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Abstract 
The purpose of this study was to Designing an Effective Indicators in the 
Valuation Model for Intangible Assets with emphasis on the brand equity of 
Iranian Futsal Premier League Clubs. The statistical population of the present 
study was faculty members of sports management and economics, athletes, 
coaches, managers and knowledgeable experts on the subject of economic 
valuation. With stratified random sampling, 390 people were selected as a sample. 
The economic valuation questionnaire of intangible assets of Iranian futsal clubs 
was compiled. SPSS22 and Smart PLS3 software were used to analyze the 
collected data and information. The results showed; The highest impact on the 
economic valuation of intangible assets of Iranian futsal clubs was trade capital 
and public relations, structural capital, human and situational capital, spiritual 
and value capital and communication capital, respectively. Therefore, it can be 
said that in economic evaluation of intangible assets of Iranian futsal clubs, 
indicators such as addressing the criticism of fans in business capital and public 
relations, having a coherent and efficient evaluation program in the club in 
structural capital and membership of a club member in the federation and 
organization Various international values in human and situational capital had the 
highest value among other indicators of intangible asset components of Iranian 
futsal clubs.Brand Equity, Intangible Assets, Economic Valuation, Futsal clubs, 
Premier League . 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Organizations are entering the 
knowledge-based economy. An economy 
in which intangible knowledge and assets 
are recognized as the most important 
factor of production and competitive 
advantage and the most important source 
of innovation for organizations. These 
assets represent a set of capabilities and 
capabilities of an organization and are the 
only real source of competition (Manel, 
2019; Biachi, 2017; Bauman & Shaw, 2018). 
The success of the organization depends 
on the application and management of the 
element of knowledge and intangible 
assets in all organizational dimensions. 
One of the strategies that can help in the 
economic empowerment of expensive 
sports clubs is to pay attention to the 
marketing sector as well as the economic 
approaches of sports clubs. The study of 
financial and economic trends of Iranian 
sports clubs shows a major fundamental-
economic problem; But a review of the 
results of various studies shows that ball 
sports such as football and futsal bring 
with them countless assets and values, and 
these abilities, the ability to become an 
economic component and Bring with them 
income; This can be achieved through the 
process of economic valuation. 

2. Methodology 
The present study is a developmental-
descriptive branch in terms of 
developmental-negative and in terms of 
the type of data collection. The statistical 
population of the present study is the 
faculty members of sports management 
and economics, athletes, coaches, 
managers and experts familiar with the 
subject of economic valuation. Due to the 

unlimited number of communities, using 
the Cochran's formula for an unlimited 
community, 390 people were selected by 
stratified random sampling method. The 
questionnaire was designed through semi-
structured and face-to-face interviews 
with 29 experts who were purposefully 
selected by snowball sampling. After 
confirming the validity of the 
questionnaire, the Delphi panel was 
formed in three stages based on a five-
value Likert scale. Finally, exploratory and 
confirmatory factor analysis was 
performed on 390 questionnaires. SPSS22 
and Smart PLS3 software were used to 
analyze the collected data and 
information. 

3. Findings and Results 
According to the results of the data, the 
significance level of the variables was 
lower than 0.05, so the nonparametric 
equivalent test of the partial least squares 
method was used. Cronbach's alpha is 
higher than 0.7, which indicates the high 
internal consistency of the questionnaire. 
The composite reliability coefficient was 
more than 0.7, which indicates the 
acceptable reliability of the present 
research model. The average variance 
extracted index (AVE) was also used to 
evaluate the convergent validity. Values 
above 0.5 are acceptable in this section. 
According to the model test results, the 
convergent validity of the measurement 
model was also acceptable. Based on the 
divergent validity results of the Fornell-
Locker method; Due to the larger root 
mean of the variance extracted from the 
correlation of that variable with other 
variables, the divergent validity of the 
measurement model was confirmed. The 
value of redundancy index and goodness 
of fit (GOF) was 0.75, which indicates a 
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 strong index and confirmation of proper 
fit of the conceptual model. 

 

4. Discussion 
Not only is there no specific method for 
valuing assets in the Iranian sports 
industry, but capital owners are unaware 
of its value and have ignored it (Hosseini, 
2014). The results of the research showed 
that the path of intangible assets of futsal 
clubs to business capital and public 
relations had the highest impact factor 
that the factor loads of business capital 

and public relations indicators with the 
titles; Communication with investors and 
partners, club futsal talent acquisition, fan 
criticism handling, contract management, 
financial transparency in clubs, live 
broadcasts of games and the leadership 
style of club managers were the most 
important factors. Therefore, within futsal 
clubs, more attention should be paid to 
these factors, because paying attention to 
these factors can lead to productivity, 
profitability and ultimately the 
competitive advantage of futsal clubs. 
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 چکیده
 ویژه  ارزش   بر  تاکید  با   نامشهود  هایدارایی   اقتصادی  گذاریارزش  مدل  طراحی  حاضر،  پژوهش  هدف
 رویکرد  با  و  کاربردی  هدف،  منظر  از  حاضر  پژوهش.  است  بوده  فوتسال  برتر  لیگ  هایباشگاه  برند

  ورزشی   مدیریت  علمی  هیات  اعضای   حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه.  است  گرفته  صورت  کمی  و  کیفی
  که   بودند  اقتصادی  گذاریارزش  موضوع  با  مطلع  کارشناسان  و  مدیران  مربیان،  ورزشکاران،  اقتصاد،  و
 پرسشنامه .  شدند  انتخاب  نمونه  عنوان  به  نفر  390  ای،طبقه  تصادفی  گیرینمونه  روش  با

 تحلیل   منظور  به.  گردید  تنظیم  ایران  فوتسال  هایباشگاه   نامشهود  هایدارایی  اقتصادی  گذاریارزش
. است  شده  استفاده   Smart PLS3  و  SPSS22  افزارهای-نرم  از  شده  گردآوری   اطالعات  و  هاداده 

  نامشهود   هایدارایی  اقتصادی  گذاریارزش   در  تاثیر  ضریب  بیشترین  داد؛  نشان  هایافته   نتایج
  سرمایه  ساختاری،  سرمایه  عمومی،  روابط  و  تجاری  سرمایه  ترتیب  به  ایران  فوتسال  هایباشگاه 
  گفت  توانمی  بنابراین.  است  بوده  ارتباطی  سرمایه  و  ارزشی  و  معنوی  سرمایه  موقعیتی،  و  انسانی

 همچون  هاییشاخص   ایران   فوتسال   هایباشگاه  نامشهود  هایدارایی  اقتصادی  گذاری ارزش   در 
  و   منسجم  ارزیابی  برنامه  داشتن  عمومی،  روابط  و  تجاری  سرمایه  در  هواداران  انتقادات  به  رسیدگی

  های سازمان   و   فدراسیون  در  باشگاه  اعضای  از  یکی  عضویت  و   ساختاری  سرمایه  در  باشگاه  در  کارآمد
 هایشاخص   سایر  بین  در  را   ارزش  بیشترین  موقعیتی  و  انسانی  سرمایه   در  مختلف  المللیبین

 . داشتند ایران  فوتسال هایباشگاه نامشهود هایدارایی  هایمؤلفه

 کلیدواژه ها: 
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  گذاریارزش  نامشهود،
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 ایران  فوتسال برتر لیگ  هایباشگاه برند ویژه ارزش بر تاکید با نامشهود  هایدارایی  اقتصادی گذاریارزش  مدل طراحی . سیدعامری میرحسن

 مقدمه 1
بر  سازمان مبتنی  اقتصاد  به  شدن  وارد  حال  در  ها 

و  دانش  آن  در  که  اقتصادی  هستند.  دانش 
ترین عامل تولید و  عنوان مهمهای نامشهود بهدارایی

مهم و  رقابتی  برای  مزیت  نوآوری  منبع  ترین 
شناختهسازمان داراییشده  ها  نامشهود  اند.  های 

تالیفشامل حق های تجاری  نام  ها واالمتیازها، حق 
می حمایت  قانون  توسط  عنوان  هستند،  به  شوند 

می شناخته  معنوی  ترازمانه  مالکیت  در  و  شوند 
می منعکس  داراییسازمان  این  بیانگر  گردند.  ها 

های یک سازمان  ها و توانمندیای از قابلیتمجموعه
است و تنها منبع واقعی رقابتی هستند که در طول  

می پایدار  )جیجو زمان  همکاران،    1شوند  ؛ 2010و 
؛ 2019و همکاران،    3؛ مانل 2013و همکاران،    2هریس 
شاو2017،  4بیاچی  و  بیومن  موفقیت 201۸،  5؛   .)

سازمان در گروي بکارگیری و مديريت عنصر دانش  
است.   سازمانی  ابعاد  تمامی  در  نامشهود  دارايی  و 

بهباشگاه ورزشی  صنعت  های  اصلی  هسته  عنوان 
کنند و با  ورزش، همانند یک بنگاه اقتصادي عمل می

انسانی  بهره نیروي  امکانات،  و  تجهیزات  از  گیري 
به   را  خود  اثربخش،  مدیریت  و  متخصص  ماهر، 

و    صنعتی که تولیدکننده ثروت است، مبدل ساخته
ورزش زمینه دنیاي  در  تحوالت  از  بسیاري  ساز 
همکاران،  شده و  زاده  )رستم  یکی1393اند  از    (. 

می که  بهراهکارهایی  جهت توان  در  آن  وسیله 
باشگاه اقتصادی  ورزشی  توانمندی  پرهزینه  های 

کمک کند، توجه به بخش بازاریابی و نیز رویکردهای  
های ورزشی است. بررسی روندهای  اقتصادی باشگاه

اقتصادی باشگاه و  از  مالی  ایران نشان  های ورزشی 
بنیادی بزرگ  معضل  دار   -یک  مرور  اقتصادی  اما  د؛ 

پژوهش مینتایج  نشان  مختلف  که  های  دهد 
ها های توپی همچون فوتبال و فوتسال، داراییورزش

همراه دارند و این    شماری را با خود بههای بیو ارزش
تبدیل  توانایی قابلیت  مولفة  ها،  یک  به  شدن 

 
1. Giju 
2. Harris 
3. Manel 
4. Biachi 

اقتصادی و درآمدی را با خود به همراه دارند؛ که این 
فرآی طریق  از  ارزشمهم  قابل  ند  اقتصادی  گذاری 

 حصول است. 

شناسایی  ارزش فرآیند  اقتصادی  گذاری 
گیری و ارزیابی ورودی و نتایج دو سیستماتیک، اندازه

بیش فعالیتیا  تجزیهتر  و  جایگزین  وتحلیل  های 
آنمقایسه متعاقب  ارزشای  است.  گذاری  ها 

های ریاضی و آماری برای مقایسه  اقتصادی از روش
گزینهههزینه پیامدهای  و  جایگزین  ا  درمانی  های 

می همکاران،    6)دروموند  کنداستفاده  ؛  2015و 
(. از جمله موضوعات مهم و قابل تامل  2017،  7جانین 

حسابداری   و  عملکرد  ارزیابی  ورزش،  صنعت  در 
باشد. نسبت مالی استاندار  های ورزشی میباشگاه

سازمان برای  که  گونه  سایر  همان  و  ها شرکتها 
های ورزشی کاربرد دارد برای ارزیابی عملکرد باشگاه

تواند مفید باشد. به عنوان مثال با استفاده نیز می
های استاندارد  های مالی و نسبتاز تجزیه و تحلیل

های مختلف  توان یک باشگاه را با خودش در زمانمی
ها مقایسه  و یا عملکرد یک باشگاه را با سایر باشگاه

های استاندارد دارای مشکالتی هستند  نسبتنمود.  
حساب مقایسه  زمان  در  که  این  جمله  های از 

دهنده وضعیت عمومی آن  های ورزشی، نشانباشگاه
باشگاه نبوده و ممکن است از نظر عملکرد وضعیت 
طور   به  اطالعات  که  زمانی  نباشند.  دارا  را  خوبی 

ها بیانگر  محدود در دسترس باشد و مقایسه نسبت
است و ممکن  نباشد،  شرکت  عادی  ضعیت 

 (.   2015، 8کننده باشد )هولیهان گمراه

های ورزشی همچون فوتبال و فوتسال  در باشگاه
شود که وضعیت مالی  این مسئله به وضوح دیده می

از سالی به سال دیگر و بعد از نقل و انتقال بازیکنان  
می عملکرد متفاوت  به  که  عواملی  جمله  از  باشد. 

باشد به  وابسته است درآمد آن باشگاه می  باشگاه
طوری که این تغییرات در این صنعت از هر صنعتی  
کار  جدید  بازیکنان  خرید  با  بنابراین  است.  بیشتر 

5. Bauman & Shaw 
6. Drummond  
7. Janin 
8. Houlihan 
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شود و این ابهام هنوز وجود دارد که عملکرد  تمام نمی
تیم با این بازیکنان به چه نحو خواهد بود. در نتیجه  

باشگمی مورد  در  که  گفت  پرمخاطب اهتوان  های 
گاه اطالعاتی که  ورزشی یعنی فوتبال و فوتسال هیچ

سازمان سایر  فعالیتهمانند  بیانگر  عادی  ها  های 
)صاحبکاران،   ندارد  وجود  طرفی  1397باشد،  از   .)

در  دارایی غیرکمی  اطالعات  و  نامشهود  های 
باشگاهگیریتصمیم ورزشهای  در  جمعی  ها  های 

فوتسا و  )فوتبال  دارد  پرطرفدار  زیادی  اثرات  ل( 
(. با توجه به گسترش  201۸و همکاران،    1)تراواسوس 

باشگاه آن  رأس  در  و  ورزش  صنعت  های  روزافزون 
سرمایهحرفه نیز  و  فوتسال  هنگفتی  گذاریای  های 

که در ورزش سراسر دنیا صورت گرفته، بدیهی است  
این   مختلف  کارکردهای  بر  مستمر  نظارت  که 

الزم  های  بنگاه مالی  بعد  در  خصوص  به  اقتصادی 
تغییرات سریع  می برابر  در  را  خود  تنها  نه  تا  باشد 

و   امکانات  منابع،  از  بلکه  دارند،  آماده نگه  محیطی 
و باشگاه  ظرفیت پذیرد  استفاده صورت  ها حداکثر 
نهایت  باشگاه در  و  اثربخشی  کارایی،  به  توأمان  ها 

(. از  2009ران،  و همکا  2وری دست یابند )آسمیلدبهره
دارایی پولی  ارزش  برآورد  دیگر،  خدمات سوی  و  ها 

در   اختصاصی  طور  به  و  ورزش  صنعت  در  موجود 
می فوتسال  این رشته  که  چرا  باشد،  سازنده  تواند 

فعالیت از  عظیمی  براساس  بخش  اقتصادی  های 
ثروت کردن  و تبدیل  درآمدها  به  موجود  های 

ش بازاریابی  باشد. توجه به بخ های جاری میستاده
راهکار   یک  عنوان  به  اقتصادی  رویکردهای  نیز  و 

باشگاه اقتصادی  توانمندی  جهت  های  مناسب 
باشد و مورد استفاده قرار دادن  پرهزینه ورزشی می

اقتصاد  علم  مفاهیم  به  توجه  با  اقتصادی  ابزارهای 
)داسیلوا  است  معضالت  و  مشکالت  رفع  و   3برای 

 (.   201۸همکاران، 

و   میپژوهشمطالعات  نشان  گذشته  دهد  های 
ارزش برای  تنها  نه  داراییکه  صنعت  گذاری  در  ها 

 
1. Travassos 

2. Asmild 
3. Da Silva 
4. Chen 

ورزش ایران روش  معین و مشخصی موجود نیست، 
بی   آن  ارزش  به  نسبت  نیز  سرمایه  صاحبان  بلکه 

(. 1393اند )حسینی،  اطالع بوده و آن را نادیده گرفته
ارزش به  راجع  اندکی  مطالعات  که  آنجا  گذاری  از 

شده، هباشگا انجام  ایران  کشور  در  ورزشی  های 
ارزش شناسایی  برای  بیشتر  مطالعات  های  اهمیت 

غیربازاری، به خصوص از ابعاد مختلف تاثیرگذاری بر  
هواداران  مولفه بر  تاثیرگذاری  نیز  و  اجتماعی  های 

شود. نمایان شدن  های ورزشی دوچندان میباشگاه
ن رقیبان   جایگاه ارزشی )اقتصادی( یک باشگاه در بی

و جذب مشتریان )حمایت مالی( به نگرش اقتصادی  
باشگاه وابسته  به  ورزشی  برند  یک  عنوان  به  ها 

به طور   موضوع  این  که  است  حالی  در  این  است. 
 غیرمستقیم بر افزایش توان  مالی باشگاه اثر دارد. 

زمینه  پژوهش در  زیادی  های  مدلهای 
عبارتند    گذاری اقتصادی صورت گرفته است کهارزش

های یک سازمان را  ( دارایی2004و همکاران )  4از: چن 
مشتري،   سرمايه  انساني،  )سرمايه  بخش  چهار  به 

تقسیم ساختاري(  سرمايه  و  نوآوري  بندی  سرمايه 
رودریگرز می و  لوپز  دارایی2009)  5کنند.  یک  (  های 

سازمان را متشکل از دو عامل اصلی سرمایه ارتباطی 
و سرمایه ساختاری می عامل  )مشتری(  دو  که  داند 

دیگر دانش عینی و دانش ضمنی مکمل آن هستند.  
ها بندی دیگر، این دارایی( در یک تقسیم2012چن )

را به سه دسته سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و 
آنانسانی تقسیمسرمایه   ارزش  با  بندی کرد که  ها 

کرد.  خواهد  تغییر  اقتصادی،  محیط  تغییرات 
)  6پینارگورل  با عنوان  2012و همکاران  ( در پژوهشی 

داراییاندازه باشگاهگیری  نامشهود  فوتبال  های  های 
دارایی باشگاهترکیه،  نامشهود  برتر  های  لیگ  های 

ا سرمایه  دسته  سه  به  را  ترکیه  نسانی،  فوتبال 
سرمایه   یا  ارتباطی  سرمایه  و  ساختاری  سرمایه 

تقسیم ریسی مشتری  کردند.  همکاران    7بندی  و 
( در پژوهشی با عنوان سرمایه فکری و عملکرد 2015)

5. Lopez & Rodrigues 
6. Pinar Gurel 
7. Ricci 
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ای فوتبال به این نتیجه  های حرفهتجاری در باشگاه
های ورزشی  های نامشهود باشگاهرسیدند که دارایی

طور  و دارایی انسانی( به)سرمایه ساختاری/ ارتباطی  
باشگاه ورزشی  عملکرد  بر  مثبتی  مؤثری  رابطه  ها 

( در پژوهشی با عنوان  201۸و همکاران )  1دارد. بخشا 
دارایی در  شناسایی  آموزشی  بخش  نامشهود  های 

دارایی که  رسیدند  نتیجه  این  به  یک  ایران  های 
)ارزش   ارتباطی  سرمایه  بخش  سه  شامل  سازمان 

کنندگان و رقبا، رضایت مشتری،  تأمین  برند، ارتباط با
سازمان با  بازاریابی، ارتباط  قابلیت  دیگر،  های 

بازار(، سرمایه   در  رقابت  و شدت  مشتری  وفاداری 
یادگیری   سازمانی،  ساختار  )فرهنگ،  ساختاری 

های جدید و سیستم  سازمانی، دسترسی به سیستم
انگیزه   کارکنان،  )تجربه  انسانی  سرمایه  اطالعات(، 

شایستگی  کا و  نگرش  کارکنان،  خالقیت  رکنان، 
 باشند.   کارکنان( می

های فوق، علیرغم اهمیت زیاد با توجه به پژوهش
جامعه  باشگاه بر  که  تاثیراتی  و  ورزشی  های 

جهت  می در  اندک  بسیار  مطالعات  گذارند، 
پیشرفتارزش ایران،  در  حیطه  این  های  گذاری 
وسال جهان  در  ایران  فوتسال  اخیر  مورد    های  نیز 

مقبولیت عمومی قرار گرفتن در جامعه با توجه به  
سال در  آمده  بدست  با  افتخارات  و  اخیر  های 

زمینه  بررسی در  پژوهشی  گرفته،  صورت  های 
داراییارزش اقتصادی  ارزش گذاری  نامشهود  های 

باشگاه نگرفته  برند  صورت  فوتسال  برتر  لیگ  های 
م  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  ایترو  از  دل  است، 

ارزش برای  داراییمناسبی  اقتصادی  های  گذاری 
های فوتسال ایران  نامشهود ارزش ویژه برند باشگاه

هایی برای  طراحی نماید تا باعث ایجاد بستر و زمینه
موفقیت ورزش فوتسال در عرصه داخلی و خارجی 

 گردد. 

  

 
1. Bakhsha 
2. Plambeck & Taylor 

 مبانی نظری پژوهش 2
  فرآیند   اقتصادی  گذاریارزش  :اقتصادی  گذاریارزش

رودی  و  ارزیابی  و  گیریاندازه  سیستماتیک،  شناسایی
  تجزیه   و  جایگزین  هایفعالیت  ترو نتایج دو یا بیش

.  است  ها آن  متعاقب  ایمقایسه  تحلیل  و
  آماری   و  ریاضی  هایروش  از  اقتصادی  گذاریارزش
  درمانی   هایگزینه  پیامدهای  و  هاهزینه  مقایسه  برای

  دارای   گذاری کند. فرآیند ارزشن استفاده می  جایگزی
  مرحله  سه  به  کلی  طور  به  که  است  مرحله   چندین
  انتخاب   و  مساله  کردن   تعریف(  1:  است  شده  تقسیم
  مشخص (  2.  اقتصاد  در  ارزیابی   صحیح  رویکرد  نمودن
  نیاز  مورد  اطالعات  هایمحدودیت  تعریف  و  نمودن

(  مشخص  3.  شده  انتخاب  رویکردهای   ارزیابی   برای 
  هاداده   و  اطالعات  آوریجمع  هایتعریف راهکردن و  

  اقتصاد  نمودن   ارزیابی   برای  گذاری ارزش  فن  و
ارزش2015  همکاران،  و  دروموند) ریالی هر  (.  گذاری 

دارایی از  دارایییک  شناسایی  و  تعیین  و  های  ها 
های آن در رشته فوتسال و لیگ  نامشهود و شاخص

مدیران    داران،سرمایهتواند در آگاه نمودن  برتر آن می
نفعان و ها، ذیهای ورزشی، مسئولین باشگاهباشگاه
پیشبرد  سهام برای  و  واقع شود  موثر  مربوطه  داران 

شان و کسب مزیت رقابتی آنها ارائه  اهداف اقتصادی
باشد  یک مدل اقتصادی و مفهومی، حائز اهمیت می

تیلور و  یانوفسکی 2013،  2)پالمبک  و  فردمن  ، 3؛ 
2013 .) 

نامشهود:دارایی منابعی    های  دارای  شرکتی  هر 
  نمودن   ایجاد  و  بهتر  مالی  عملکرد  برای  که  باشدمی

  برای   حیاتی  و  مهم  عوامل  جمله  از  رقابتی   مزیت
  در   که  هاییدارایی  از  یکی.  آیندمی  حساب  به  شرکت

  به   و  نمود  فروش   و  خرید  را  آنها  توان می  آزاد  بازارهای
های مشود یک سازمان  دارایی  آورد  دست  به  نوعی

آنها می از جمله  که    ماشین   اموال،  به  توانهستند 
  از   دیگری   نوع.  نمود  اشاره  ها تکنولوژی  انواع  و  آالت

  نامیده   نیز   جایگزین  غیرقابل  که  هاییدارایی
 جهت  که  هستند  نامشهود  هایدارایی  شوندمی

3. Ferdman & Yanofsky 
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 های لیگ برتر فوتسال ایران های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاهگذاری اقتصادی داراییطراحی مدل ارزش. میرحسن سیدعامری

  بکار   بهتر  عملکرد  و  رقابتی   مزیت  از   مندیبهره
می  آیندمی موارد  این  جمله  از    اموال    به  توانکه 

 اشاره  چنینی  این  موارد  سایر  و  فکری  سرمایه   فکری،
  کردند می  فکر   هاشرکت  داران سرمایه  و  مدیران.  نمود

  های دارایی  گرو  در  آنها  هایشرکت  موفقیت  که
  اهمیت   به  حاضر  حال  در   اما  باشد،می  آنها  مشهود
، از اینرو گزارش  اندبرده  پی  نیز  نامشهود  هایدارایی

ها در تراز  دارایی نامشهود و یا عدم گزارش این دارایی
است  بوده  پژوهشگران  از  بسیاری  مشکل  نامه 

های  (. برای شناسایی و درک بهتر دارایی2009،  1)بلوم 
ای  نامشهود و ارزش آنها در یک سازمان آموزش حرفه

استفاده از آن با ایجاد یک موجودی دارایی با هدف  
برنامه جهت برای  در  قدم  اولین  عنوان  به  و  ریزی 

تصمیماطالع در  میرسانی  استراتژیک  توان  گیری 
(. جورکزاک دارائی 2019و همکاران،    2عمل نمود )ریدر 

های   سرمایه  بخش  سه  به  را  نامشهود  های 
کرد  بندی  تقسیم  ارتباطی  و  انسانی،سازمانی 

پژو   200۸،    3)جورجزاک در  دارائی  (.  با عنوان  هشی 
فوتبال   باشگاههای  در  سودآوری  و  نامشهود  های 
اروپا به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنی  
داری بین دارائی های نامشهود و سودآوری باشگاه  

 (.2015و کوماناکوس ،    4ها وجود دارد ) دیمیتروپالس 

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند را ارزش و قدرت 
ک تعیینبرند  است،  ه  برند  آن  ارزش  و  بها  کننده 

توان آن را تاثیر آگاهی  نمایند.همچنین میتعریف می
از برند بر روی واکنش مشتری نسبت به بازاریابی  

ای است که های نهفتهبرند نیز اشاره داشت. ارزش
تواند ایجاد سود کند، سهم بازار را افزایش دهد و می

دهد. ارتقا  را  سازمانی  که  نام  عملکرد  تجاری  های 
سازند هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز می

دهند، ای ملموس و دوستانه از خود ارائه میو چهره
و  غنی  ارتباطی  خود  مشتریان  با  که  هستند  قادر 
سفیری،   کالته  و  )سماکوش  نمایند  برقرار  سودمند 

براي  (.  139۶ باشگاهها  منابع  مهمترين  از  يكي 
از برند باشگاه است. برند اصلي    درآمدزايي، استفاده

 
1. Bloom  
2. Rider 

زيربناي   و  اساس  و  است  سودآوري  فرايند  ترين 
اقتصاد كنوني به شمار ميرود . در صنعت ورزش هر 
تيمي را مي توان به عنوان برند و هواداران آن را به  
مديران   بنابراين  گرفت؛  نظر  در  مشتريان  عنوان 
ورزشی در اين صنعت ميتوانند از راهبردهاي حوزة 

و  ب حسینی  سلطان   ( نمایند  استفاده  رندينگ 
 (1392همکاران ، 

 روش شناسی تحقیق 3
 - نظر ماهیت و هدف توسعه ای   پژوهش حاضر، از

نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی از   کاربردي و از
پژوهش  آماری  جامعه  است.  همبستگی  شاخه 
و  ورزشی  مدیریت  علمی  هیات  اعضای  حاضر، 

کارشناسان  اقتصاد،   و  مدیران  مربیان،  ورزشکاران، 
باشند. به  گذاری اقتصادی میمطلع با موضوع ارزش

از   استفاده  با  جامعه،  تعداد  بودن  نامحدود  دلیل 
نامحدود،   جامعه  برای  کوکران  با    390فرمول  نفر 

ای به عنوان نمونه  گیری تصادفی طبقهروش نمونه
 انتخاب شدند. 

ارزش اقتصاپرسشنامه  داراییگذاری  های  دی 
باشگاه از  نامشهود  استفاده  با  ایران  فوتسال  های 

رویکرد کیفی تنظیم گردید. به عبارتی، در این مرحله  
هیئت اعضای  همچون  مدیریت  خبرگانی  علمی 

های فوتسال  ورزشی و اقتصاد و نیز مدیران باشگاه
نمونهبه گلوله برفی  صورت هدفمند به شکل  گیری 

ها تا حد  ب شدند. تعداد نمونهبه عنوان نمونه انتخا
مرحله )تا  اطالعاتی  اطالعات  اشباع  محقق  که  ای 

های  های نامشهود باشگاهجدیدی را در مورد دارایی
نمی دست  به  ایران  شاخصفوتسال  یا  و  های  آورد 

بود(  مطرح   تکراری  و  یکسان  خبرگان  توسط  شده 
به رفت،  با  گونهپیش  مجموع  در  که  از    29ای  نفر 

ساختاریافته  های نیمهشده مصاحبهانتخاب  اعضای  
به روش  و  از  پذیرفت.  صورت  حضوری  صورت 

مؤلفهساختاری جهت دسته استفاده شد، بندی  ها 
ها چندین بار خوانده شد که متن مصاحبهطوری  به  

3 . Jurczak 
4  . Dimitropoulos & Koumanakos 
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واژه درونو  و  عبارات  متن  مایهها،  در  موجود  های 
 مشخص گردید. 

شده که   تهسپس با استفاده از پرسشنامه ساخ
تأیید   به  آن  و   15روایی  متخصصان  از  نفر 

پنل صاحب است،  رسیده  موضوع  به  آشنا  نظران 
با   شد.  انجام  دلفی  مراحل  و  گردید  تشکیل  دلفی 

از   نظرسنجی  و  دلفی  پنل  از    45تشکیل  نفر 
پیشکسوتان،  مربیان، مدیران و داوران متخصص در  

شده در    های استخراجزمینه فوتسال، در مورد مؤلفه
قالب سؤاالت بر مبنای مقیاس لیکرت پنج ارزشی )از  

کم بسیار  کمیک:  دو:  ارزش  ارزش،  سه:  ارزش، 
ارزشمند(   بسیار  پنج:  ارزشمند،  چهار:  متوسط، 

گویه مشخص شده در    44پرداخته شد. در نهایت،  
قالب در  قبل   پنج طیف با ای پرسشنامه مرحله 

 و تنظیم گردید.   لیکرت تهیه ایگزینه

از   پژوهش  پایایی  و  روایی  بررسی  منظور  به 
استفاده روش محتوایی  و  صوری  سازه،  روایی  های 

كند كه همه  گردید. روایی محتوا ايجاد اطمينان مي
توانند مفهوم مورد نظر را  هايي كه ميابعاد و مؤلفه

انعكاس دهند، در آن سنجه وجود دارد. روایی صوري  
مي مؤلفهنشان  و  ابعاد  كه  براي  هادهد  كه  يي 

گردند، به طور ظاهري  سنجش يك مفهوم مطرح مي
اين مهم را نشان مي ها بینید كه آندهند و مینيز 

مورد سنجش قرار مي را  روايي سازه    .دهندمفاهيم 
داللت بر اين دارد كه نتايج به دست آمده از كاربرد  

هايي كه آزمون براساس  ها، تا چه حد با تئوريسنجه
شآن طراحي  و ها  پور  )صانعی  دارد  سازگاري  ده، 

محتوایی آن توسط   و صوری روایی  .(1393همکاران،  
 کمّی  هاینمونه میان متخصصین در و نظرانصاحب

در گردید.  بررسی  سازه پژوهش،  منظور روایی   به 
 و تناسب و های ابزار گویه و متغیرها تعداد کاهش

عامل هاگویه بین  همخوانی پرسشنامهبا   از های 
 تحلیل آزمون شد. استفاده اکتشافی عاملی تحلیل
متغیرهای   بندیطبقه  بندی وگروه اکتشافی با عاملی

 کند.می خالصه و بندی دسته را هاداده هم، به  مرتبط 
 بخشی پژوهش به عنوان اولیه در مراحل  حالت این

ا می استفاده ساخت ابزار فرایند از  در شود. معموال
 ارتباط در نیاز، مورد هاینمونه تعداد تحلیل عاملی 

بررسی   شوند،گیری میاندازه که  هاییتعداد عامل با
 کلیه شود. با توجه به تحلیل به عمل آمده، درمی

استگویه معنادار  عاملی  بارهای  از که  ها   نشان 
بودن   پژوهش پرسشنامه  عاملی ساختار مناسب 

روی  .  دارد حاضر بر  تحلیل  نهایت،    390در 
داده  تحلیل  منظور  به  شد.  انجام  و پرسشنامه  ها 

نرم از  شده  گردآوری  و   22SPSSافزارهای  اطالعات 
3Smart PLS .استفاده شده است 

 های پژوهشیافته 4
های  گذاری اقتصادی داراییجهت طراحی مدل ارزش

باشگاه برند  ارزش  فوتسال  نامشهود  برتر  لیگ  های 
ده شده است. نفر نمونه آماری استفا  390ایران از  

جمعیت اطالعات  منظور  همین  شناختی  به 
زیر میمشارکت به شرح  مجموع  کنندگان  از  باشد؛ 

شرکت  390 آماری  نمونه  پژوهش نفر  در  کننده 
نفر زن بودند که   14۶نفر از آنان مرد و    244حاضر،  

  4۶نفر بازیکن،    11۶نفر از آنان مربی یا مدرس،    95
نفر داور بودند   44نفر مدیر و    ۸9نفر پیشکسوت،  

که از بین سطوح متفاوت تحصیلی، مقطع لیسانس  
بازه  142با   و  با    40  -31ی سنی  نفر  نفر،   14۸سال 

 کننده را داشتند.  بیشترین افراد شرکت

محتوایی   روایی  تائید  از  پس  مرحله  این  در 
به   منجر  که  اکتشافی  عاملی  تحلیل  و  پرسشنامه 

گیری شد، مدل  شناسایی ساختار عاملی ابزار اندازه
مفهومی پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. در این 
پژوهش، پس از انجام مراحل کیفی به مدل مفهومی  

 ( رسم شده است، حاصل گردید.  1که در  شکل ) 
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 مدل مفهومی پژوهش حاضر 1   شکل 

 

اسمیرنوف نرمال    -استفاده از آزمون کولموگوروفبا  
بودن متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار داد که در  
نسبت  روش  از  شرط  این  بودن  برقرار  صورت 

استفاده  درست ساختاری  معادالت  در  نمایی 
ها، سطح گردد. با توجه به نتایج حاصل از دادهمی

نابراین  تر بود، بپایین  05/0معناداری متغیرها از عدد  
آزمون از  و  نیستند  نرمال  معادل  متغیرها  های 

روش   از  بایستی  بنابراین  شد؛  استفاده  ناپارامتری 
حداقل مربعات جزئی استفاده کرد. براي آزمون مدل  

مسیری مدلسازی  از  استفاده   -پژوهش،  ساختاري 

اندازه مدل  ابتدا  است.  مدل  شده  بعد  و  گیری 
 .  گیردساختاری  مورد بررسی قرار می

گیری؛ سه شاخص در بخش ارزیابی مدل اندازه
شد.   ارزیابی  ترکیبی  پایایی  کرونباخ،  آلفای  ضریب 
سپس روایی همگرا با استفاده از متوسط واریانس  
استخراج شده تحلیل شد و روایی واگرا نیز به روش 

(  1الرکر بررسی شد که نتایج آن در جدول )  -فورنل
 گزارش شده است. 

 

 

 AVEمجذور واریانس استخراج شده  پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  سازه
 56/0 86/0 94/0 های نامشهوددارایی

 78/0 96/0 91/0 سرمایه انسانی و موقعیتی 
 54/0 87/0 87/0 سرمایه ارتباطی

 69/0 94/0 92/0 سرمایه معنوی و ارزشی 
 72/0 97/0 94/0 سرمایه ساختاری 

 86/0 98/0 93/0 سرمایه تجاری و روابط عمومی
 های روایی و پایایی سازه پژوهش بررسی شاخص   1  جدول 
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( جدول  در  آزمون  نتایج  آلفای  1براساس  میزان   )
از   باالتر  باالی    7/0کرونباخ  درونی  ثبات  که  است 

نشان می را  ترکیبی  دهد.  پرسشنامه  پایایی  ضریب 
از   بیشتر  باید  آمده    7/0نیز  بدست  مقادیر  باشد. 

این شاخص قبول  برای  قابل  پایایی  از  نیز حاکی  ها 
باشد. همچنین برای بررسی  مدل پژوهش حاضر می

واریانس استخراج   از شاخص متوسط  روایی همگرا 
در این    5/0( استفاده شد. مقادیر باالی  AVEشده )

مدل،  آزمون  نتایج  طبق  است.  قبول  قابل  بخش 
گیری نیز قابل قبول بود.  روایی همگرای مدل اندازه

فورنل روش  واگرای  روایی  نتایج  با    - براساس  الکر؛ 
توجه به بزرگتر بودن جذر متوسط واریانس استخراج  

متغ  با  متغیر  آن  همبستگی  از  متغیرها  یرهای  شده 
گیری تأیید گردید. در  دیگر، روایی واگرای مدل اندازه

ادامه نتایج تحلیل عاملی و مقادیر آماره تی در جدول 
 ( آورده شده است.  2)

 

 ها گویه عوامل 
بار عاملی  

 ضرایب  
 βاستاندارد 

مقادیر ضرایب  
 tمعناداری 

 
 
 

 سرمایه ساختاری  

 18پیشکسوتان باشگاه 
 21سطح تحصیالت کادر فنی و بازیکنان  

807 /0 
771 /0 

177 /7 
912/6 

 373/9 789/0 26سرمایه اجتماعی 

 446/8 757/0 27های باشگاه مجوزها و پروانه
 6/ 056 821/0 31قدمت باشگاه 

 148/9 809/0 32جایگاه اجتماعی مالکین و سهامداران 
 957/8 932/0 33انداز، مأموریت و....( سند توسعه )چشم

 10/ 621 872/0 36فرهنگ سازمانی 
 037/11 1/ 005 های آتی باشگاه تحقیقات و انتشارات در زمینه توسعه برنامه

 572/9 909/0 38وری باشگاه کارایی و بهره
 8/ 871 754/0 39حق مالکیت باشگاه 

 554/7 942/0 40های ارزیابی منسجم و کارآمد در باشگاه برنامهداشتن 

 7/ 786 0/ 864 موقعیت جغرافیایی باشگاه 

 
 
 

سرمایه تجاری و روابط 
 عمومی 

 15/8 884/0 7گذاران و شرکا ارتباط با سرمایه
 56/8 898/0 15ها استعدادیابی در فوتسال توسط باشگاه

 547/9 949/0 13هواداران رسیدگی به انتقادات 
 8/ 846 992/0 16مدیریت قراردادها 

 057/8 0/ 868 بهسازی و آموزش منابع انسانی )مدیران، مربیان، بازیکنان ..( 
 377/9 07/1 20ها شفافیت مالی در باشگاه

 4/7 975/0 ای( ها )تلویزیونی، رادیویی، ماهوارهپخش مستقیم بازی
 013/9 924/0 42مدیران باشگاه سبک رهبری 

 18/8 884/0 43داشتن مدیریت مؤثر در باشگاه 
 91/7 82/0 های نوین اینترنتی و الکترونیکی بکارگیری روش

 
 

 سرمایه معنوی و ارزشی

 215/6 737/0 2محبوبیت باشگاه 
 07/8 906/0 3شخصیت برند باشگاه 
 964/10 933/0 4آگاهی از برند باشگاه 

 974/7 87/0 5تداعی برند باشگاه توسط هواداران  
 8/ 188 785/0 6تصویر اجتماعی باشگاه  
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 ها گویه عوامل 
بار عاملی  

 ضرایب  
 βاستاندارد 

مقادیر ضرایب  
 tمعناداری 

 449/8 0/ 767 8هویت باشگاه  
 805/8 835/0 9تبلیغات 

 
 
 

 سرمایه انسانی و موقعیتی 

 572/7 819/0 19تعداد بازیکنان ملی شاغل در باشگاه  
المللی  های بینفدراسیون و سازمانعضویت یکی از اعضای  باشگاه در 

 24مختلف 
987/0 253/11 

 129/6 0/ 807 25امتیاز شرکت در لیگ برتر کشور 
 548/8 889/0 28شده توسط باشگاه ها و افتخارات کسب موفقیت

 304/10 0/ 871 29المللی( رنکینگ باشگاه )ملی، بین
 718/9 988/0 30ارزش سهام باشگاه نسبت به رقبا 

 075/7 0/ 715 34شهرت باشگاه 
 942/6 956/0 35سهمیه حضور در جام باشگاههای آسیا و جهان 

 
 

 سرمایه ارتباطی 

 447/6 655/0 1وفاداری هواداران 
 792/7 669/0 10نامی )بازیکن و کادر فنی(  خوش

 7/ 613 616/0 11مزیت رقابتی 
 10/ 613 834/0 12جایگاه فعلی باشگاه ها و رضایت هواداران از مقام

 755/6 816/0 14تعداد هواداران 
 6/ 818 0/ 806 23تجربه مربیگری کادر فنی 

 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرها   2  جدول 

 

ساختاری،  مدل  یا  درونی  مدل  ارزیابی  برای 
توان  از جمله میهای متعددی وجود دارد که  شاخص

( تعیین  کرد. 2Rبه ضریب  اشاره  مسیر  و ضرایب   )
ارزیابی   برای  اساسی  معیار  یک  تعیین  ضریب 

برابر     2Rباشد. مقادیر  زا میمتغیرهای مکنون درون

مدل  0/ 52و    1۸/0 مسیری  در  ترتیب    PLSهای  به 
شود. براساس نتایج  ضعیف و قابل توجه توصیف می

( ضریب  3جدول  متغیرهای  (،  تمام  برای  تعیین 
مدل  درون کیفیت  که  است  قبول  قابل  مقدار  زا 

 دهد. ساختاری را نشان می

 

 

متغیرهای 
 زادرون 

سرمایه انسانی  
 موقعیتی 

سرمایه  
 ارتباطی 

سرمایه معنوی 
 ارزشی 

سرمایه  
 ساختاری 

سرمایه تجاری و روابط 
 عمومی 

 85/0 82/0 79/0 79/0 81/0 ضریب تعیین 

 زای پژوهش ضریب تعیین متغیرهای درون   3  جدول 
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اندازه مدل  برازش  بخش  شاخص  در  با  گیری 
اشتراکی، برازش مدل ساختاری با شاخص افزونگی  

( برازش  نیکویی  با  کلی  برازش  اندازهGOFو  گیری  ( 
و   25/0،  0/ 01شود. شاخص افزونگی با سه مقدار  می
را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای    3۶/0

GOF  نموده حاضر،  معرفی  پژوهش  برای  که  اند 

حاصل شده است که نشان از شاخص    75/0مقدار  
باشد.  قوی و تایید برازش مناسب مدل مفهومی می

در نهایت، مدل نهایی پژوهش ترسیم شد که میزان  
(  2( و نمودار )1ضریب مسیر و آماره تی در نمودار )

 نشان داده شده است. 

 

 
 مقادیر ضریب مسیر مدل نهایی پژوهش 1   نمودار 

 

 
 مقادیر ضریب مسیر مدل نهایی پژوهش  2   نمودار 
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( نشان  1های مدل پژوهش در نمودار )براساس یافته
شده با بارهای عاملی    داد که در آن سؤاالت انتخاب

از   جهت    4/0بیشتر  را  مناسبی  عاملی  ساختارهای 
مدل  اندازه در  مطالعه  مورد  ابعاد  و  متغیرها  گیری 

که مدلی  کنند، در نتیجه، برای آنوهش فراهم میپژ 

مقداری   مسیر  ضریب  مقادیر  بایستی  شود  تأیید 
  9۶/1و مقادیر آماره تی بیشتر از    0/ 4مثبت و باالتر از  

باشد نتایج نهایی ضریب مسیر و آماره تی در جدول 
 ( آورده شده است.  4)

 

 t-value ارد ضریب اثر استاند مسیر 
 957/29 909/0 های نامشهود به سرمایه ساختاری دارایی 
 078/45 924/0 های نامشهود به سرمایه تجاری و روابط عمومی دارایی 
 928/27 894/0 های نامشهود به سرمایه معنوی و ارزشی دارایی 
 449/37 902/0 های نامشهود به سرمایه انسانی و موقعیتیدارایی 
 897/27 892/0 های نامشهود به سرمایه ارتباطیدارایی 

 های مرتبط با مسیرهای مدل پژوهش نتایج تحلیل عاملی جهت فرضیه   4  جدول 

 

( میزان ضریب مسیر میان هر کدام  4طبق جدول ) 
از   باالتر  و  مثبت  مقداری  متغیرها  و    0/ 4از  است 

 9۶/1ابعاد مقدار آماره تی از عدد  همچنین در تمام  
توان  درصد می  95بیشتر است. در نتیجه با اطمینان  
 باشند.  گفت که تمام مسیرها معنادار می

 گیری بحث و نتیجه 5
های نامشهود برای بقا و حفظ در اقتصاد امروز دارایی

باشگاه عملکرد  بهبود  و  هستند،  رقابت  حیاتی  ها 
ها و میزان  ی باشگاههای درونتوجه و شناخت ارزش

میدارایی باشگاه  یک  نامشهود  بههای  عنوان  تواند 
عاملی در جهت رشد و توسعه باشگاه در نظر گرفته  

دهد  ها نشان میشود. مطالعات و پیشینه پژوهش
ارزش برای  تنها  نه  داراییکه  صنعت  گذاری  در  ها 

ورزش ایران روش معین و مشخصی موجود نیست، 
یه نسبت به ارزش آن بی اطالع بلکه صاحبان سرما

نادیده گرفته را  آن  و  در  1393اند )حسینی،  بوده   .)
ارزش که   شناسایی  حالی  و  تعیین  و  گذاری 

مولفهدارایی و  نامشهود  رشته  های  در  آن  های 
می آن  برتر  لیگ  و  نمودن  فوتسال  آگاه  در  تواند 

های ورزشی، مسئولین  مدیران باشگاه  داران،سرمایه

ا، ذینفعان و سهامداران مربوطه موثر واقع  هباشگاه
اقتصادی اهداف  پیشبرد  برای  و  شان و کسب  شود 

باشد. از آنجا که  مزیت رقابتی آنها حائز اهمیت می
ارزش به  راجع  کمی  داراییمطالعات  های  گذاری 

باشگاه انجام  نامشهود  ایران  کشور  در  ورزشی  های 
شناسایی   برای  بیشتر  مطالعات  اهمیت  شده، 

مختلف  رزشا ابعاد  از  خصوص  به  غیربازاری،  های 
تاثیرگذاری  تاثیرگذاری بر مولفه های اجتماعی و نیز 
باشگاه هواداران  میبر  دوچندان  ورزشی  شود.  های 

باشگاه   )اقتصادی( یک  ارزشی  نمایان شدن جایگاه 
در بین رقیبان و حامیان مالی به نگرش اقتصادی به  

ور باشگاه برند  عنوان یک  به  وابسته است  ها  زشی 
که این موضوع به طور غیرمستقیم بر افزایش توان  
علیرغم   وجود،  این  با  دارد.  اثر  باشگاه  مالی 

های صورت گرفته، مطالعات بسیار اندکی در  بررسی
ها در ایران صورت گرفته  گذاری باشگاهجهت ارزش 

ارزش زمینه  در  پژوهشی  خاص  طور  به  گذاری  و 
های لیگ برتر  ود باشگاههای نامشهاقتصادی دارایی

منظور،  همین  به  است،  نگرفته  صورت  فوتسال 
ارزش مدل  طراحی  هدف  با  حاضر  گذاری  پژوهش 

دارایی برند  اقتصادی  ارزش  نامشهود،  های 
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شده  باشگاه انجام  ایران  فوتسال  برتر  لیگ  های 
 است. 

یافته مسیر  نتایج  که  داد  نشان  پژوهش  های 
های فوتسال به سرمایه  باشگاههای نامشهود  دارایی

را  تأثیر  ضریب  بیشترین  عمومی  روابط  و  تجاری 
های سرمایه  داشته است که بارهای عاملی شاخص

با  ارتباط  عناوین؛  با  عمومی  روابط  و  تجاری 
فوتسال  سرمایه در  استعدادیابی  شرکا،  و  گذاران 

باشگاه هواداران، توسط  انتقادات  به  رسیدگی  ها، 
قرارداد باشگاهمدیریت  در  مالی  شفافیت  ها، ها، 

بازی مستقیم  مدیران  پخش  رهبری  سبک  و  ها 
از دیدگاه   یا اهمیت را  بار عاملی  باشگاه، بیشترین 

دهنده داشتند. نتایج به دست آمده در  گروه پاسخ
النکویس   و  سالونیوس  پژوهش  با  حاضر  پژوهش 

های  ( همخوانی دارد. بنابراین در درون باشگاه2012)
باید به این عوامل بیشتر توجه شود، چرا که  فوتسال  

باشگاه مقایسه  با  شاید،  فوتسال  لیگ  های 
باشگاهورزش همچون  دیگر  توپی  لیگ  های  های 

باشگاه و  نقاط  فوتبال  دیدن  و  والیبال  لیگ  های 
تفاوت، آن نشان دهد که توجه به این عوامل موجب 

رقابتی  بهره مزیت  نهایت  در  و  سودآوری  وری، 
 گردد. های فوتسال میباشگاه

یافته نتایج  مؤلفه  همچنین  که  داد  نشان  ها 
سرمایه ساختاری دومین مؤلفه با بیشترین ضریب  
تاثیر بوده است. نتایج نشان داد که بارهای عاملی  

باشگاهشاخص فوتسال  های سرمایه ساختاری  های 
های ارزیابی منسجم و  ایران به ترتیب داشتن برنامه

وری در باشگاه، سند  ه، کارایی و بهرهکارآمد در باشگا
سازمانی،   فرهنگ  باشگاه،  پیشکسوتان  توسعه، 
بار   بیشترین  جغرافیایی  موقعیت  و  باشگاه  قدمت 

پاسخ گروه  دیدگاه  از  را  اهمیت  یا  دهنده  عاملی 
و   چن  پژوهش  با  حاضر  پژوهش  نتایج  داشتند. 

(، سالونیوس و النکویس  2012(، چن )2004همکاران )
(2012  ،)( همکاران  و  و  2012پینارگول  بخشا  و   )

( شاخص201۸همکاران  و  مؤلفه  نظر  از  های  ( 
رو توجه به  شده همخوانی داشت. از اینشناسایی  

زیرساخت ورودیتوسعه  تقویت  یعنی  های  ها 

ساز موفقیت باشگاه  تواند زمینهسازمانی باشگاه می
های  سازمانی در داراییو تقویت عوامل درون و برون

 شهود باشد. نام 

با   مولفة  سومین  موقعیتی  و  انسانی  سرمایه 
گذاری  بیشترین ضریب تاثیر در طراحی مدل ارزش

دارایی باشگاهاقتصادی  نامشهود  فوتسال  های  های 
بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بار عاملی  

های  های سرمایه انسانی و موقعیتی باشگاهشاخص
عضویت ترتیب،  به  ایران  اعضای    فوتسال  از  یکی 
سازمان و  فدراسیون  در  بینباشگاه  المللی  های 

مختلف، ارزش سهام باشگاه نسبت به رقبا، سهمیه  
ها  های آسیا و جهان، موفقیتحضور در جام باشگاه

و افتخارات کسب شده توسط باشگاه بیشترین بار  
پاسخ گروه  دیدگاه  از  را  اهمیت  یا  دهنده  عاملی 

آ  دست  به  نتایج  با  داشتند.  پژوهش  این  در  مده 
(  2015(، ریسی و همکاران )2012پینارگول و همکاران )

( همکاران  و  بخشا  و  201۸و  مؤلفه  نظر  از   )
 شده همخوانی داشت. های شناسایی شاخص

با   مولفة  چهارمین  ارزشی  و  معنوی  سرمایه 
گذاری  بیشترین ضریب تاثیر در طراحی مدل ارزش

دارایی باشاقتصادی  نامشهود  فوتسال  گاههای  های 
بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بار عاملی  
باشگاه،  برند  از  آگاهی  ترتیب  به  شاخص  این 
توسط   باشگاه  برند  تداعی  باشگاه،  برند  شخصیت 
هواداران و تبلیغات بیشترین بار عاملی یا اهمیت را 

دهنده داشتند. نتایج به دست از دیدگاه گروه پاسخ
(،  2012با پینارگول و همکاران )آمده در این پژوهش  

(  201۸( و بخشا و همکاران )2015ریسی و همکاران )
شاخص و  مؤلفه  نظر  شناسایی  از  شده  های 

همخوانی داشت. در نهایت سرمایه ارتباطی پنجمین  
ارزش مدل  طراحی  در  اقتصادی  مولفه  گذاری 

های فوتسال بوده است های نامشهود باشگاهدارایی
عاملی آن به ترتیب رضایت هواداران    به طوری که بار

باشگاه، تجربه هواداران،  از مقام و جایگاه فعلی  ها 
مربی وفاداری  تجربه  و  خوشنامی  فنی،  کادر  گری 

هواداران بیشترین بار عاملی یا اهمیت را از دیدگاه  
دهنده داشتند. نتایج به دست آمده در  گروه پاسخ
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 های لیگ برتر فوتسال ایران های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاهگذاری اقتصادی داراییطراحی مدل ارزش. میرحسن سیدعامری

( و بخشا و 2012این پژوهش با پینارگول و همکاران )
( شاخص201۸همکاران  و  مؤلفه  نظر  از  های  ( 
میشناسایی   نظر  به  داشت.  همخوانی  رسد  شده 

به ارتباطی  کلیدی  سرمایه  عملکرد  حوزه  عنوان 
بایستی  دارایی ذینفعان  با  باشگاه  نامشهود  های 

مهم   این  شاید  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
مدیران  برمی توجه  ساختن  معطوف  به  گردد، 

درونباشگاه امور  به  باشگاهها  یعنی  سازمانی  ها 
دست  و  مربی  داشتن  بازیکن،  بنابراین  اندرکاران؛ 

میبرنامه عملیاتی  و  استراتژیک  موجبات  های  تواند 
سرمایه عوامل  ارتباط  و  تقویت  درون  ای 

 ها را فراهم سازد. سازمانی باشگاهبرون

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش که نشان  
های فوتسال  های نامشهود باشگاهداد مسیر دارایی

به سرمایه تجاری و روابط عمومی بیشترین ضریب 
های  تأثیر را داشته است و شناسایی دیگر شاخص

های نامشهود  گذاری اقتصادی داراییاثرگذار در ارزش
سرمایهباشگاه مدیران،  به  مالکان  ها  و  گذاران 

شود که با توجه به  باشگاههای فوتسال پیشنهاد می
راستای   در  نامشهود  های  داراِئی  اهمیت  میزان 
مزیت   در کسب  برتری  و  اقتصادی  اهداف  پیشبرد 
رقابتی ، در زمان واگذاری و یا ارزش گذاری اقتصادی  
های   دارائی  بر  عالوه  ها  باشگاه  حقیقی  و  واقعی 
مشهود ، دارائی های نامشهود را نیز مدنظر قرار داده  

گذاری ارزش  شاخص  و  این  زیرا  عواملی  شوند.  ها 
برندسازی   و  موفقیت  پیشبرد  در  که  هستند 

 باشند.  های لیگ برتر فوتسال اثرگذار میباشگاه
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