقادرصد از اثر کل استراتژي
 گردد.تبیین می

 
 مدل مزیت رقابتی در صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور T-value. میزان ضریب اثر و آماره معناداري 2شکل 
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 گیريبحث و نتیجه
ود. چارچوب شمال کشور بهدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل مزیت رقابت در صنعت گردشگري ورزشی 

هاي اصلی نیز داراي املعها بود که هر یک از این ها و مزیتها، استراتژيپژوهش شامل چهار منظر منایع، قابلیت
 ) به ارائه مدل مزیت رقابتی براي بخش تولیدي صنعت ورزش1394هاي تخصصی هستند.  ریحانی (ابعاد و مؤلفه

اسایی و ارزیابی نمود کارآفرینی استراتژیک، هوشمندي و مزیت رقابتی را شن پرداخت و چهار منظر عوامل رقابتی،
 که با نتایج این پژوهش همراستا بود.

، )914/0(پذیر هاي مدلسازي مشخص شد که به ترتیب اولویت؛  ابعاد منابع و تشکیالت رقابتبر اساس یافته
داراي نقش معناداري در  )886/0( پذیرباطی رقابتو  سیستم تکنولوژیک و ارت )901/0( هاي رقابتی صنعتظرفیت

توان گفت که این هاي میتبیین منابع رقابتی صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور هستند. در تبیین این یافته
اي از نظریات پیرامون مزیت رقابتی منابع درونی سازمان را بیشتر از منابع بیرونی آن ها مطابق با آن دستهیافته
) دلیل تمرکز توجه مدیران و محققان به 2009، (1). تانگ و هایولی ,2002Miguel et alدانند (میتر مهم

ساختار سازمان را نقش استراتژیک و اهمیت آن در دستیابی به مزیت رقابتی و همچنین کمک به تصمیمات مدیریت 
تم مدیریتی و عملکردي آن نقش توان گفت ساختار یک شرکت و سیسنمایند؛ بنابراین میاستراتژیک معرفی می

کارگیري شود، شاخص هاي محیطی دارند. هنگامی که به درستی شناسایی و بهتر اما مکمل نسبت به فرصتمهم
) نشان 1394قزلسفلو  و همکاران ( و معیار مناسب براي ارزیابی تأثیر طوالنی مدت از تصمیمات بازاریابی است.

) بیشترین تأثیر را بر قصد 72/0هاي طبیعی و جنگلی () و ورزش81/0احلی (هاي آبی و سدادند که جاذبه ورزش
هاي مربوط به برگزاري ) نشان دادند، جاذبه1394همتی نژاد و همکاران (رفتاري تجربه مجدد گردشگران دارند. 

گرم و گردي، کوهنوردي و غارنوردي، گردش در جنگل، آبنوردي و طبیعت، تپههاي آبیمسابقات، ورزش
ي گردشگري ورزشی هاي زمستانی به ترتیب از باالترین اهمیت در توسعهدرمانی، شکار و صید و ورزشطبیعت

 هاي مورد مطالعه برخوردار هستند. تاناس
 )909/0( ، هوشمندي مدیریت)919/0( هاي رقابتی به ترتیب اولویت؛  ابعاد دانش و اطالعات ذینفعاندر قابلیت

توان ها میداراي نقش معناداري و تبیین کننده هستند. در تفسیر این یافته )885/0(و نظام نوآوري و کارآفرینی 
به نقش برجسته دانش در جهان امروز و جریان پویا و عظیم اطالعات در نظام بازار این اولویت گفت که با توجه 

کارگیري هوشمندانه ) نیز معتقد بودند که دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از به2017( 2قابل انتظار است. آیرلند و وِب
کرد که نوآوري و مزیت رقابتی به یکدیگر  ) بیان1995( 3شود. پورترهاي مدیریتی و اقتصادي منتج میتکنیک

ها به هاي جدید در زنجیره ارزش براي ارائه ارزشها مزیت رقابتی را از طریق درك روشباشند و شرکتوابسته می
اند که شدت نوآوري بر روي مزیت رقابتی اثر مثبت و آورند. همچنین تحقیقات نشان دادهمشتریان به وجود می

). همچنین برخی از محققین به این نتیجه دست یافتند که داشتن Todericiu&Stanit, 2015معناداري دارد (
هاي کارگیري و ایجاد مهارتاي وابسته به بهمزیت رقابتی قوي و توسعه جایگاه شرکت به طور قابل مالحظه

) در تبیین ارزش 1393غفاري و همکاران ( ).Raduan et al, 2010هاي نوآورانه است (خالقانه و توسعه قابلیت

 

1  . Tong & Hawley 
2  . Ireland & Webb 
3  . Porter 
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تواند مقصد دهد مدیریت دانش، تأمین مالی، بازاریابی و محیط حقوقی میویژة برند مقاصد گردشگري نشان می
 دهد. داري تحت تأثیر قرار میطور معنیگردشگري را به

اتژي در عوامل استراتژي رقابتی  نیز مشخص شد که به ترتیب اولویت هر سه بعد ریسک و قابلیت استر
داراي نقش معناداري و تبیین  )859/0(گیري استراتژي و تصمیم )885/0(، شناسایی و ارزیابی استراتژي )962/0(

هایی مانند وکار عصر حاضر با توجه به مولفهتوان گفت که در محیط کسبها میکننده هستند. در تبیین این یافته
هاي جدید، جهانی شدن بازارها، ثبات محصول، فن آوري کوتاه شدن منحنی عمر کاال، کوتاه شدن چرخه طراحی

باشد بازار تضعیف شده است که در نتیجه حاصله افزایش شدید فشارهاي رقابتی بر روي تصمیمات استراتژیک می
ها تغییر کرده است ها به بهبود مداوم مزیتاز این رو با توجه به این تحوالت، هدف استراتژي از حفظ مزیت

)Ireland et al, 2017هاي هاي استراتژیک پویا در زمینه). طبق الگوي داوینی رقابت در یک مجموعه از تعامل
). هر Evans, 2016گیرد (هزینه، کیفیت، زمان، دانش فنی، موانع ورود به بازارها و داشتن سرمایه صورت می

هاي جدید ایجاد شد. در این شرایط و الیهها به طور مداوم از بین رفته ها با مانور پویاي شرکتیک از این زمینه
هاي استراتژیک پویا با توجه به حرکات مداوم رقبا تنها منبع مزیت رقابتی پایدار و توانایی شرکت در اداره تعامل

 .-هاي فوق حفظ شودباشد به نحوي که توان رقابتی او در هر یک از زمینهواقعی می
، مزیت ترکیبی )847/0(، مزیت پایداري )848/0(ویت، مزیت تجانس ي مزیت رقابتی به ترتیب اولدر زمینه

، )695/0(، مزیت کیفتی )733/0( اي ، مزیت هزینه)753/0(، مزیت زمانی )790/0( ، مزیت مشهود بودن)810/0(
 داراي نقش معناداري و تبیین کننده )567/0(پذیري و مزیت رقابت )639/0(، مزیت پویایی )688/0(مزیت شراکتی

توان گفت از آنجا که گردشگري جزو خدمات با تولید و مصرف همزمان است ها میهستند. در تبیین این یافته
اي برخوردار است. از طرفی دوام و ملموس بودن )، بنابراین مزیت تجانس از اهمیت ویژه1389(کاظمی و همکاران، 

روند  و به شدت تصمیمات مصرف کنندگان را میخدمات در دنیاي امروز دو معیار اصلی براي مشتریان به شمار 
). در ارتباط با مزیت زمان نیز محققان از زمان به عنوان Tong & Hawley, 2009دهد (تحت تأثیر قرار می

برند. برخی تحقیقات عدم توانایی صنعت در تحویل گر در ارتباط عناصر مزیت رقابتی نام مییکی از عوامل تعدیل
تواند منجر به عدم رضایتمندي مشتریان شود خدمات باکیفیت با یک قیمت منطقی می بهنگام محصوالت و

)Yaseen et al, 2016هاي مختلفی (از هاي اخیر، مراکز تفریحی ورزشی به کاهش زمان در بخش). در سال
ي ده است. جنبهشرقابتی در چند جنبه عملیات سازمانی تعریف هاي مزیتاند. جنبهجمله زمان تحویل) دست یافته

ي دوم اینکه) با چه قابلیت شود، جنبهاول اینکه (با چه سرعتی محصوالت یا خدمات به مشتریان تحویل داده می
ي سوم) میزان بهبودي است که در فرایندها، شود و جنبهاطمینانی محصوالت و خدمات، توسعه و به بازار عرضه می

چهارم انعطاف پذیري در پاسخگویی به تغییرات و نیازهاي مشتریان ي شود و جنبهمحصوالت و خدمات ایجاد می
 ).Bar-Eli, 2008باشد (می

هاي بر استراتژي 21/0و  40/0، 78/0بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد که منابع رقابتی با ترتیب یا ضرایب 
د. همچنین استراتژي رقابتی با داري دارهاي رقابتی اثر مستقیم، مثبت و معنیهاي رقابتی و مزیترقابتی، قابلیت

داراي اثر  45/0بر قابلیت رقابتی و مزیت رقابتی اثرگذار است. قابلیت رقابتی  نیز با ضریب  35/0و  58/0ضرایب 
توان گفت اثر غیرمستقیم منابع رقابتی بر مزیت داري بر مزیت رقابتی است. به صور کلی برحسب نتایج میمعنی

تري نسبت هاي رقابتی میانجی قويها) از اثر مستقیم آن بیشتر است. همچنین استراتژيرقابتی (از طریق میانجی
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ها هستند. همچنین اثر غیرمستقیم استراتژي رقابتی (میانجی هاي رقابتی در ارتباط بین منابع و مزیتبه قابلیت
بخش تولیدي صنعت ورزش ) در تحلیل مزیت رقابتی 1394ها) از اثر مستقیم آن بیشتر است. ریحانی (قابلیت

دار گزارش کرد که اثر غیرمستقیم عوامل رقابتی از مسیر کارآفرینی استراتژیک و هوشمندي بر مزیت رقابتی معنی
) نشان 1396دار نیست و با نتایج این پژوهش همسویی دارد. میرکاظمی و همکاران (است اما اثر مستقیم آن معنی

ري با رضایتمندي مشتریان در استخرهاي شناي شهر بیرجند دارد. بر اساس این داداد که مزیت رقابتی رابطه معنی
هاي شوند و از طریق استراتژيتوان گفت که منابع به خودي خود مزیت رقابتی مؤثري محسوب نمیها مییافته

ب استراتژي شوند. همچنین انتخاها و کارکردهاي آن منجر به مزیت رقابتی پایدار میمناسب و ارتقاي قابلیت
شوند که متولیان و فعاالن صنعت شود. بلکه زمانی موجب مزیت میمناسب نیز تنهایی سبب مزي رقابتی پایدار نمی

هاي بازار و رقبا را شناخته و ها، تهدیدات و ریسکاي فرصتگردشگري ورزشی از یک طرف به صورت هوشمندانه
هاي مناسب منابع بکار گیرند و از طرف دیگر از طریق استراتژي آن را جهت تبدیل منابع رقابتی به مزیت براي خود

ها تبدیل به مزیت رقابتی براي خود کنند. در واقع با توجه به عصر حاضر که استراتژیک را با را با ارتقاي قابلیت
ند، بلکه کدسترسی به منابع بسیار زیاد شده است فقط برخورداري از منابع براي کسب و کارها ایجاد مزیت نمی

استفاده هوشمندانه و کارآفرینانه از منابع است که موجب تمایز برندها و خدمات از یکدیگر و ایجاد مزیت رقابتی 
ها را متفاوت و متمایز از رقبا انجام شود. طبق مدل پورتر، چنانچه استراتژي باعث شود که سازمان، فعالیتپایدار می

کنند و باعث کسب مزیت رقابتی مکان انتخاب تنوع و تمایز را تسهیل میهاي محوري ادهد در آن صورت، قابلیت
).  از این رو به متولیان و فعاالن بازار گردشگري De Toni &Tonchia, 2013شوند (براي سازمان می

هاي رقابتی بر اساس وکار خود به همه ابعاد فرایند کسب و حفظ مزیتشود بازاریابی و کسبورزشی پیشنهاد می
 باشند. ها توجه داشتهنحوي رابطه بین آن

دار نشان از اهمیت زیاد متغیرهاي شناسایی شده و روابط به صورت کلی باید گفت که ضرایب مسیر باال و معنی
توان به برهم خوردن دهد غفلت از هر یک از عناصر یا روابط میها نشان میباشد. این یافتهها میپر شدت بین آن

توان نسبی در ساختار رقابتی بازار شود. بر اساس چارچوب طراحی و تبیین شده در این پژوهش مینظم و تعادل 
-یافتگی منابع رقابتی غنی، استراتژيگفت که مزیت رقابتی در صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور نیازمند توسعه

هاي اصلی مزیت رقابتی صورت باشد اما در نهایت توسط مؤلفههاي رقابتی  میهاي رقابتی اثربخش و قابلیت
کند؛ سازي از فراگردهاي بازار گردشگري ورزشی، هر چند سیستم بازار را به طورکامل معرفی نمیگیرد. این مدلمی

 تر شود. هاي اساسی آن آساندهد که درك مکانیسماما این امکان را به دست می
تحلیلی جامع در ارتباط با ساختار مزیت رقابتی توان به هاي پژوهش میبر اساس چارچوب بحث شده و یافته

هاي تواند ظرفیتارائه شده به خوبی می در اکوسیستم بازار توریسم ورزشی به صورت الگوي فوق پرداخت؛ مدل
مزیت رقابتی ابعاد مختلف سیستم این بازار را نشان دهد و روشن سازد که دستیابی به مزیت رقابتی پایدار توسط 

اي از ساختار ها نمایش سادهپذیرد. این مدلخدمات ورزشی از چه عواملی و به چه صورتی اثر می کسب وکارهاي
دهد. این چارچوب در سطح هاي اساسی مزیت رقابتی را نشان تواند ساخترقابتی بازار توریسم ورزشی است که می

بندي جدید از عوامل رقابتی بازار ورزش هباشد زیرا نوعی دستبینی شده آن میخود، قادر به تبیین کارکردهاي پیش
بوده و مبتنی بر مطالعات پیشین، تجارب مدیران و ادراك متخصصان است. سیستم توصیف شده قابلیت ارزیابی 

توان به ارزیابی تواند در نظامندسازي بازار مبناي عمل قرار گیرد. برپایه این مدل، میدهد و  میمستمر به دست می
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ح مزیت رقابتی در بازار توریسم ورزشی پرداخت و اطالعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که راهبردي از سط
 باید براي رسیدن به بازار رقابتی، پویا و پرونق انجام دهد، فراهم ساخت.

ا هر دو : با توجه به اینکه اثر غیرمستقیم منابع رقابتی بیشتر از اثر مستقیم آن بر مزیت رقابتی بود امپیشنهادها
شود: هاي رقابتی در صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور پیشنهاد میدار مشاهده شد جهت ارتقاي مزیتاثر معنی

وکارها توجه به ترتیب بدست آمده براي ابعاد مزیت رقابتی (تجانس، پایداري و ...) در اقدامات مراکز و کسب -1
شود کسب ها بر مزیت رقابتی بیشتر بود بنابراین پیشنهاد میآنمستقیم  -اثر غیرمستقیم منابع نسبت به اثر -2شود.

بانک  -3هاي متنوعی جهت استفاده از منابع بهره بگیرند. و کارها تنها به داشتن منابع رقابتی اکتفا نکنند و از روش
اجتماعی هاي هاي مجازي و شبکهسازي شود به بازاریابی در رسانهاطالعات گردشگري ورزشی طراحی و پیاده

ها و ربط جهت توزیع مناسب فرصتها و مراکز متولی و ذيکار مناسبی بین سازمانتقسیم -4بیشتر توجه شود. 
در هر یک از انواع  -5پذیري بازار در صنعت گردشگري ورزشی شمال کشور صورت بگیرد.هاي رقابتارتقاي قابلیت

ي مزیت تجانس، استراتژي تمایز براي مزیت ترکیبی، هاي رقابتی استراتژي ویژه (استراتژي تمرکز برامزیت
 استراتژي رهبري هزینه و ...) تعریف شود.
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Abstract 
Intruduction: Competitive advantage in tourism is something a Destination that 
makes tourist look more attractive than your competitors. The competitive advantage 
in the tourism and sport industry is very important. Sports tourism is an emerging 
and common area of sports and tourism. Although identifying and analyzing 
competitive advantages is one of the main tasks of the business of the field of sports 
tourism industry, so far, the native framework for its analyze have not been 
provided.therefore The purpose of this research is to design a competitive advantage 
model in the sport tourism industry As a case study in the north of the iran. 
Methodology: The research method is descriptive-correlational. The statistical 
population includes experts and specialists of sports tourism in the north of the 
country. The statistical sample was selected and consulted with sufficient numbers 
(246 people) for the purpose of model testing in atargeted and available method 
(Judgment sampling from managers, professors, entrepreneurs and ...).The research 
instrument was a researcher-made questionnaire which is based on a library study 
and guided semi-exploratory interviews. The content validity of the tool was 
evaluated by 11experts, its reliability was calculated by using Cronbach's alpha 
(0.92), and the validity of the construct was evaluated confirmed by using the fitting 
indexes of the model and used by Smart Pls for analysis of the Data. 
Result: All factors are identified and comprised in four main perspectives including 
resources, capabilities, strategies and competitive advantage of framing. The results 
of the path analysis showed that competitive resources had positive, direct and 
significant effects with coefficients of 0.41, 0.78 and 0.21, respectively, and 
competitive strategies have a positive, direct and significant effect on competitive 
ability and competitive advantage with coefficients of 0.582 and 0.348 respectively. 
Competitive capabilities also have a significant effect on the competitive advantage 
with a coefficient of 0.445. 
Conclusion: According to the findings, competitive resources, automatically do not 
have any an effective competitive advantage and, through appropriate strategies and 
enhancing their capabilities lead to sustainable competitive advantage. Therefore, 
sports tourism market participants should not only have competitive resources and 
they must adopt strategies and develop the functions of resources appropriate to the 
target market. 
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