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  ۴۱ ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

Structural Equation Approach to Explain the Effect of 

Supply Chain Management on Improving the Performance 

of Sporting Places 
R. Habibpour1 

Abstract 

A new approach to managing operations in recent years is the supply chain 

management approach. In the current competitive era, sports venues must focus 

on their capabilities and resources in order to gain competitive advantage and 

improve their market position. The purpose of this study is to approach 

structural equations in explaining the effect of supply chain management on 

improving the performance of sporting places. The statistical population of the 

study was managers, employees and customers of West Azarbaijan sports 

facilities in the year 96, out of which 385 were selected as representative of the 

community. The data for the research hypotheses were obtained through a 

questionnaire. The research also used the structural equation modeling model to 

evaluate the causal model and to verify the reliability and validity of the 

measurement model. The presented model and the information obtained from 

the questionnaires were analyzed using SPSS and PLS software. The results of 

the research show that supply chain management practices and competitive 

advantage have a direct and positive effect on the performance of sports 

facilities and improve performance. On the other hand, the positive and 

significant effects of the intermediate role of competitive advantage on the 

performance of sporting places were confirmed at a confidence level of 0.99. 

Therefore, in the area of competition between organizations and sports facilities, 

one of the factors contributing to success is to focus on improving performance 

through the creation of competitive advantage. 

Keywords: Supply Chain; Competitive Advantage; Performance; Sports Places; 

West Azarbaijan Province. 
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 مسئلهبیان 

یابد ولی در دنی هر روز اهمیت بیشتری میفعالیت ب که ورزش وبا توجه به این

های گوناگون تی با اهداف متفاوت و در موقعیتها تغییرات مدیریاکثر سازمان

پذیرد. البته تغییر در سطوح مختلف مدیریتی تصمیمات مهم و حیاتی صورت می

 زمینه در (.2010هوگس و همکاران، ) ردگذاهستند که بر عملکرد سازمان تأثیر می

 مسئوالن، و مدیران وظایف ترینمهم از یکی ورزشی اماکن تأسیسات و مدیریت

 ساخت در ایمنی نکات به است. توجه اماکن کاربران این برای امن فضایی یجادا

 و اماکن از مناسب دارینگه مناسب، کارگیری تجهیزات ورزشیبه ،1ورزشی اماکن

 مدیران از استفاده و اماکن تعمیر ایبر بندیزمان جدول داشتن ورزشی، تأسیسات

 این در حوادث و هاآسیب از بسیاری وزبر از تواندمی اماکن این اداره برای متخصص

های سوق دادن مردم یکی از راه .(2002 وینتراب، و )کاسدی نماید جلوگیری اماکن

رزش . درکشور ما در نیم قرن گذشته واستها به ورزش ایجاد اماکن ورزشی در شهر

ی ها و جمعیت کشور و روشمار ورزشافزایش بی بابود اما دولت در حیطه فعالیت 

در سطوح  مردمی وآوردن تمام اقشار جامعه به ورزش بر عهده بخش خصوصی 

های ورزشی طور طبیعی نیاز به امکانات، خدمات و باشگاهو به گرفت قرارمختلف 

 (.1373معاونت امور فنی، ت )افزایش یاف

 مجبورند جهانی تحوالت و تغییرات با سازگاری برای مدیران و هاسازمان وزهامر
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 باقی جهانی و داخلی رقابت صحنة در بتوانند تا بیابند خود اقدامات نوینی برای یهاراه

 اراهبرده باشند. برخوردار بهتری عملکرد از رقبا به و نسبت( 1386 فیضی،) بمانند

 ارشد، مدیران نظر و آن منابع وضعیت ها،رکترد شعملک ارتقاء و بهبود منظوربه

 کرده مشکل را شرکت بهبود عملکرد آنچه تحقیق در و شوندمی اجرا و طراحی

 البته که است های سازمانویژگی به توجه با راهبرد، بهترین و مؤثرترین انتخاب است،

 ده استگزارش ش اخیر مطالعات و هارسیرب در چالش ترینبزرگ هاراهبرد این

 هایراهبرد از نوعی پذیرش تولیدی، شرکت یك الزامات جمله از. (1385 سایمونز،)

 هماهنگی چگونگی روی بر راهبردها این(. 2013 استمپ،) است 1تأمین زنجیرة

 هماهنگی، این نتیجه در تا کنندمی تأکید کار و کسب خارجی داخلی و فرایندهای

 موجب نیز و شود ارائه نهایی کنندگانمصرف مشتریان و به رسانیخدمت نبهتری

 شرکتی اگر(. 2005 راسل، و نکوه)شود  سازمان اعضای تكتك عملکرد تقویت

 باشد، بازار پاسخگوی تقاضای که کند ایجاد و طراحی را تأمینی زنجیرة بتواند

 و این منظور برای. شود تبدیل بزرگ بازار یك به کوچك شرکت یك از تواندمی

 کارآمد هایعملیات سودآور، شکلی به بازار تقاضای کردن آوردهرب راستای در

-عملیات سودآور، شکلی به بازار تقاضای کردن برآورده راستای در و زنجیرة منظور

 چه روی بر بگیرد تصمیم باید سپس دارد، مطلوبی عملکرد زنجیرة تأمین کارآمد های

 (1387 هوگس،) باشد تهداش بیشتری افزوده تا ارزش شود متمرکز تهایی فعالی
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 مدیریت یریکارگبه ضرورت و اهمیت افزایش دنبال به و اخیر سال چند طی

 حقوقی و حقیقی اشخاص توسط مختلفی مفهومی و فرایندی هایمدل تأمین زنجیره

 به توجه با معمول طوربه هامدل این است شده تدوین تأمین زنجیره مدیریت زمینه در

 لحاظ از هاآن تمامی و هستند متفاوت هم با ظاهر لحاظ از کاری زمینه و صنعت نوع

 توزیع و تولید تأمین کلیدی فرآیند معرفی تأمین زنجیره ایفراینده و ابزار مفهوم

 مدیریت گیریشکل به منجر هم کنار در و یکپارچه صورتبه فرآیند این هستند

 (. مدیریت1997، 2نا؛ کوپاسی1997 ،1ترزیووسکیو شاو بروک) شودمی تأمین زنجیره

 هایجریان نیز و ینتأم زنجیرة هایفعالیت سازیبر یکپارچه 3(CSM) تأمین زنجیرة

 رقابتی مزیت به دستیابی برای زنجیره روابط طریق بهبود از هاآن با مرتبط اطالعاتی

 درصدد همواره هاشرکت نچنی(. هم1390زوکرمن، ) دارد تأکید مستدام و اتکا قابل

 دهند ارتقا بازار سهم و افزایش سودآوری برای را شانرقابتی مزیت که دانبوده

 زنجیره فرآیند در کاال یا و مواد و اطالعات به مربوط هایجریان (.2011ژانگ، )

-مهم شاید روابط مدیریت است. کرده ضروری را مدیریت مذکور هایحوزه تأمین

 و تأمین زنجیره هایزمینه ههم بر شگرفی تأثیر و است تأمین زنجیره بخش ترین

 و اطالعاتی هایتمسیس موارد از بسیاری در دارد. آن عملکرد سطح همچنین

 اما بوده دسترس در سهولت به تأمین زنجیره مدیریت فعالیت برای نیاز مورد تکنولوژی
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 و انتظارات ضعیف انتقال معلول تأمین زنجیره در آغازین هایشکست از بسیاری

 پیونددمی وقوع به زنجیره در درگیر طرفین بین ما که است رفتارهای هنتیج و توقعات

 تأمین، زنجیرة شیوه مدیریت به مربوط هایفعالیت اصلی هدف(. 1382 د،فرهمنفقهی)

 حداکثر با را نظر مورد محصول بتواند کهطوریاست، به مشتریان تقاضای ارضای

 تأمین زنجیرة در. دهد تحویل ریانبه مشت نظر مورد زمان در و قیمت حداقل کیفیت،

 زنجیره اعضای دیگر با عضو باید هر زنجیره، درونی فرایندهای کردن بهینه منظوربه

 از تأمین مدیریت زنجیرة که دهدمی نشان ها(. بررسی2011براتیك، ) شود هماهنگ

 ،لی و همکاران) اتکاست قابل تیابرق مزیت به دستیابی برای روابط در بهبود طریق

شامل؛ مشارکت،  (CSM) تأمین زنجیرة ابعاد متغیر مدیریت پژوهش این در (.2006

 کلیدبری ؛ رضایی2006لی و همکارن، ) تباط با مشتری، سطح، کیفیت، تعویق استار

 (1393و همکاران، 

-به کتشر یا وکارکسب یك که متمایزی دانست روش توانمی را 1رقابتی مزیت

روند  این. کنندمی یابیموقعیت بازار در رقبا از بیشتر زیامتیا آوردن دست به منظور

 از باالتر سودآوری، زمینة در پایداری سطوح حفظ در شرکت که شودمی موجب

 یا سازمان یك حد چه تا که دهدمی رقابتی نشان مزیت گیرد.می قرار صنعت متوسط

شامل  آن که است خود رقبای مقابل در دفاعی موقعیت یك ایجاد به قادر گروه

 متمایز خود رقبای از را خود سازمان یا گروه یك دهدمی اجازه که است هاییقابلیت
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 که دهدمی نشان انجام گرفته هایبررسی مدیریتی است مهم تصمیمات نتیجة و کند

 به سازدمی قادر را آن که دارد قرار رقابتی بنگاه عملکرد مرکزیت در رقابتی مزیت

 این در (.2011براتیك، ) کندمی مشتریان به بهتر( )ارزش رقبا زا بهتر خدمات ارائة

 ر مزیت رقابتی شامل؛ قیمت، کیفیت، قابلیت، نوآوری، زمان استابعاد متغی پژوهش

 (.1393و همکاران،  کلیدبری ؛ رضائی2006لی و همکارن، )

 ار فعالیت آن نتیجه و کار انجام برای فعالیت مفهوم که است ایواژه 1عملکرد

 چگونگی به سازمانی عملکرد .است نتیجه عمل عملکرد حقیقت در دارد دربر جایك

 لغت در دارد. عملکرد اشاره مالی اهداف همچنین و بازار اهداف به سازمان تیابیدس

 بر که است کلی سازة یك سازمانی عملکرد بنابراین کارکرد، کیفیت یا یعنی حالت

 قابل نتایج سازمانی عملکرد همچنین .دارد اشاره سازمانی عملیات انجام نگیچگو

 موفقیت در میزان دهندةنشان که است نیسازما اقدامات و تصمیمات گیری،اندازه

 آن عملکرد در شرکت هر هایاستراتژی موفقیت. است کسب شده دستاوردهای

-قسمت برای ارزش قلخ در شرکت میزان موفقیت شرکت عملکرد شود،می منعکس

 وکاراهداف کسب به دستیابی برای شرکت عملکرد درنهایت. است رزابا مختلف های

 سازمانی شود در پژوهش حاضر عملکردمی تعیین شرکت مختلف واحدهای طریق از

و همکاران،  کلیدبری )رضائی شودمی گیریبازار اندازه مالی و معیارهای از استفاده با
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 کانیوتو،) است سازمانی عملکرد بهبود نهایت در تأمین زنجیرة تمدیری (. هدف1393

غیر عملکرد شامل؛ مالی، ابعاد مت پژوهش این در .(2013 کالچمیدت، و گولینی

 (.1393و همکاران،  کلیدبری ؛ رضائی2006لی و همکارن، ) بازاریابی است

 رهجیزن مدیریت عملیات متغیر سنجش برای مناسب هایشاخص فقدان علت به

 عملیات سنجش برای مناسبی ابزار تأیید و ایجاد به ( اقدام2005) همکاران و لی تأمین،

 چند مفهومی عنوانبه را متغیر این نمودند تالش هاآن ردندک تأمین زنجیره مدیریت

 متحدهایاالت مختلف صنایع عملکرد بر را اثر آن و دهند قرار سنجش مورد بعدی

 از استفاده با تأمین جیرهنز مدیریت عملیات هایشاخص ایجاد در کنند. بررسی آمریکا

 تهسیم مشتریان، با روابط ان،کنندگتأمین با استراتژیك شراکت ابعاد 1sort-Qرویکرد

اند. گردیده شناسایی تأخیر و تعویق داخلی، ناب عملیات اطالعات، کیفیت اطالعات،

 شده تعیین هایشاخص اعالم یرو بر اصالحات برخی هاداده تحلیل اساس بر آنگاه

 مدیریت عملیات هایشاخص از ایمجموعه ایجاد تحقیق این مهم نتیجه شد. امانج

 عملیات از باالی سطوح با هایشرکت تحقیق این نتایج است. بنابر تأمین زنجیره

 (.2005لی و همکاران، ) هستند بهتری عملکرد دارای تأمین زنجیره مدیریت

 محققان و نویسندگان که است مفاهیمی جمله از تأمین هزنجیر مدیریت مبحث

. اندنموده بررسی فمختل هایشاخص و رویکردها با و تجربی بعد از آن را مدیریت،

 
 بسیار ساده سازیپیاده و مناسب اجرای سرعت کم، حافظه مصرف دلیلبه که است سازیمرتب هایالگوریتم از یکی 1. 

 .استشده واقع قبول مورد
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. گرددمی اشاره تحقیقات این از حاصل دستاوردهای پژوهش، به از قسمت این در

 و گرددمی عنوان حاضر تحقیق هایشده، شاخص ارائه نتایج بندیجمع مبنای بر آنگاه

 اندنموده بررسی موضوع را این خاصی هایشاخص مبنای بر کدام هر مختلف محققان

( 2006) همکاران و لی تحقیق در گردد؛می مطرح هاپژوهش این ایجنت اختصار، به که

 این اثر تأمین، زنجیره مدیریت عملیات متغیر از داخلی ناب عملیات شاخص حذف با

 مدیریت اجرای که دهدمی نشان نتایج کردند. بررسی سازمانی ردعملک بر را متغیر

-بلند در را شرکت مالی عملکرد و بازار عملکرد مستقیم طوربه تواندمی تأمین زنجیره

 زنجیره مدیریت عملیات که دهندمی نشان هایافته دیگر سوی از بخشد. بهبود مدت

 اتعملی نتیجه در است ارتباط در نیسازما عملکرد با نیز رقابتی مزیت طریق از تأمین

 بر ی(رقابت مزیت طریق از) غیرمستقیم و مستقیم مثبت اثر دارای تأمین زنجیره مدیریت

 است. سازمانی عملکرد

 عملیات ابعاد از برخی داد، نشان (2008همکاران ) و 1المزوغی تحقیق نتایج

 بر مثبت و تقیمسم اثر دارای (2006) همکاران و تأمین مدل لی زنجیره مدیریت

 عملکرد بر مثبتی اثر آن کیفیت و اطالعات تسهیم سطح مثال عنوانهب هستند عملکرد

 و دارد مثبت اثر مالی عملکرد بر تنها مشتری روابط با نمایند،می اعمال سازمانی

 سوی از کنند.می اعمال عملکردی ابعاد بر اثری کنندگانتأمین با استراتژیك شراکت

 بر رقابتی مزیت طریق از غیرمستقیم اثر دارای تأمین زنجیره مدیریت عملیات دیگر

 
1. Mzoughi 
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 اثرگذار بازار به ورود زمان در اطالعات تسهیم سطح که ایگونهبه است عملکرد

 عملکرد بر مثبت اثر دارای بازار به ورود زمان تنها رقابتی مزیت ابعاد میان در و است

-توانمند بر را یکپارچه تأمین زنجیره ابعاد تأثیر ،(1391) خریدار و است. ناظمی مالی

 پیش اخلید یکپارچگی که دهدمی نشان نتایج دادند قرار بررسی مورد رقابتی های

 داخلی یکپارچگی که دهدمی نشان همچنین نتایج است. خارجی داخلی و برای نیازی

 در دارند. شرکت رقابتی توانمندهای بهبود روی مثبتی تأثیر خارجی یکپارچگی و

 نتایج داد انجام ورزشی اماکن وضعیت تحلیل خصوص در( 1383) کارگر که تحقیقی

 ایمن تأسیسات نبود همچنین و ورزشی تجهیزات و امکانات کمبود که دهدمی نشان

 .است ورزشی اماکن مشکالت از یکی ورزشگاه و هاسالن در

 عملیات که نمود استنباط چنین توانمی گذشته تحقیقات نتایج بندیبا این جمع

است )کو  شرکت عملکرد سطح بر مثبت و مستقیم اثری مین دارایأت زنجیره مدیریت

 از در برخی دیگر، سوی (. از2008؛ مزوقی و همکاران، 2005، ؛ لی2007و همکاران، 

از  غیرمستقیم، طوربه تأمین زنجیره مدیریت عملیات که است شده مشخص تحقیقات

کیم، ) شرکت رقابتی لیتقاب با تعامل ( و2006اران، همک لی و) رقابتی مزیت طریق

 آشکار مرتبط حقیقاتت هاییافته بررسی. است سازمانی اثرگذار عملکرد ( بر2006

 عملکرد بر تریقوی اثر تأمین مدیریت زنجیره عملیات ابعاد بعضی که نمایدمی

ی و همکاران، ؛ مزوق2005؛ لی، 2007کو و همکاران، ) نمایندمی اعمال سازمانی

 گذاردمی تأثیر سازمانی عملکرد بر که اصلی عوامل پژوهش این رد بنابراین (؛2008
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 (.2006 لی، ؛2011 براتیك،) است رقابتی مزیت و تأمین نجیرهز مدیریت هایشیوه

یك  های ورزشی به مثابه یك مدرسه،زندگی صنعتی امروز جایگاه باشگاه در

ها را نیز ترویج اریها، همیها، محبتعی که دوستییك فضای اجتما فضای فرهنگی،

های صر در جوار واحدهای ورزشی هرچند مخت. تأمین باشگاهاستکند مورد توجه می

های فردی، خانوادگی و همسایگی را درخصوص سالمت مسکونی ضمن آنکه جنبه

در  ین پادزهرکند به همان اندازه وجود این اماکن بهترجسمانی و روانی تقویت می

، 1شیلدز و رایت) ها خواهد بودو جنایت و... مانند آنعتیاد، جرم عدم تحرك، ا برابر

وری مناسبی ما از بهره های ورزشی درکشورست که باشگاها حالی(. این در 1998

گونه اماکن ناعادالنه بوده و از ضوابط خاصی پیروی برخوردار نبوده و توزیع این

تناسب با های ورزشی ماز واحدها هیچ یك اکثر شهر (. در1383 کارگر،) کندنمی

است لذا تأسیسات ورزشی تجهیزات و سرمایه خود موفق به جذب ورزشکاران نشده 

های ورزشی محروم و بار اضافی بر دوش اقتصاد کشور از رونق و تراکم الزم فعالیت

زجمله: میزان امکانات و ورزشی به عوامل متعددی ا وری اماکنو بهره عملکرد .است

 کمیت وکیفیت  ، نیروی انسانی متخصص، عملکرد مدیریت اماکن،جهیزاتت

شود، دسترسی اقشار مختلف، وضعیت ایمنی و ها پرداخته میهایی که به آنورزش

متفاوت جغرافیایی  مناطق درتأسیسات، میزان نظارت و ارزیابی سازمان، قرار گرفتن 

 (.1998، شیلدز و رایت) و... بستگی دارد فرهنگی، استفاده بهینه

 
1. Shilds and Wright 
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 ایراناماکن ورزشی  مدیران دغدغة تریناساسی به سازمانی عملکرد بهترین ارائة

 دست برتر عملکرد به مختلف هایتکنیك از گیریبهره با تا کوشندمی شده و تبدیل

 با جانبه همه ادغام در تولیدی شرکت یك توانایی به برتر که عملکردطورییابند. به

 طورکلی؛به (.2006 لی و همکاران،) است وابسته تأمین رةطول زنجی در خود شرکای

 رقابتی هایمزیت کسب برای حیاتی موضوعات از یکی ینتأم زنجیره عملکرد بهبود

 اجزاء به و داشته گراتجزیه رویکردی گذشته تحقیقات .است های ورزشیسازمان

 در اما اند؛ختهپردا آن اجزاء همه به همزمان جهتو بدون مجزا؛ طوربه ورزش صنعت

 محقق توسط ترشپی که مدلی از استفاده با و سیستمی تفکری با شد تالش تحقیق این

 و شرایط است؛ شده سازیمدل اماکن ورزشی() ایران ورزش صنعت پدیده برای

 ققیتح مسئله عبارتی؛ به. شوند توصیف و تبیین بهتر کشور در صنعت این مقوالت

 بر تأثیرگذار متغیرهای همه گرفتن نظر در با رحاض حال در که بود این حاضر

 ساختاری معادالت رویکرد پاسخ خواهیم داد که به این سؤال مشارکت زنجیره تأمین؛

 ورزشی چگونه است؟ با اماکن عملکرد بهبود بر تأمین زنجیرة مدیریت تأثیر تبیین در

 در کشور زشرو صنعت از تریمناسب تصویر ق؛قیتح این هاییافته تبیین و تفسیر

 درك در که خواهد گرفت قرار کشور ورزشی مدیران اماکن و محققین سایر اختیار

 چارچوب امر، این به توجه با خواهد کرد. کمك آنها به ترمناسب گیریتصمیم و بهتر

 .شد طراحی پرسش این به پاسخگویی برای 1 شکل با مطابق پژوهش نظری
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 مدل مفهومی پژوهش :1ل شک

 وهشی پژشناسروش

 زمره در تحقیق روش و استراتژی نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 معادالت رویکرد پژوهش این از هدف. دارد قرار پیمایشی -توصیفی تحقیقات

ورزشی استان  اماکن عملکرد بهبود بر تأمین زنجیرة مدیریت تأثیر تبیین در ساختاری

 هر اصول و ضروریات از یکی آماری جامعه کردن مشخص. استجان شرقی آذربای

مشتریان  و مدیران، کارکنان حاضر پژوهش آماری جامعه. آیدمی شمار به پژوهش

 علت به که است؛ 96در سال  اماکن ورزشی استان آذربایجان غربی( مرد و )زن

 شده انتخاب نمونه محج استان در مشتریان و مدیران، کارکنان تعداد بودن نامشخص
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 به بخش دو در پژوهش این در .است آماری نمونه حجم باالترین که یدگرد نفر 385

 با که تحقیق پیشینه و تئوریك اطالعات یدرزمینه اول. شد اقدام اتاطالع آوریجمع

 دیگر، بخش در و شد انجام هانامهپایان و مقاالت اینترنت، ای،کتابخانه منابع از استفاده

 صورت الکترونیکی و میدانی برای( به1393) ارانکلیدبری و همک پرسشنامه رضائی زا

 که گویه، 48 شامل پرسشنامه. گردید استفاده هافرضیه مورد در اطالعات آوریجمع

با پنج  مزیت رقابتی گویه؛ 25پنج سازه و  با تأمین زنجیرة مدیریت هایشیوه متغیر

 گویه است. 7 و سازه با دو عملکرد و گویه 16 سازه و

 است؛ شده امتیازدهی لیکرت ارزشی پنج مقیاس اساس بر استفاده، ردوم پرسشنامه

 نامه،پرسش مطابق دادن در بخش ورزش منظوربه سؤاالت از برخی تغییر از پس که

 متخصص خبرگان و استادان از نفر 10 اختیار در محتوا و صوری روایی تعیین جهت

 و نقد مورد و شد داده قرار( ورزشی مدیریت گرایش) زشیرو علوم و بدنیتربیت

 تحقیق متغیرهای سنجش ترتیباینبه. قرارگرفت تأیید مورد درنهایت و بررسی

 تأیید را نامهپرسش اعتبار و صحت نیز هاآن و شدیم جویا را موردنظر ابزار وسیلهبه

 .کردند

شود. می عوامل بررسی ونباخمقدار آلفا کر پایایی، و درونی همسانی بررسی برای

است که این مقدار باید باالتر  داخلی سازگاری برآورد ترینرایج باخ،آلفاکرون ضریب

 متغیرهای آلفا کرونباخ مقدار که هاییرو سؤالازاین (.1951کرونباخ، ) % باشد70 از
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 ایمرحله صورتبه داشت، توجیه هاآن حذف و یافتمی ها بهبودآن حذف با پنهان

 پایایی .گرفت قرار تأیید مورد اصلی، سؤال 48 با هنامپرسش گردیدند. نهایتاً حذف

 نامه برابر باکرونباخ برای کل پرسش آلفای ضریب از دهاستفا با تحقیق هاینامهپرسش

مزیت  های شیوه مدیریت زنجیریه تأمین،سازه مقدار آلفا برای بود. همچنین 89/0

 با پژوهش این هایداده دست آمد. به %،87%، 83، %85یب، به ترت عملکرد، رقابتی

 مورد استنباطی و توصیفی سطح دو در Excel و SPSS افزارهاینرم از استفاده

 میانگین، فراوانی، توزیع جدول از توصیفی آمار سطح در. گرفت قرار وتحلیلتجزیه

 فرضیات بررسی ایرب استنباطی آمار سطح در اما شد؛ استفاده معیار انحراف میانه،

 PLS افزاراز نرم، )SEM(1ساختاری معادالت سازیتحلیل مسیر در مدل روش از تحقیق

 .بود موردنظر 05/0 خطای سطح تحقیق هایفرضیه آزمون جهت مچنینه شد. استفاده

 بررسی مدل پژوهش

( در حل آن PLS) یك مدل معادالت ساختاری که از روش حداقل مربعات جزئی

یرد. منظور از بررسی حلیل و تفسیر قرار گبایست در دو مرحله تده است، میاستفاده ش

ی متغیرهای مکنون و منظور از بررسی مدل ها و بارهاگیری، بررسی وزنمدل اندازه

 ساختاری بررسی ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون است.

 گیریمدل اندازه

 
1 . structural equation model 



 

 

 

 

  55 ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

درستی توسط متغیرهای  شود که آیا مفاهیم نظری بهدر این مرحله تعیین می

مدل مورد بررسی  1اند یا خیر. بدین منظور اعتبار سازهگیری شدهه اندازهده شدمشاه

استفاده  3و اعتبار افتراقی 2گیرد که برای سنجش آن از دو اعتبار همگراییقرار می

-باید معنیضرایب رگرسیونی( می) شود. در اعتبار همگرا هر یك از بارهای عاملیمی

ابل قبول در غیر این صورت باید حد مطلوب و ق بزرگتر یا مساوی باشد. 5/0 و ازدار 

( مورد بررسی قرار گیرد. AVA) استخراج شده ( و میانگین واریانسCR) روایی مرکب

نامه در ارتباط با های پرسشپوشانی بین سازهدر اعتبار افتراقی برای بررسی عدم هم

باشد.  9/0از  بیشترس بین هر دو سازه نبایستی های مورد سنجش آن، کواریانگویه

 قبول قابل یترکیب اعتبار دارای مدل هایسازه همه دهدمی نشان( 1) جدول نتایج

 .است مدل پایایی شرط تحقق دهنده نشان این و هستند

 هااعتبار ترکیبی هریک از سازه :1جدول

 AVA CR 
واریانس 

 تبیین شده

آلفای 

 کرونباخ

اعتبار 

 اشتراك

شاخص 

 افزونگی

SCM 84/0شیوه   79/0   85/0    

73/0 مزیت رقابتی  91/0   83/0  61/0  55/0  

81/0 عملکرد  96/0  82/0  87/0  72/0  65/0  

 
1 . Construct validity 

2 . Convergence Validity 
3 . Discriminant validity 
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 سازگاری درونی() پایای سازه

هایی که یك سازد تا سازگاری درونی شاخصپایایی سازه این امکان را فراهم می

دهد دیگر پایایی سازه نشان میبارتعبه شود؛سنجند، بررسی میمفهوم را می

یری گسنجند. برای اندازهمتغیرهای مشاهده شده با چه دقتی متغیرهای مکنون را می

شود که بر اساس ضریب آلفای کرونباخ های پایایی استفاده میاین پایایی، از شاخص

ایایی مقدار پ 1باشد. جدول  70/0شود. مقدار این شاخص باید باالتر از محاسبه می

شود طور که مشاهده میدهد. همانغیرهای مکنون نشان میسازه را برای هر یك از مت

بنابراین مدل  است؛ 70/0و پایایی ترکیبی باالتر از  مقدار ضریب آلفای کرونباخ

 گیری از پایایی سازه مناسبی برخوردار است.اندازه

 ارزیابی مدل ساختاری

این  در. رسدمی ساختاری مدل ارزیابی به نوبت سنجش، هایمدل ارزیابی از پس

سی برر را آن داریمعنی سطح و اندازه ضریب، جبری عالمت باید محقق، مرحله،

 .است نهفته متغیر دو بین رابطه قوت و قدرت دهنده نشان مسیر، ضریب اندازه. نماید

میزان  % یك100از  تربزرگ مسیر ضریب که هستند باور این بر محققین برخی

و  مسیر ضرایب برای آمده دست به نتایج. دهدمی نشان را مدل در تأثیر از خصیمش

 .است شده داده نمایش 3 و 2 هایشکل در هاآن داریمعنی سطح
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 نتایج ضرایب مسیر :2 شکل
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 t آزمون نتایج اصالح شده :3 شکل

 آزمون فرضیات

 نشان برهم را متغیرها ثرا بودن دارمعنی ،«1تی» ارزش ،«اس.ال.پی» افزارنرم در

 دارمعنی و دارد وجود مثبت اثر یعنی باشد 1.96 از بیشتر ،«تی» مقدار اگر. دهدمی

 از ترکوچك اگر و ندارد وجود داریمعنی اثر باشد، -96/1 و+ 96/1 بین اگر .است

 مالك درواقع تی آماره مقدار. است دارمعنی ولی دارد منفی اثر یعنی باشد -96/1
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  59 ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

 58/2و  96/1، 64/1 از ترتیب به آمار مقدار نای اگر است فرضیات رد یا تأیید اصلی

. شودمی تأیید درصد 99 و 95 ،90 سطوح در رضیهف آن که گیریممی نتیجه باشد بیشتر

 دو میان قوی ارتباط که است معنی بدین باشد 6/0 باالی اگر مسیر ضرایب همچنین

 ارتباط باشد 3/0 زیر اگر و متوسط ارتباط باشد 6/0و  3/0 بین اگر. دارد وجود متغیر

 در 58/2 از االترب و 05/0 سطح در 96/1 از باالتر اعداد همچنین. دارد وجود ضعیفی

 مسیر ضریب مقدار اگر که گفت باید همچنین(. 2جدول) هستند دارمعنی 01/0سطح

 افزایش با که گیریممی نتیجه باشد مثبت وابسته مکنون متغیر و مستقل مکنون متغیر بین

 ضریب مقدار اگر بالعکس. بود و خواهیم وابسته متغیر در افزایش شاهد مستقل متغیر

 با که گیریممی نتیجه باشد منفی وابسته مکنون متغیر و مستقل مکنون غیرمت بین مسیر

 نشان ،«1دو.آر» مقدار. بود خواهیم وابسته متغیر در کاهش شاهد مستقل متغیر افزایش

 میزان بیانگر ،«دو.آر» مقدار حقیقت در تاس سازه توصیف در مدل توانایی هدهند

 توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد ندچ که دهندمی نشان و است مدل برازندگی

 برازش باشد ترنزدیك یك به قدر هرچه مقدار این. شودمی تبیین مستقل متغیرهای

 دهد.می نشان را بیشتری

 داریسیر و میزان معنیضرایب م :2جدول 

 نتیجه
زان می

 تأثیر

جهت 

 تأثیر

سطح 

 داریمعنی

ارزش 

 Tآزمون 

ضریب 

 (B) بتا
 (هافرضیه) مسیرها
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۶۰  99بهار و تابستان  ،شانزدهم شماره ،ششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 مزیت رقابتی SCM  شیوه 68/0 40/9 01/0 مثبت قوی رابطه تأیید

 عملکرد SCM  شیوه 61/0 55/9 01/0 مثبت قوی رابطه تأیید

 عملکرد  رقابتی مزیت 80/0 20/11 01/0 مثبت قوی رابطه تأیید

مدل  به توانمی پژوهش، هایفرضیه متغیرهای یرابطه بودن معنادار به توجه با حال

 معادالت سازیمدل مبنای بر پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج. پرداخت پژوهش ایینه

 جزئی هایشاخص مقادیر و رگرسیونی ضرایب همراه به علّی مسیرهای ساختاری،

 شود،می مالحظه شکل این در که طورنهما. است شدهداده نشان( 4) شکل در مربوط

 دارمعنی 01/0 سطح تأیید و در ردمو% 99 اطمینان سطح در پژوهش هایفرضیه همه

 .هستند



 

 

 

 

  ۶۱ ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

 

 مدل نهایی پژوهش :4شکل 

 

 مزیت رقابتی گرینقش میانجی بررسی

و  4افزار شکل شماره با توجه به نتایج جدول ضرایب مسیر استخراج شده از نرم

 SCM  شیوه»استخراج شده برای مسیرهای  ضرایب مسیرمقادیر  3 جدول شماره



 

 

 

 

۶2  99بهار و تابستان  ،شانزدهم شماره ،ششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

که به ترتیب « عملکرد  مزیت رقابتی»و « عملکرد SCM  هشیو»، «مزیت رقابتی

این به معنای وجود دو مسیر  دار هستند وباشند، معنیمی 80/0، 61/0، 68/0برابر با 

وجود دارد و  «عملکرد» به متغیر «یمزیت رقابت» غیرمستقیم از متغیردار مستقیم و معنی

 در بین مسیر غیرمستقیم یعنیگری متغیر موجود این به خودی خود نقش میانجی

گری مزیت رقابتی در تأثیر یعنی فرض نقش میانجی؛ کندرا اثبات می« یرقابتمزیت »

 .استقابل قبول  بر عملکرد SCMشیوه 

 کلی و غیرمستقیم مستقیم، اثرات: 3 جدول

 متغیر وابسته  متغیر مستقل اثرات کلی اثرات مستقیم غیرمستقیم اثرات

72/0 80/0 52/1  
مزیت  & SCMشیوه 

 رقابتی
 عملکرد <---

 گیریبحث و نتیجه

ها و اقدامات وسیعی در خصوص جذب در حال حاضر سازمان ورزشی تالش

ن رفاهی سیس سازماأازجمله این اقدامات تشهروندان به ورزش همگانی داشته است، 

های هو باشگا هاکه مسئول مدیریت ورزشگاه مدیران اماکن ورزشیفرهنگی تفریحی 

ها از دلیل گستردگی فعالیتاماکن و تأسیسات ورزشی به است.ورزشی در سطح شهر 

ای ههای آموزشی ورزشی، برگزاری مسابقات و تمرینات تیمقبیل برگزاری کالس

اقشار جامعه سروکار دارد نقش مهمی در ارتقا فرهنگ که با همه ورزشی و ازآنجایی



 

 

 

 

  ۶3 ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

انقالبی و احیای  و سالمت، ارتقا فرهنگ دینی وشهروندی، ارتقاء فرهنگ تفریح 

باید  اماکن ورزشی استان آذربایجان غربیکند. بنابراین هویت شهری و محلی ایفا می

د داشته باشد و عالوه های ورزشی خورای اداره باشگاههای منسجم و فراگیری ببرنامه

 الزم برای شرکت مردم شهرایجاد انگیزه  ها وبرآن نظارت بر اجرای صحیح این برنامه

 همه کنندههماهنگ تأمین زنجیره مدیریت های ورزشی را به وجود آورد.در فعالیت

 مناسب عملکرد .هاستمشتری و کنندگانتأمین هایفعالیت با باشگاه یك هایفعالیت

 یك کارگیریبه های ورزشی دارد. لذا،باشگاه موفقیت در حیاتی نقش ه تأمینزنجیر

 .است ضروری آن مستمر بهبود منظوربه تأمین عملکرد زنجیره ارزیابی مناسب سیستم

دار و های مدیریت زنجیره تأمین تأثیر معنیها نشان داد، شیوهنتایج حاصل از یافته

(؛ 2013) های کانتنیوکرد باشگاه داشت که با یافتهبر عمل 61/0ثبتی با ضریب تأثیر م

 (، همراستا است.1393) بری و همکاران(؛ کلیدی2006) (؛ لی و همکاران2010) چاین

 منابع و شرکت به توجه بر عالوه تولیدی و اقتصادی هایبنگاه موجود، رقابتی بازار در

 شرکت از خارج با مرتبط عناصر و منابع بر نظارت و دیریتم به را ملزم خود داخلی،

 از که پیش های ورزشیشگاهمشتریان با به های خدمتفعالیت اساس، این بر. اندنموده

 منتقل تأمین زنجیره سطح به حاضر حال در پذیرفت،می انجام باشگاه سطح در این

 ثیر بسزایی دارد.های ورزشی تأها و سازماناست که بر عملکرد باشگاه شده

های مدیریت زنجیره تأمین تأثیر ای پژوهش حاکی از این بود که شیوههنتایج یافته



 

 

 

 

۶۴  99بهار و تابستان  ،شانزدهم شماره ،ششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 های براتیكبر مزیت رقابتی داشت که با یافته 68/0بتی با ضریب تأثیر دار و مثمعنی

(، 1393) بری و همکاران(؛ کلیدی2006) (؛ لی و همکاران2009) (؛ ویکرال2011)

 مباحث به تنها نه های ورزشیباشگاه رقابتی، بازار کنونی شرایط در همراستا است.

 باشگاه از خارج مرتبط ارکان و نابعم سایر بلکه کنند،می توجه خود باشگاه داخلی

 موجود هایفرصت از دارند نظر چرا که در. نمایندمی نظارت و مدیریت نیز را خود

 به یدستیاب درواقع امر این علت. دندگر مندبهره رقابتی مزایای یا مزیت کسب جهت

ه، نتیج در. است باشگاه پذیریرقابت سطح ارتقای هدف با رقابتی مزایای یا مزیت

 به خدمات ارائه محصول و ریزیبرنامه تقاضا و عرضه، ریزیبرنامه نظیر هاییفعالیت

 أمینت زنجیره سطح به شد، اینكمی انجام باشگاه سطح در همگی قبالً که مشتریان

 هماهنگ و کنترل مدیریت تأمین، زنجیره یك در کلیدی لهمسئ. است کرده پیدا انتقال

 تأمین زنجیره مناسب یکپارچگی سایه در مهم این هک است هافعالیت این تمامی

 عصر در موجود جهانی هایرقابت بنابراین برای تقویت این امر در گردد؛حاصل می

 هایخواسته و هابه نیاز توجه. نمود خاصی توجه نمشتریا خواست به بایستمی حاضر،

های باشگاه دیگر که یهاگونه به. است شده هاباشگاه بر فشار افزایش به منجر مشتریان

 .برآیند کارها تمامی عهده از فردی طوربه که نیستند ورزشی قادر

دار و عنیهای مزیت رقابتی تأثیر مهای پژوهش بیانگر این بود که شیوهنتایج یافته

بنابراین باید در جستجوی  بر عملکرد باشگاه داشت؛ 80/0مثبتی با ضریب تأثیر 

 همکاری با بتوان تا کرد روابط برقرار آنها با و بود ستراتژیكا و شایسته کنندگانتأمین



 

 

 

 

  ۶5 ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

 مدیریت زنجیره سازیپیاده امر این به رسیدن برای. رقابتی دست یافت مزایای به هاآن

 دارد تأثیر عملکرد بر نجیره ارزشز مدیریت درواقع. است اساسی ورتضر یك تأمین

(؛ لی و 2009(؛ رادوان )2012)فرنکوسانتوز  هایبا یافته پژوهش این نتایج که

و  هماهنگی که چرا (، همراستا است.1393) بری و همکاران(؛ کلیدی2006) همکاران

 سایر عملکرد در های ورزشیهباشگا تأمین زنجیره مجموعه هایفعالیت بودن اثربخش

 به را مشتریان رضایت و بوده اثربخش ها،فعالیت خروجی لذا، و بوده مرتبط مؤثر ااجز

 رقابتی راهبرد و ساختار طراحی شیوة زمینة در گیریداشت. تصمیم همراه خواهد

-باشگاه عملکرد ارتقای و رقابتی مزیت کسب ها برایآن کنش برهم نوع و هاشرکت

 بین رابطة در رقابتی مزیت سازه تقویت منظوربه. است حیاتی بسیار امری رزشی،های و

 و تجزیه مشتریان، با ارتباط ایجاد با توانمی انیسازم عملکرد و زنجیرة تأمین مدیریت

 سنجش و مشتری از حمایت هایتیم در پیشنهادهای مشتریان و انتقادات تحلیل

 فرار کاهش و وفاداری ایجاد ریان برایمشت به خدمات بهبود و مشتری رضایت

 .داد مؤثری انجام اقدامات رقابتی مزیت حفظ و ایجاد منظوربه مشتریان

های مدیریت زنجیره تأمین بر ج پژوهش نشان داد، مزیت رقابتی در تأثیر شیوهنتای

های مورگان و ای داشت که با یافتهنقش واسطه 72/0عملکرد باشگاه با ضریب تأثیر 

(، همراستا 1393) بری و همکاران(؛ کلیدی2006) (؛ لی و همکاران2007) ارانهمک

 بر تواندمی غیرمستقیم و مستقیم طریق دو به تأمین زنجیره های مدیریتشیوه است.

 تأمین، زنجیره یکپارچگی از باالیی سطح ایجاد با .باشد اثرگذار باشگاه عملکرد



 

 

 

 

۶۶  99بهار و تابستان  ،شانزدهم شماره ،ششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 و نمایند حذف و شناسایی آفرین راارزش غیر یهافعالیت تا هستند قادر تولیدکنندگان

 وسیلهبدینو  نموده تقویت را محصول تحویل هایقابلیت و محصول کیفیت متعاقباً

 و اقدامات رقابتی قابلیت وجود با دیگر، سوی کنند. از ایجاد فروش رشد برای مبنایی

 تأمین، یرهزنج شرکای با استراتژیك نزدیك همکاری تأمین، زنجیره مدیریت عالی

 باشگاه، عملکرد بهبود با رقابتی قابلیت و تأمین زنجیره اقدامات ارتباط بخشیدن برای

 بازاریابی یا مالی، هایشاخص از استفاده با توانمی را باشگاه ردعملکاست.  ضروری

 دستیابی و کار ورزشی، کسب مدیران عمدة اهداف از یکی .کرد گیریاندازه هر دو

 دو های ورزشی،سازمان رقابتی هایو راهبرد سازمانی ساختار است. هبهین عملکرد به

 سازیپیاده نظری قبلی و هایرچوبچا. هستند هاباشگاه عملکرد بهبود در مهم عامل

و  )چاتوت رودمی شمار به باال عملکرد به دستیابی در کلیدی عوامل از یکی راهبرد،

 تدوینها سازمان داخلی منابع ارزیابی با معموالً رقابتی (. راهبردهای2007السن، 

 کنند متمایز خود رقبای از خود را توانندمی قدرتمند منابع دارای هایباشگاه. شوندمی

 منابع این یکی از ها،باشگاه ساختار. دهند ادامه خود حیات به رقابتی محیط در و

که  کنند پیاده یسازمان ساختار یك نتوانند مدیران چنانچه. آیدمی به شمار ارزشمند

 زمان در و کار کسب محیط به پاسخگویی امکان هاآن به و کند کنترل را داخلی منابع

 است. دشوار امری بهینه، عملکرد به دستیابی بدهد، را مناسب ایوهبه شی و مناسب

 و پاسخگوتر مشتریان مقابل در را هاباشگاه تواندمی تأمین زنجیره مدیریت بنابراین

 فرآیند ارتقای ورزشی بر مدیران ت تاشده اس این باعث سازد، سودآورترنتیجه  در



 

 

 

 

  ۶۷ ... مینتأ زنجیرة یریتمد تأثیر رویکرد معادالت ساختاری در تبیین
 

 تا ایران در هاشرکت و هااز سازمان یاریبس. باشند داشته بیشتری تأکید تأمین زنجیره

پی  خود کاروکسب موفقیت در تأمین زنجیره مدیریت جایگاه و نقش اهمیت به حدی

 برای مطالعاتی و هاپروژه انجام به اقدام هارکتش مدیران موارد از بسیاری در. اندبرده

 اطالعات تکنولوژی یابزارها از استفاده جنبه از چه خود تأمین زنجیره بهبود مدیریت

 موجودی، کنترل و مدیریت همانند سازیبهینه هایکارگیری تکنیكبه جنبه از چه و

 میان در کنونی رقابتی زاربا در. اندموارد کرده سایر و ناب تولید مفاهیم از استفاده

 سازییکپارچه در توانایی مدیریت افزایش به بستگی موفقیت عنصر تأمین، هایهزنجیر

 دارد. هاتأمین باشگاه زنجیره در موجود تجاری هایشبکه اطاتارتب

 مستقیم اثر که رسید نتیجه بدین توانمی مختلف تحقیقات و مقاالت بندیجمع از

 در حتی و مختلف کشورهای در عملکرد بر تأمین زنجیره رچگیغیرمستقیم یکپا یا و

 بهبود بر تأمین زنجیره یکپارچگی نتیجه نقش در و است متفاوت ها، شرکا،باشگاه

 مهم بسیار عوامل از که یکی نمود عنوان بتوان شاید. دارد تفاوت یکدیگر با عملکرد

 اطمینان محیطی عدم از تأمین زنجیره مدیران درك در تفاوت تمایز، این ایجاد این در

 زنجیره مدیریت اجزای نظرات از بنابراین با استفاده است؛ صنعت ورزش در ودموج

 مشتریان ورزشی و کاربران تماس با و هافعالیت و هابرنامه در بهبود منظوربه تأمین

 همکاری زیاد اثرگذاری به توجه متداول و با هایروش طریق از بازخورد گرفتن برای

 جو تا شودمی پیشنهاد ها،باشگاه عملکرد و ابتیرق مزیت در تأمین زنجیره مجموعه

 .شود ایجاد تأمین زنجیره همجموع اجزای بین صمیمانه همکاری
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