
Sport Management Studies                               Volume 14, No 75, 2022, Page 309-342 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Research Paper 

The Role of Intangible Assets and Communication Capitals 

in Improving the Marketing Capabilities of the Cycling 

Federation1 
 

Seyed Iman Heyrati1, Shahram Nazari2 

 

1. MSc in Sports Management, Non-governmental University of Eyvanekey, Semnan, 

Iran 

2. Assistant Professor, Department of Physical Education, Farhangiyan University, Shahid 

Chamran Campus, Tehran, Iran (Corresponding Author) 
 

Received: 2021/11/19                    Accepted: 2022/06/11 
 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of intangible assets and communication 

assets in improving the marketing capabilities of the Cycling Federation. This study was an 

applied, correlational research based on the structural equation modeling, which was conducted 

in the field. The statistical population included all members of the Cycling Federation, 

members of the provincial cycling boards and cycling experts (214 individuals). All members 

of the cycling community were selected as a sample. In order to collect data, the questionnaires 

of intangible assets by Athena-Gima (1993) and Hosseini (1397), and communication capital 

by Shakerian (2013) were used. In data analysis, descriptive statistics were used to classify the 

data and in testing the research hypotheses, Pearson correlation tests in SPSS software and 

structural equation modeling in AMOS software were applied. The results showed that there is 

a significant positive relationship between organizational intangible assets and marketing 

capabilities (t=4/348, sig=0/001), communication capital and marketing capabilities (t=6/563, 

sig=0/001), and organizational intangible assets and communication capital (t=13/760, 

sig=0/001). The results of the research model also showed that intangible assets had a 

significant positive effect on marketing capabilities, communication capital on marketing 

capabilities, and intangible assets on communication capital. It was also observed that 

organizational intangible assets have a significant positive effect on the marketing capabilities 

of the Cycling Federation through the mediating variable of communication capital. Finally, 

according to the findings, it can be concluded that the officials of the Cycling Federation pay 

special attention to the intangible assets of the Federation to achieve a sustainable competitive 

advantage and develop marketing capabilities in the federation, in addition to tangible 

resources. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Competitive advantage is the ability of companies to attract customers to 

competitors, relying on organizational capabilities and capacities (Li, Ragu-

Nathan, Ragu-Nathan & Rao, 2006, 109); Therefore, in order to develop and use 

a competitive advantage, companies must have capabilities that can be used to 

create non-imitative, valuable, scarce and irreplaceable resources (Attaran, 

Divandari, & Adinov, 2012, 93) . Capabilities play an important role in creating a 

competitive advantage for organizations (Nopsandasiel, Ramazan & Attari, 2016, 

97).  A large number of studies have emphasized the role of marketing capabilities 

in achieving or maintaining a competitive advantage (Pratonoa, Saputrab, & 

Pudjibudojoc, 2016, 2). Marketing capabilities are an important resource for 

increasing the competitive advantage of the organization. Organizations use their 

capabilities to transfer resources to outputs (products and services) based on their 

marketing strategies, and an organization's capabilities affect and improve its 

performance (Vorhies & Morgan, 2005, 83). Creating appropriate marketing 

capability in the organization is affected by many factors, in this study, the role of 

intangible assets and communication capital has been discussed. In recent years, 

there has been a lot of competition in sports federations for competitive advantage 

and revenue generation. However, achieving a sustainable competitive advantage 

requires identifying organizational capabilities . Like many sports and non-sports 

organizations, the concern of the cycling federation managers as the main 

decision-making authority in this sport is the development and expansion of 

cycling in both public and championship sections; However, now one of the 

weaknesses of the Cycling Federation is the weakness in marketing, the inability 

to generate revenue and attract national resources. What can help managers in this 

area is having marketing capabilities. To achieve this, it is necessary to use 

tangible and intangible organizational resources; therefore, the purpose of this 

study was to investigate the role of intangible assets and communication capitals 

in improving the marketing capabilities of the Cycling Federation. 

 

Methods and Materials 
This study was an applied, correlational research based on the structural equation 

modeling, which was conducted in the field. The research population was as 

follows: a) Members of the Cycling Federation: President, Vice President, Vice 

President of Women, Secretary of the Federation, staff of the Federation (various 

committees and staff of other departments) (37 people); B) Members of the 

cycling provincial boards: chairmen, vice-chairmen, women vice-chairmen and 
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secretaries of the cycling provincial boards (124 people); C) Experts: first-class 

coaches, knowledgeable managers in the field of cycling, judges, current national 

athletes and retirees in the adult category (53 people). All members of the 

community were identified as a total of 214 individuals. According to the 

structural equation approach and in order to increase the reliability of the research 

results, all members of the community were selected as a sample (214 

individuals).  To collect data, the questionnaires of intangible assets by Athena-

Gima (1993) and Hosseini (1397), and communication capital by Shakerian 

(2013) were used. In data analysis, descriptive statistics were used to classify the 

data and to test the research hypotheses, Pearson correlation tests in SPSS 

software and structural equation modeling in AMOS software were used. 
 

Findings 
The results showed that there is a significant positive relationship between 

organizational intangible assets and marketing capabilities (t=4/348, sig=0/001), 

communication capital and marketing capabilities (t=6/563, sig=0/001), and 

organizational intangible assets and communication capital (t=13/760, 

sig=0/001). The results of the research model also revealed that intangible assets 

had a significant positive effect on the marketing capabilities of the Cycling 

Federation (Sig = 0.001, t = 4.348) with path coefficient (β = 0.434). The obtained 

results indicated that the communication capital had a significant positive effect 

on the marketing capabilities of the Cycling Federation (Sig = 0.001, t = 6.563) 

and the amount of factor load (path coefficient) was equal to 0.661. Based on the 

research findings, it was observed that organizational intangible assets have a 

significant positive effect on the communication capital of the Cycling Federation 

(Sig = 0.001, t = 13.760) with an impact factor (β = 0.784). Based on the results, 

it can be seen that "intangible assets" have a positive and significant effect on 

"communication capital" with path coefficient (β = 0.78) and "communication 

capital" on "marketing capabilities" with path coefficient (β = 0.66); Therefore, 

the first and second conditions were met and the indirect effect of intangible assets 

through communication capital on marketing capabilities based on results was 

equal to (β = 0.52). Therefore, it can be stated that intangible organizational assets 

have a significant positive effect on the marketing capabilities of the Cycling 

Federation through the mediating variable of communication capital.  
 

Conclusion 
In conclusion, it should be mentioned that intangible organizational assets (human 

capital, structural capital, intellectual capital) as well as communication capital 

(customer capital) have a positive effect on the marketing capabilities of the 
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Cycling Federation. In recent years, one of the problems of the Cycling Federation 

has been the weakness in marketing and attracting financial resources. The 

federation's marketing capabilities can help managers accomplish their tasks and 

achieve their goals. In order to develop the federation's capital, it is necessary to 

hold retraining classes and upgrade the managers’ information and technical 

knowledge using first-class teachers. Strengthening communication capital in the 

federation can be done by teaching appropriate customer-oriented behaviors to 

employees who have a direct relationship with customers. In addition, identifying 

target markets and customer needs and distributing their feedback in the 

federation, participation of all departments of the federation in the marketing 

process, development of social networks, measuring customer loyalty are other 

ways to improve communication capital in the federation. 
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 پژوهشیمقالة 

های بازاریابی  های ارتباطی در ارتقاء قابلیتهای نامشهود و سرمایهنقش دارایی

 1سواری فدراسیون دوچرخه
 

 2شهرام نظری ،  1سید ایمان حیرتی 

 

 . ، سمنان، ایرانایوانکیغیرانتفاعی  ـ    کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیردولتی .1

)نویسنده    استان تهران، پردیس شهید چمران، تهران، ایران  دانشگاه فرهنگیاناستادیار گروه تربیت بدنی،    .2

 . مسئول(
 

21/03/1401تاریخ پذیرش:                           28/08/1400تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 

  بازاریابی های  های ارتباطی در ارتقاء قابلیتهای نامشهود و سرمایه هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی

استراتژی   نظر  ازنتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی،    لحاظ  ازی بود. این تحقیق  سواردوچرخه  یونفدراس

پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد.  

تحقیق   آماری  دوچرخهشامل  جامعه  فدراسیون  اعضای  هیئتتمامی  اعضای  استانی سواری،  های 

 کل شمار بود  صورتبهگیری  نفر( بود. روش نمونه  214)   حوزه دوچرخه سواری  نظرانسواری و صاحبدوچرخه

های های قابلیتها از پرسشنامه آوری دادهجمع  منظوربه عنوان نمونه انتخاب شدند. و تمامی اعضای جامعه به 

آثاهن )  -بازاریابی  )دارایی  (، 1993گیما  حسینی  نامشهود  )2018های  شاکریان  ارتباطی  سرمایه  و   )2013  )

تجزیه  در  شد.  دادهاستفاده  آماوتحلیل  از  طبقه ها  به  برای  توصیفی  دادهر  فرضیهبندی  آزمون  در  و  های ها 

افزار  سازی معادالت ساختاری در نرمو مدل  اساسپیاسافزار  های همبستگی پیرسون در نرمتحقیق از آزمون

، Sig=001/0)  های بازاریابیهای نامشهود سازمانی و قابلیت استفاده شد. نتایج نشان داد بین دارایی  ایموس

348/4=t)های بازاریابی، سرمایه ارتباطی و قابلیت  (001/0=Sig  ،563/6=t)  های نامشهود سازمانی و دارایی

ارتباطی   سرمایه  نت(  Sig  ،760/13=t=001/0)و  دارد.  وجود  مثبتی  که رابطه  داد  نشان  تحقیق  مدل  ایج 

های نامشهود بر های بازاریابی، داراییهای بازاریابی، سرمایه ارتباطی بر قابلیت های نامشهود بر قابلیتدارایی

های نامشهود سازمانی از طریق  سرمایه ارتباطی اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد دارایی

سواری اثر مثبت معناداری دارد. های بازاریابی فدراسیون دوچرخهقابلیتمتغیر میانجی سرمایه ارتباطی بر  

با توجه به نتایج تحقیق می به  توان گفت که مسئوالن فدراسیون دوچرخهدر نهایت  سواری برای دستیابی 
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قابلیت  به داراییتوسعه  منابع ملموس  بر  بازاریابی در فدراسیون عالوه  توجه  های  نامشهود فدراسیون  های 

 ای داشته باشند.خاصی و ویژه

 

 ی های بازاریابی، دوچرخه سوارخدمت متمایز، سرمایه انسانی، قابلیت کلیدی:واژگان

 

 مقدمه 

ب قرن  آغاز  تغ  یکم،  یستدر  با  تمام  یریگچشم  ییراتجهان  در  ی در  رقابت  خصوصاً    بازار،  ابعاد، 

ن  یکیتکنولوژ  هایی نوآور ا  یانمشتر  یازهایو  شد.  اصالح  ییراتتغ  ین مواجه  از   یاعمده  موجب 

چشمکسب  هاییت اولو و  استراتژوکار  رقابت  یکانداز  بحث  است.  مهم  یکی  ،یریپذ شده  ترین  از 

از ادارات    یاها شامل مجموعهشرکت  .امروز است  ی و رقابت  یط پویادر مح  یتتجارت و فعال  یهادغدغه

  ی متفاوت  یاندر حال رقابت بوده، مشتر  یع مختلفیوکارند که ممکن است در صناو واحدهای کسب

وکار خود  واحدهای کسب  ینیآفرو ارزش   یرقابت یت  را برای کسب مز  یمختلف  های ی داشته و استراتژ 

نورتون یرند  کارگبه و  متمارقابتی    یتمز  (.68،  2015  ،1)کاپالن  در    یک  یزسازیبا  یک سازمان 

ی  ذهن  لحاظ  از  ید بای  شود. مشترمی  یجاد ا  یژه مشتریانوبه  ینفعان،ر ذظ، در جهت ناصوکار خکسب

ا  یبررس  د که سازمان موردنکن  احساس  یگر د  یاو نسبت به رقبا  یبرا  یشتریب  یجاد ارزشقادر به 

  هاشرکتنظران مزیت رقابتی توانایی  (. به اعتقاد صاحب51،  2010،  2دییزو  ، لوسادا، روزو  )ناوارو  است

، راگونیتن،  لیهای سازمانی است )ها و ظرفیتیتقابلبر  یهتکدر جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با  

  یستیها باشرکت  یت رقابتی، مز  یک   یریکارگتوسعه و به  یبرابنابراین  ؛  (109،  2006،  3راگونیتن و رائو

که  داشت  هایی یتقابل باشند  ا  بتواننده  غ   یجاددر  کم  ید، تقل  یرقابل منابع  ارزش،    و  یاببا 

 (. 93، 2012 ،آدینفو  ، دیواندرییرند )عطاراناستفاده قرار گ مورد جایگزینییرقابلغ 

، رمضان  یلاص  پسند   )نوعکنند  یم   یفاها ابرای سازمان  ی رقابت  یتمز  یجاددر ا  ینقش مهم  هایتقابل

اصلو    پور حجم  ،  ( 97،  2016،  عطاری  میان  این  قابلیتقابلدر  نقش  بر  مطالعات  از  های  توجهی 

دست  یابیبازار مز   یا  یابیدر  کرده  ی رقابت  یتحفظ  و  پراتونا )   اندتأکید  ساپوتراب  ، 4بودوجوکیپوج، 

که ها هستند  ییتواناو    هامهارتای از دانش،  یچیدهپ ی  هادستهها  یتقابل(. بر اساس تعریف  2،  2016
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جا  وکارکسبفرایندهای    در متنوع،  سطوح  چاندران   اندگرفته  یدر  و    (. 9،  2008،  1)کراسنیکوف 

های رقابتی برای شرکت محسوب  یتمزیکی از منابع مهم برای افزایش    عنوان  بههای بازاریابی یتقابل

ها )محصوالت و خدمات( بر مبنای  یخروجهایشان را برای انتقال منابع به  یتقابل  هاشرکتشوند.  یم

های یک شرکت بر روی عملکرد آن مؤثر است و یتقابلبرند و  یمهای بازاریابی خود به کار  ی استراتژ

و    ی رقابت  یتبه مز  یابیدست  یان،م  ینا  (. در83،  2005،  2ووهیز و مورگان)  شودمیباعث بهبود آن  

عوامل که توجه   یناز ا  یکی .  باشندیادی میمناسب در سازمان متأثر از عوامل ز  یابیبازار  یتقابل  یجادا

 های سازمانی هستند.ها یا دارایی، سرمایهرا به خود جلب کرده است یادیز

در دسترس سازمان هستند که    مشهود و نامشهودهای  داراییدو نوع    3مزیت  -منبع  یتئوربر اساس  

ارزش است    یهای هدف بازار، دارابخش  یسازد که برامی  یخدمت مؤثر  یا قادر به ارائه کاال    اسازمان ر

  یزیکی، ف  ی،)مانند منابع مال  مشهود  یمنابع سازمان  (. بر اساس این تئوری27،  1994،  4)مورگان و هانت 

کارایی    یجاد ا  یبرا  ساختاری، انسانی، معنوی(های  سرمایه  )مانند   5نامشهودهای  داراییو ...( و    ی قانون

(.  4، 2008، 6، چن، کیم و جانسون)لی شودبرده می کارهای مختلف بهدر بخش یابی وری بازارو بهره

تلفیق منابع مشهود و نامشهود سازمان در    یندفرآ  عنوانیابی را بهبازار  های توان قابلیتطورکلی میبه

متفاوت از رقبا    یبه محصوالت و نام و نشان تجار  یابی و دست  یانمشتر  یچیدهپ   یازهایجهت فهم ن

های  نظران اعتقاد دارند که داراییاز صاحب  اما در این میان بسیاری(؛  56،  1986  ، 7ین)کوکرد    یفتعر

ها  قبول آنها و عملکرد قابلشرکت  در  افزودهارزش  یجادترین عامل در خلق ارزش و انامشهود مهم

ها  رقابت شرکت  یشافزا  یابزار مؤثر برا  یکعنوان  های نامشهود، بهدارایی  یتامروزه شاهد اهم.  باشدمی

  زاده، قلییانمام)ن  های نامشهود شده استمتفاوت و برتر دارایی  یگاهاج  یجادامر موجب ا  ینا  و  یمهست

منابع نامشهود    ین در منابع نامشهود نهفته است و ا  ی های رقابتمزیت  واقع   در   (. 4،  2011،  باقریو  

 (. 5، 2008، )لی، چن، کیم و جانسون شودمی  یابیهای بازارمنجر به توسعه قابلیت است که

های نامشهود و دارایی  ینهدر زم  یوکار، مطالعات کمهای متعدد در عرصه کسبوجود چالش  رغم علی

وجود منابع و    این   . بایستوجه خوشحال کننده نهیچ  خورد که بهمی  به چشم  یابیهای بازارقابلیت
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،  (37،  1994)  2ی، د(99،  1991)  1یبارن  همچون  یمحققان  یقاتمحور توجه تحق  ،یهای سازمان قابلیت

،  یض)ف  ، بوده است(217،  2010)  4کاالنتونو    ا ینکایالچ، ییفیت، گر(80،  2005)  3ورهیس و مورگان 

و منابع    یکیاثرات تکنولوژ  یادی اینکه محققان ز  وجود  (. با 137،  2013،  زنگیانو    رزگاه باشمینملکی

اند، اما توجه کرده  یتوسعه عملکرد بررس  یبرا  یابی های بازارو استفاده از قابلیت  یجادا  یرا رو  ی سازمان

شده است    یابیبازار  هایقابلیت  نفوذ در  یبرا  یعنوان اهرمهای نامشهود سازمان بهبه سرمایه  یاندک

نامشهود  عنوان دارایی   . آنچه در این تحقیق به( 2،  2012،  موسوی زادهآبادی و  دولت  یی)رضا های 

  یهسرماباشد.  سازمان در نظر گرفته شده، شامل سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه معنوی می

سازمان دارند که کارکنان با استفاده    یک موجود در درون    یندهای اشاره به ساختارها و فرا  یساختار

 (.  39، 2010 ،حاجی باباو  ، رجبی فردیزتبر عالم)  گیرندرا به کار می یشانهاها دانش و مهارتاز آن 

ها تلقی  کنند که راز ماندگاری بنگاهانسانی یاد می   هاز مفهومی به نام سرمای  ، سوم  ههای هزارسازمان

مندی از وکار، دیگر تنها موضوع فناوری نیست؛ بلکه بهرهکسب  هترین چالش در عرصشود و مهممی

کبودی، حکاک، چشمه)موسوی هاستمستعد، راز اصلی رویارویی با چالش هوشمند و   انسانی  هسرمای

و طرز   یتمهارت، قابل  انش،چون د  یعوامل  بهاشاره  سرمایه انسانی  (.  232،  2021سپهوند و نظرپوری،  

(. سرمایه  38، 2019 یچ لی، قل) شودکارکنان دارد که منجر به بهبود عملکرد و سود سازمان می یتلق

که روح    یکند و ثروت کمک می  یندهآ  یتکه به حفظ انسانشود: »ثروتی  صورت تعریف میینبدمعنوی  

های  سرمایهیکی دیگر از انواع    (. 539،  2012  ،5یان عبداهلل و سوف« ) کندو حفظ می  یهرا تغذ  یآدم

  یانو روابط با مشتر  یابیهای بازاربر دانش کانال  یهسرما  ینا  است.  6نامشهود سازمانی، سرمایه ارتباطی 

روابط   یداریکه بر قوت و پا  یارتباطات و تعامالت  یاست و تمام  یفکر  سرمایه  هایترین آیتمکه از مهم

(  11،  1997)  8یو دراگونت  نسونیادو،  روس  (.66،  1998،  7یسبنت) ، تأکید داردانجامدیمیان  با مشتر

دانند. موضوع سازمان می  یروننفعان درون و ب یرا مشتمل بر روابط با ذ  ای(ارتباطی )رابطه  یهسرما

همچنین   (. 45،  2019  ی،ل  یچاست )قل  یابیهای بازاردانش موجود در کانال  ارتباطی،  یهسرما  یاصل

 یاندر مورد نیازهای بازار و مشتر  نهان  استفاده از دانش  یبرا  شرکتیک    ییتوانا  یانگرب  یابیبازار  یتقابل
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پیش با  که شرکت  روندها  پاسخگویی   و   یعبینی سراست  در  آن  پ   یبرتر  یبه  رقبا  به    یشینسبت 

ارتباط    یتقابل  یعنی   یابیبازار  یتابعاد قابل   یقطر  ین ازشود و اخود می  یبقا  یشگیرد و باعث افزامی

 . (175، 2014 ،1 چانگ، او و چو، افتد )فانگاتفاق می بازار  سنجش یتو قابل یبا مشتر

را سرماو عده  2ی مشتر  یهرا سرماارتباطی    یهسرما  ،یناز محقق  برخی نامند.  می  3ای رابطه   یهای آن 

به  ارتباطی )سرمایه مشتری(  یهسرما تسهکه  و  پل  فعالیت  یلعنوان    یهای فکرهای سرمایهکننده 

نتیجه   به ارزش بازار و در  یفکر  یهسرما  یلکننده تبد   یینو تع  یشود، از ملزومات اصل محسوب می

طور سازمان تأثیر دارد و به  یدر تحقق ارزش برا  یمطور مستقبه  ارتباطی  یه. سرماتعملکرد سازمان اس

اهم  یافزون  روز به  هشود و رفتآن افزوده می  یتبر  ،  ی )بهرام  گرددمی  یلتبد  یاتیعامل ح  یکرفته 

اصل745،  2012،  یارمحمدیانو    رجائی موضوع  مس  ارتباطی،  یهسرما  ی(.  در  موجود   یرهای دانش 

 یک بالقوه    ییدهنده توانانشان  ی(مشتر  یهسرماسرمایه ارتباطی )است.    یانو روابط با مشتر  اریابیباز

  شده و توسعه داده    ارتباطی   یهسرمادر تعاریف جدید  است.    یرونیسازمان به سبب عوامل نامشهود ب 

موجود د دانش  روابط  رشامل  با مشتر  یهمه  تأمین  یان،است که سازمان    ییهمسو  ، کنندگانرقبا، 

،  4)بونتیس کند  دولت برقرار می  یاو   یهای تجارانجمن  ی،های سازمانهای نامشهود با استراتژی دارایی

2001 ،271.) 

حدود    تا   و  نظیریفرد، بمنحصربه   یندیفرآ  یابی بازار  هاییتداشت که قابل  یان توان بمی  ی،طورکلبه

  وکار کسب  و کسب ارزش برای  یجادکه منجر به ا  باشند یوکارها مبرای کسب  یگزینجا  یرقابلغ   یادیز

های بازاریابی  منظور دستیابی به قابلیتوهله اول به( و در  2042،  2015،  5شوند )مارتین و جاوالگی یم

های  دارایی  ،طور که بیان شدها شناسایی شوند؛ هماننیاز است که عوامل اثرگذار بر آن در سازمان

توانند شامل موارد چون سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه معنوی و سرمایه  که مینامشهود  

باشند،   عامهمارتباطی  اترین  و  ارزش  خلق  در  آنقابل  ها سازمان  در  افزودهارزش   یجادمل  ها  قبول 

عنوان یک مفهوم اقتصادی اخیر رقابت به  ی هادر سال(.  4،  2011،  باقریو    زادهیان، قلیمامن)   باشدمی

مزیت رقابتی در مرکز بحث راهبردهای رقابتی قرار و    استشده  مطرح   ورزش،  درمؤثر بر توسعه پایدار  

. از سوی دیگر دستیابی به یک مزیت درباره مزیت رقابتی مطرح شده است  زیادی  یهاگرفته و بحث
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در بازاریابی ورزشی و توسعه صنعت ورزش  .های سازمانی استرقابتی پایدار نیازمند شناسایی قابلیت

   باشد. یم ثبحقابلها از موضوعات جدید و  های بازاریابی در سازماندر کشور نیز توجه به قابلیت

در    از موجود  ورزش کشورجمله مشکالت  کاستوجود ضعف   صنعت  و  قابل  هایها  حوزه    هاییتدر 

  هاییتقابلها از  های مرتبط با ورزش مدیران آنبدین معنی که در اکثر سازمان.  باشد یم  بازاریابی 

رت خلق ارزش برتر برای مشتری کمتر صو  یجهنت  در  کنند،یاستفاده نم  طور کامل و صحیحبازاریابی به

های ملی هستند.  های ورزشی فدراسیون های مهم در موضوع ورزش و رشتهیکی از سازمان  . گیردیم

ورزشفدراسیون  عموم  یرانا  یاسالم  یجمهور   یآماتور  یهای  به  اندیردولتیغ   یمؤسسات  عنوان که 

در    مالحظهقابل(. نکته  45،  2016سجادی،  کنند )یم  یت فعال  یورزش  ۀدر هر رشت  گیرییممرجع تصم

کنند و  های ورزشی این است که بخش اعظم بودجه خود را از منابع دولتی تأمین میمورد فدراسیون 

برگزاری   منظوربهها، مدیران با کسری بودجه  با توجه به شرایط کنونی کشور در بسیاری از فدراسیون 

ی، خرید تجهیزات سازآمادهاردوهای ورزشی، انجام مسابقات  های ورزشی، برگزاری  مسابقات، اعزام تیم

( بیان داشتند  15،  2011)  حمیدیو    یزدی، الهی، اکبریاند. همچنین حمیدیو لوازم و ... مواجه بوده

   ها ضعف در بازاریابی، عدم امکان درآمدزایی و جذب منابع مالی است.های فدراسیون که یکی از ضعف

رقابت  ،های اخیرتوان اینگونه استدالل کرد که در سالمی ،فرموله کردن مسئله تحقیقبنابراین برای 

زیادی برای کسب مزیت های رقابتی و درآمدزایی در فدراسیون های ورزشی به وجود آمده است. این  

 . های سازمانی استدر حالی است که دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار نیازمند شناسایی قابلیت

سازمانهم از  بسیاری  دوچرخه انند  فدراسیون  مدیران  دغدغه  غیرورزشی،  و  ورزشی  به  های  سواری 

سواری در دو بخش  گیری در این رشته ورزشی، توسعه و گسترش دوچرخه عنوان مرجع اصلی تصمیم

های ورزشی از جمله فدراسیون  های فدراسیوناما در حال حاضر یکی از ضعف؛  همگانی و قهرمانی است

سوای ضعف در بازاریابی، عدم امکان درآمدزایی و جذب منابع ملی است. آنچه در این مسیر  چرخه دو

های بازاریابی است. برای دستیابی به این مهم،  تواند به مدیران کمک کند، برخورداری از قابلیتمی

های  ر مورد داراییبنابراین با توجه به آنچه د؛  است  ضروری  استفاده از منابع مشهود و نامشهود سازمانی 

های  گفته شد، در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی نقش دارایی  ی های ارتباطنامشهود و سرمایه

با توجه به سواری است.  های بازاریابی فدراسیون دوچرخه های ارتباطی بر قابلیتنامشهود و سرمایه

های مختلف ورزشی در سطح کشور، به  مسئول توسعه رشته   عنوان  بههای ورزشی  نقش فدراسیون 

ای برخوردار های بازاریابی از اهمیت ویژههای نامشهود بر قابلیترسد ارتباط و اثرگذاری دارایینظر می

دارایی؛  باشد وجود  قابلیتزیرا  و  نامشهود  آنهای  متقابل  ارتباط  و  بازاریابی  مدیران های  به  ها، 
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برداری از دهد که با ایجاد توانایی در درک وضعیت موجود خود و بهرهجازه را میها این افدراسیون 

  نتایج این تحقیق واقع  درهای پیشرو در جهت دستیابی به اهداف و رشد عملکرد تالش کنند. فرصت

  های ارتباطی و سرمایه نامشهود سازمانییک از سرمایهکدام  بفهمندتا    سازدیرا قادر مفدراسیون  مدیر  

   .آفرینندیارزش م فدراسیونو چگونه این عوامل برای   بودهمؤثر  های بازاریابیقابلیتدر دستیابی به  

های  در ارتقاء قابلیت  ی های ارتباطهای نامشهود و سرمایه»نقش داراییموضوع تحقیق حاضر با عنوان  

 از ت است. در وهله اول  « از دو منظر علمی و کاربردی حائز اهمیسواریدوچرخه   یونفدراس  یابیبازار

های توان گفت، امید است که نتایج احتمالی تحقیق حاضر بتواند به مدیران فدراسیون کاربردی می  نظر

های  های نامشهود سازمانی و تأثیر آنها بر قابلیتورزشی در راستای شناسایی سرمایه ارتباطی و دارایی

ریزی و تعیین اهداف  ها در زمینه برنامهن مقولهبازاریابی کمک کند تا در آینده توجه بیشتری به ای

باشند.   داشته  نتاخود  می  یجاز  احتمال  فدراسیون  یبرا  یکاربردهایچنین  توان  حاصل  کاربران   ی و 

 یران مدسواری،  دوچرخه   فدراسیون  های بازاریابیقابلیتعوامل مؤثر بر    یی با شناسا: الف(  متصور بود

  یت در جهت بهبود عملکرد و تقو یریتی مد یاستراتژ یکعنوان عوامل به  ینتوانند از امی سازمان ینا

کنن استفاده  سازمان  شناسا ب(    . دبرند  می  ینا  یی با  فدراسیون عوامل  کارکنان  رفتار   توان 

  مشخص شدنبا  ج(    .کرد  یتهای سازمان تقوبه اهداف و ارزش  یدنرا در جهت رس  سواریدوچرخه 

سازی  مهم در جهت پیاده  یتوان گام میسواری  دوچرخه   فدراسیون  های بازاریابی قابلیتمل مؤثر بر  عوا

ه با طدر راببایست اشاره کرد که  در بُعد نظری نیز می  برداشت.  یرانا  یهای ورزشآن در فدراسیون 

نققابلیت و  بازاریابی  ایجاد مزیت  شهای  در  رقابتی،آن  نقش    های  و  داراییهمچنین  نامشهود  های 

العات قبلی  ط م  اما  .ای انجام شده استمطالعات جداگانه  ، سرمایه ارتباطی در توسعه و عمکرد سازمانی

را ارائه  های بازاریابی با قابلیت های نامشهود و سرمایه ارتباطیدر مورد ارتباط دارایی محدودی شبین

های  تفاوت در ماهیت، ساختارسازمانی، محصول، مشتری و ... سازمان  این، با توجه به  بر  . عالوه اندداده

های ورزشی، این تحقیق به طور های مشهود در بین سازمانورزشی و غیرورزشی و همچنین تفاوت

سواری جمهوری اسالمی ایران متمرکز شده است که این مسئله تاییدی  مشخص بر فدراسیون دوچرخه 

مدیریت  در حوزه    آتی راهگشای مطالعات  تواند  ذا نتایج این تحقیق میبر اهمیت نظری تحقیق است ل

با توجه به مطالب ارائه باشد.    سواری جمهوری اسالمی ایرانو رفتار سازمانی در فدراسیون دوچرخه 

های نامشهود و سرمایه ارتباطی با  به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین دارایی  محققشده  

 سواری جمهوری اسالمی ایران ارتباط وجود دارد؟ اریابی در فدراسیون دوچرخه های بازقابلیت
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

Figure 1- Conceptual model of research 

 

 پژوهش روش
حاضر تحقیق  انجام  از  دارایی  ،هدف  نقش  سرمایهبررسی  و  نامشهود  ارتقاء  های  در  ارتباطی  های 

. با توجه به هدف کلی تحقیق، پژوهش حاضر با  استی  سواردوچرخه   یونفدراس  بازاریابیهای  قابلیت

های  ها در زمره پژوهششیوه گردآوری داده  از نظراز دسته تحقیقات کاربردی و    ، توجه به نوع مطالعه

جامعه آماری    میدانی اجرا شده است.  صورتبههمبستگی با رویکرد مدل معادالت ساختاری بود که  

رئیس، نایب رئیس بانوان، سواری: رئیس، نایبتحقیق به این شرح بود: الف( اعضای فدراسیون دوچرخه 

ب( اعضای   .(نفر  37ها( )ختلف و کارکنان سایر بخشهای مدبیر فدراسیون، کارکنان فدراسیون )کمیته

های استان  سواری: رؤسا، نایب رئیسان، نایب رئیسان بانوان و دبیران هیئت های استان دوچرخه هیئت

)دوچرخه  صاحب  . نفر(  124سواری  حوزه پ(  در  مطلع  مدیران  یک،  درجه  مربیان  شامل  نظران: 

نفر(. تمامی    53پوش فعلی و بازنشسته در رده بزرگساالن )سواری، داوران، ورزشکاران ملیدوچرخه 

منظور و بهرویکرد معادالت ساختاری  به  نفر تعیین شد. با توجه    214اعضای جامعه در مجموع برابر با  

قابلیت   نمونه  یناناطمافزایش  روش  تحقیق،  بهنتایج  بوده  گیری  اعضای  صورت کل شمار  تمامی  و 

پرسشنامه تحقیق به دو صورت حضوری و الکترونیکی  نفر(.    214عنوان نمونه انتخاب شد )جامعه به

نمونه اختیار  نمونهدر  از  بخشی  گرفت.  قرار  تحقیق  )اعضای  های  بودند  تهران  در  که  تحقیق  های 

های تحقیق تکثیر شده و با مراجعه نظران( پرسشنامه نفر از صاحب   27سواری،  فدراسیون دوچرخه 

 آوری شدند ها قرار گرفته و پس از تکمیل جمعحضوری در اختیار نمونه 
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ها نبود، نسخه الکترونیکی پرسشنامه طراحی . در گروه دیگر نیز که امکان توزیع حضوری پرسشنامه 

سواری و دریافت مجوز از دانشگاه از طریق فدراسیون برای شده و با هماهنگی فدراسیون دوچرخه 

آوری شدند. در نهایت پس از گذشت دو هفته، فرایند  ها جمعهای تحقیق ارسال شده و دادهنمونه 

پرسشنامه تکمیل شده بود که    178آوری پرسشنامه به اتمام رسید. با حذف موارد ناقص تعداد  جمع 

ی اطالعات استفاده  آورجمع   منظوربهپرسشنامه    4در این پژوهش از    وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه 

 شد: 

  شناختییتجمع  هاییژگیو   ازای  مجموعه   یستلچک   این  شناختی: دریتجمعهای  ویژگی  فرم -1

رئیس فدراسیون، دبیر فدراسیون، کارمند فدراسیون، عنوان شخص )رئیس فدراسیون، نایب  نظیر،

نظر(، سن، سابقه فعالیت ورزشی یا مدیریت  دبیر هیئت، صاحبرئیس هیئت،  رئیس هیئت، نایب

 گرفت.  قرارسؤال  سواری، جنسیت، میزان تحصیالت مورددر ورزش دوچرخه 

از مدل    های بازاریابیسنجش قابلیت  منظوربههای بازاریابی: در این پژوهش  پرسشنامه قابلیت -2

این پرسشنامه شامل  234،  1993)  1گیما   -آثاهن استفاده شد.  با    6گویه و    33(  )ارتباط  بُعد 

های پیشبرد، تحقیقات بازاریابی،  مشتری، خدمت متمایز، خدمت به مشتری، اثربخشی فعالیت

تا کامالً    1های پرسشنامه با مقیاس پنج ارزش لیکرت )کامالً مخالفم=باشد. گویهشبکه توزیع( می

( روایی  125،  2006ی و خائف الهی )آباددولتوند. در تحقیق رضایی  شگذاری می( نمره5موافقم=

و   محتوایی  صوری،نظر    از  پرسشنامه ضریب  نیز  آن  پایایی  تأیید   83/0کرونباخ    آلفای  با 

 این پرسشنامه است.  قبولقابلپایایی   دهندهنشانکه  آمدهدستبه

برگرفته از پرسشنامه   ی نامشهود سازمان  هایییپرسشنامه داراهای نامشهود:  پرسشنامه دارایی  -3

( یمعنو  یهسرما   ی،انسان  یهسرما  ی،ساختار  یهو سه بُعد )سرما  یهگو  19( شامل  2018)  ینیحس

و سازه    ییمحتوا  یی ( استفاده شد. روا5=یادز  یلیتا خ  1کم=  یلی)خ  یکرتل  یپنج ارزش یاسبا مق

   شده است. یید ( تأ 2018) ینیحس یقکرونباخ در تحق لفایآن به روش آ یایی پا ینو همچن

سرمایه  -4 شاکریان  پرسشنامه  پرسشنامه  از  برگرفته  ارتباطی  سرمایه  پرسشنامه  ارتباطی:  های 

، گذارانگویه و چهار بُعد )ارتباط با مشتریان، روابط عمومی، ارتباط با سرمایه  17( شامل  2013)

(  5تا کامالً موافقم=  1( با مقیاس پنج ارزشی لیکرت )کامالً مخالفم=صنفانهمارتباط با همکاران و  

تحقیق   در  کرونباخ  آلفای  روش  به  آن  پایایی  و همچنین  سازه  و  محتوایی  استفاده شد.روایی 

  ( تأیید شده است.2013شاکریان )

 
1. Atuahene-Gima 
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استاندارد بوده است که در تحقیق متعددی    صورت  به های مورد استفاده در تحقیق حاضر  پرسشنامه

ها تأیید شده است. در  در حوزه بازاریابی و بازاریابی ورزشی به کار برده شده و روایی و پایایی آن

گیما    - ی آثاهنهای بازاریاب قابلیت  پرسشنامه( روایی  2006ی و خائف الهی )آباددولتتحقیق رضایی  

و   محتوایی  ـ  صورینظر    از(  235،  1993) ضریب  نیز  آن  پایایی  تأیید    83/0کرونباخ    آلفای  با 

همچنین روایی محتوایی و سازه    این پرسشنامه است.  قبولقابلپایایی    دهنده نشانکه    آمدهدستبه

های ارتباطی  ( و پرسشنامه سرمایه 128،  2018های نامشهود در تحقیق حسینی )پرسشنامه دارایی

جداگانه   صورتبه ( تأیید شده است. در تحقیقات پایایی ابزار تحقیق  69،  2013در تحقیق شاکریان )

تحقیق   این  در  همچنین  است.  گرفته  قرار  تأیید  درونی    ورمنظبه مورد  پایایی    سؤاالت محاسبه 

برای هاپرسشنامه درونی  پایایی  ضریب  و  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  استفاده  مورد  ی 

 آمده است. 1جدول در  هاپرسشنامه

 
 های پژوهشضرایب پایایی درونی پرسشنامه   -1جدول

Table 1 - Internal reliability coefficients of research questionnaires  
 هامؤلفه

Components 
 پژوهشگر

Researcher 

 تعداد گویه 
Number of items 

 آلفای کرونباخ 
Cronbach's alpha 

 های بازاریابی قابلیت

Marketing 

Capabilitie 
 0/979 29 (1993گیما ) -آثاهن

 های نامشهود دارایی

Intangible Assets 
 0/974 19 ( 2018حسینی )

 های ارتباطیسرمایه

Communication 

Capitals 

 0/975 17 (2013شاکریان )

 

  0/ 7یایی درونی )آلفای کرونباخ( برای هر سه پرسشنامه باالی ضریب پاشود همانطور که مشاهده می

بندی برای سازمان دادن، خالصه کردن طبقهدارد.    هااین پرسشنامه  قبول  قابلکه نشان از پایایی    است

های نمونه از آمار توصیفی همانند تنظیم جدول توزیع فراوانی، درصدها،  نمرات خام و توصیف اندازه

 منظور بهی پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها استفاده شد.  هامحاسبه شاخص

نظیر مقادیر کجی و کشیدگی، آزمون همبستگی بینی آن از آمار استنباطی  برآورد پارامترها و پیش

. در این تحقیق در بخش آمار توصیفی و بررسی ارتباط  شداستفاده  پیرسون و مدل معادالت ساختاری  
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 منظور   به   24نسخه    2ایموس افزار  و از نرم   26نسخه    1اس اسپیاسافزار  غیرهای تحقیق از نرم بین مت

 . شدطراحی مدل تحقیق استفاده 
 

 نتایج 
 یافته های حاصل از بخش آمار توصیفی در جدول زیر گزارش شده است.

 

 نمونه های تحقیق  شناختیهای جمعیتویژگی -2جدول 
Table 2- Demographic characteristics of research samples 

 آماره
Variable 

 فراوانی
frequency 

 درصد فراوانی 
frequency 

percentage 

 سن 

age 

 سال   25تا  20

20-25 year 
10 5/6 

 سال  30تا  26

26-30 year 
10 5/6 

 سال   35تا  31

31-35 year 
25 14/0 

 سال  40تا  36

36-40 year 
80 944/9 

 سال   45تا  41

41-45 year 
20 11/2 

 سال  50تا  46

46-50 year 
10 5/6 

 سال  50بیشتر از  

More than 50 years 
23 12/9 

 مجموع 

Total 
178 100 

 

 

 

 

 

 

  

 
1. SPSS 

2. AMOS 
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 نمونه های تحقیق  شناختیهای جمعیتویژگی -2جدولادامة 
Table 2- Demographic characteristics of research samples 

 آماره
Variable 

 فراوانی
frequency 

 درصد فراوانی 
frequency 

percentage 

 آماره
Variable 

 سابقه فعالیت در ورزش 

History of activity 

in sports 

 سال   10تا  5

5-10 year 
55 30/9 

 سال   15تا  11

11-15 year 
34 19/1 

 سال  20تا  16

16-20 year 
32 18/0 

 سال   25تا  21

21-25 year 
31 17/4 

 سال  30تا  26

26-30 year 
12 6/7 

 سال  30بیشتر از  

More than 30 years 
14 7/9 

 مجموع 

Total 
178 100 

 جنسیت

Gender 

 مرد

Male 
98 55/1 

 زن 

Female 
80 44/9 

 مجموع 

Total 
178 100 

 تحصیالت 

Education 

 دیپلم

Diploma 
17 9/6 

 کاردانی 

Associate 
12 6/7 

 کارشناسی 

Bachelor 
80 44/9 

 کارشناسی ارشد 

Master 
43 24/2 

 دکتری

PHD 
26 14/6 

 مجموع 

Total 
178 100 
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 تحلیل استنباطی

از   استفاده  با  ارتباط بین متغیرهای تحقیق  اجرای مدل تحقیق و بررسی فرضیات تحقیق  از  پیش 

 ها بررسی شد. توجه به نرمال بودن توزیع دادهآزمون همبستگی پیرسون با 

 
 ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق  -3جدول 

Table 3 - Pearson correlation matrix between research variables 

 متغیرها

Variables 
 

های  دارایی

 نامشهود

Intangible 

Assets 

 سرمایه ارتباطی 

Communication 

Capitals 

های  قابلیت

 بازاریابی 

Marketing 

Capabilities 

 های نامشهود دارایی

Intangible 

Assets 

 ضریب همبستگی 

 سطح معناداری 

correlation 

coefficient 

Significance 

level 

1 - - 

 سرمایه ارتباطی 

Communication 

Capitals 

 ضریب همبستگی 

 سطح معناداری 

correlation 

coefficient 

Significance 

level 

**0/777 

0/001 
1 - 

 های بازاریابی قابلیت

Marketing 

Capabilities 

 ضریب همبستگی 

 سطح معناداری 

correlation 

coefficient 

Significance 

level 

**0/548 

0/001 

**0/670 

0/001 
1 

 ≤01/0؛ **= معناداری در سطح ≤05/0*= معناداری در سطح 

 

های بازاریابی  های نامشهود سازمانی و قابلیتتوجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دارایی با  

(001/0=Sig  ،548/0=rسرمایه ارتباطی و قابلیت ،)( 001/0های بازاریابی=Sig  ،670/0=rو دارایی )  های

 معناداری وجود دارد.( رابطه مثبت Sig ،777/0=r=001/0نامشهود سازمانی و سرمایه ارتباطی )
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 مدل مفهومی تحقیق

 
 مدل تحقیق )در حالت ضرایب رگرسیونی استاندارد شده(  -2شکل 

Figure 2 - Research model (in the case of standardized regression coefficients) 
 

بارهای عاملی از  طور که در مدل تحلیل عاملی هم مشاهده شد، در این مدل نیز تمامی مقادیر  همان

 مقادیر قابل قبولی برخوردارند.
 

 مدل ارتباطی تحقیق  tضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر   -4جدول
Table 4 - Standardized regression coefficients and t-values of the research 

communication model 

 مسیر 

Direction 
 

 ی بار عامل

factor 

loading 

 tمقدار 

Amount 

of T 

 سطح معناداری 

Significance 

level 

 های نامشهود دارایی

Intangible 

assets 

<--- 

 سرمایه ساختاری 

Structural 

capital 

0/920 - - 

<--- 
 سرمایه انسانی

Human Capital 
0/990 27/541 0/001 

<--- 
 سرمایه معنوی 

Spiritual capital 
0/897 20/271 0/001 
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 مدل ارتباطی تحقیق  tضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر  -4جدولادامة 
Table 4 - Standardized regression coefficients and t-values of the research 

communication model 

 مسیر 

Direction 
 

 ی بار عامل

factor 

loading 

 tمقدار 

Amount 

of T 

 سطح معناداری 

Significance 

level 

 سرمایه ارتباطی 

Communication 

capital 

<--- 

 ارتباط با مشتریان 

communication 

with clients 

0/961 - - 

<--- 
 روابط عمومی 

public relations 
0/954 28/793 0/001 

<--- 

 گذاران یهسرما ارتباط با  

Communication 

with investors 

0/881 20/684 0/001 

<--- 

ارتباط با همکاران و  

 صنفان هم

Communication 

with colleagues 

and classmates 

0/874 20/253 0/001 

 های بازاریابی قابلیت

Marketing 

capabilities 

<--- 

 ارتباط با مشتری 

communication 

with client 

0/915 - - 

<--- 
 خدمت متمایز 

Different service 
0/946 23/230 0/001 

<--- 

 خدمت به مشتری 

Customer 

service 

0/935 22/129 0/001 

<--- 

های  اثربخشی فعالیت

 پیشبرد 

Effectiveness of 

promotion 

activities 

0/91 20/488 0/001 

<--- 

 تحقیقات بازاریابی 

Marketing 

investigation 

0/917 20/974 0/001 

 

 شبکه توزیع 

distribution 

network 
0/915 20/760 0/001 
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یافته مبنای  در  بر  شده  گزارش  نتایج  و  ساختاری  معادالت  مدل  از  حاصل  مشاهده    4جدول  های 

قابل قبولی در سطح ( tتی )شود کلیه بارهای عاملی )ضرایب رگرسیونی استاندارد شده( از مقادیر یم

از   کمتر  شاخص  05/0معناداری  این  و  بوده  میبرخوردار  نشان  مشاهدهها  متغیرهای  که  ای دهند 

شده  اندازه داراییخوببهگیری  پنهان  متغیرهای  از  انعکاسی  و  ی  ارتباطی  سرمایه  نامشهود،  های 

مدل ارتباطی تحقیق در حالت ضرایب رگرسیونی استاندارد    شکل  باشند. در  های بازاریابی میقابلیت

بررسی تأیید یا    منظوربه های برازش مدل تحقیق  شده )بار عاملی( ارائه شده است. در ادامه شاخص 

 ارش شده است. عدم تأیید مدل ارتباطی گز
 

 های برازش مدل ارتباطی تحقیق شاخص -5 جدول
Table 5 - Fit indicators of research communication model 

 های برازش شاخص

Fit indicators 

 مقدار مطلوب 

Optimal 

amount 

 هامقادیر شاخص

Indicator 

values 

 تفسیر

Interpretation 

  کای اسکوآر )کای دو(

Chi-Square 
- 158/211 - 

 درجه آزادی 

Degrees of Freedom(df) 
- 59 - 

 (χ2/dfکای اسکوآر به درجه آزادی )نسبت 

(/df 2 ) 

 5کمتر از 

Less than 5 
2/682 

 مطلوب 

Optimal 

 شاخص نیکویی برازش  

Goodness of Fit (GFI) 

 0/9بیشتر از 

More than 

0/9 
0/906 

 مطلوب 

Optimal 

 ( AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده ) 

Adjusted Goodness of 

Fit Index(AGFI) 

 0/8بیشتر از 

More than 

0/8 
0/866 

 مطلوب 

Optimal 

 ریشه دوم میانگین خطای برآورد

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

 0/1کمتر از 

Less than 0/1 
0/097 

 مطلوب 

Optimal 

 ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده 

Root Mean Squared Residuals 

(RMR) 

 0/05کمتر از 

Less than 

0/05 
0/042 

 مطلوب 

Optimal 

 شاخص برازش تطبیقی 

Comparative Fit Index (CFI) 

 0/9بیشتر از 

More than 

0/9 
0/931 

 مطلوب 

Optimal 
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 های برازش مدل ارتباطی تحقیق شاخص -5 جدول ادامة
Table 5 - Fit indicators of research communication model 

 های برازش شاخص

Fit indicators 

 مقدار مطلوب 

Optimal 

amount 

 هامقادیر شاخص

Indicator 

values 

 تفسیر

Interpretation 

 شاخص برازش هنجار شده 

Normed of Fit Index (NFI) 

 0/9بیشتر از 

More than 

0/9 
0/911 

 مطلوب 

Optimal 

 شاخص برازش افزایشی 

Incremental of Fit Index (IFI) 

 0/9بیشتر از 

More than 

0/9 
0/0931 

 مطلوب 

Optimal 

 

(  GFI( و شاخص نیکویی برازش )CFIشود شاخص برازش تطبیقی )مشاهده می 5جدول با توجه به 

نسبت کای  بوده که نشان از تأیید مدل دارد.    %9های اصلی برازش مدل بیشتر از  شاخص   عنوانبه

تأیید مدل تحقیق از مقدار قابل قبولی   منظوربه بوده که    5( کمتر از  682/2اسکوآر به درجه آزادی )

( که در این  RMSEAبرخوردار است. همچنین با توجه به اینکه ریشه دوم میانگین خطای برآورد ) 

از   رود، مقدار  شاخص مطلوب بودن مدل به شمار می  نوانع به  قبولقابلشاخص مقادیر کمتر یک 

بنابراین با  ؛  مدل دارد  قبول  قابلکه نشان از برازش    آمده  دستبه  097/0برابر با    RMSEAشاخص  

در ادامه بر اساس    مدل ارتباطی تحقیق از برازش کافی برخوردار است.  آمده دستبهتوجه به مقادیر  

ل از مدل تحقیق مورد بررسی قرار خواهد  فرضیات تحقیق بر اساس نتایج حاص  آمده دست  بهنتایج  

 گرفت.

دارایی تاثیر  میزان  به  مربوط  نتایج  زیر  جدول  قابلیتدر  بر  سازمانی  نامشهود  بازاریابی های    های 

 ی گزارش شده است: سوار دوچرخه  یونفدراس
 

 های بازاریابیقابلیت های نامشهود سازمانی بر تأثیر دارایی -6جدول 
Table 6 - Impact of organizational intangible assets on marketing capabilities 

 ارتباط بین متغیرها 

Relationship between variables 

 ی بار عامل

factor 

loadin 

 tمقدار 

Statistics 

t 

 سطح معناداری 

Significance 

level 
 های بازاریابی قابلیت ˂ ---های نامشهود دارایی

Intangible assets---˂ Marketing 

Capabilities 

0/434 4/348 0/001 
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  های بازاریابی های نامشهود سازمانی بر قابلیتشود که داراییهای تحقیق مشاهده میبر اساس یافته

(  β=434/0)( با ضریب مسیر  Sig  ،348/4=t=001/0ی اثر مثبت معناداری )سوار دوچرخه   یونفدراس

به میزان تا  دارد. ارتباطی بر قابلیتدر جدول زیر نتایج مربوط  بازاریابی ثیر سرمایه    یون فدراس  های 

 ی گزارش شده است:سواردوچرخه 
 

 های بازاریابیتأثیر سرمایه ارتباطی بر قابلیت -7جدول 
Table 7- The effect of communication capital on marketing capabilities 

 ارتباط بین متغیرها 

Relationship between variables 

 ی بار عامل

factor 

loading 

 tمقدار 

Statistics 

t 

 سطح معناداری 

Significance 

level 
 های بازاریابیقابلیت ˂---سرمایه ارتباطی 

Communication capital ---˂ Marketing 

Capabilities 

0/661 6/563 0/001 

 

ی  سواردوچرخه   یونفدراس  های بازاریابیدهد که سرمایه ارتباطی بر قابلیتنشان می  آمده دستبهنتایج  

 661/0( و مقدار بار عاملی )ضریب مسیر( برابر با  Sig  ،563/6=t=001/0اثر مثبت معناداری داشته است )

دارایی  است. تاثیر  میزان  به  مربوط  نتایج  زیر  سازمادر جدول  نامشهود  ارتباطیهای  سرمایه  بر    نی 

 ی گزارش شده است: سوار دوچرخه  یونفدراس
یافته اساس  میبر  مشاهده  تحقیق  داراییهای  که  ارتباطی شود  سرمایه  بر  سازمانی  نامشهود    های 

  دارد.(  β=784/0( با ضریب تأثیر )Sig  ،760/13 =t= 001/0ی اثر مثبت معناداری )سواردوچرخه   یونفدراس

به   مربوط  نتایج  زیر  جدول  تأثیر  در  قابلیتداراییبررسی  بر  سازمانی  نامشهود  بازاریابی  های  های 

 گزارش شده است:  های ارتباطیسواری با نقش میانجی سرمایهفدراسیون دوچرخه 
 

 های نامشهود سازمانی بر سرمایه ارتباطی تأثیر دارایی -8 جدول
Table 8- The effect of organizational intangible assets on communication capital 

 ارتباط بین متغیرها 

Relationship between variables 

 ی بار عامل

factor 

loading 

 tمقدار 

Statistics 

t 

 سطح معناداری 

Significance 

level 
 سرمایه ارتباطی  ˂---های نامشهود  دارایی 

Intangible assets  ---˂  Communication 

capital 

0/784 13/760 0/001 
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های بازاریابی  های نامشهود سازمانی بر قابلیتبه دنبال بررسی تأثیر دارایی  پژوهش،محقق در این  

های ارتباطی بود. پس از بررسی نتایج مربوط به  سواری با نقش میانجی سرمایهفدراسیون دوچرخه 

تحقیق با توجه به نتایج مدل تحقیق اثر میانجی سرمایه    مدل تحقیق و ارائه گزارش نتایج فرضیات

های بازاریابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  های نامشهود و قابلیتارتباطی در ارتباط بین دارایی

اثرات   بررسی  )داراییغ برای  مستقل  متغیر  وابسته یرمستقیم  متغیر  بر  سازمانی(  نامشهود  های 

دارد تا شروط زیر ابتدا برقرار باشد. شرط اول این است که معناداری   های بازاریابی( ضرورت)قابلیت

های نامشهود سازمانی( و واسط )سرمایه ارتباطی( تأیید شود و شرط  بین متغیر مستقل )دارایی  رابطه

تأیید معناداری    دوم )قابلیت  رابطهنیز  ارتباطی( و وابسته  بازاریابی(  بین متغیر واسط )سرمایه  های 

یرمستقیم، از ضرب بین ضریب  غ   رابطه. سپس در صورت برقرار بودن شروط باال ضریب مسیر  باشدیم

 به دست بین متغیر واسط با وابسته    رابطهبین متغیر مستقل با واسط و ضریب مسیر    رابطهمسیر  

 آید. در ادامه نتایج گزارش شده است.یم

 
 های بازاریابیهای نامشهود و قابلیتاثر میانجی سرمایه ارتباطی در ارتباط دارایی -9جدول  

Table 9- The mediating effect of communication capital on the relationship between 

intangible assets and marketing capabilities 

 متغیر مستقل
independent 

variable 
 

 میانجیمتغیر 
Mediator 
variable 

 
 متغیر وابسته
dependent 

variable 

اثر 

 مستقیم
direct 

impact 

 یرمستقیماثر غ
Indirect effect 

های  دارایی

 نامشهود

Intangible 

assets 

<-

-- 

 سرمایه ارتباطی 

Communication 

capital 

<-

-- 
- 0/78 - 

- <-

-- 

 سرمایه ارتباطی 

Communication 

capital 

<-

-- 

های  قابلیت

 بازاریابی 

Marketing 

Capabilities 

0/66 - 

های  دارایی

 نامشهود

Intangible 

assets 

<-

-- 

 سرمایه ارتباطی 

Communication 

capital 

<-

-- 

های  قابلیت

 بازاریابی 

Marketing 

Capabilities 

0/43 0/52=0/66*0/78 

 



 1401، آذر و دی 75،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                             332

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

نتایج اساس  که  یم مشاهده    بر  بر»داراییشود  نامشهود«  مسیر    های  ضریب  با  ارتباطی«  »سرمایه 

(78/0=β)  قابلیت  و »سرمایه ارتباطی« بر«( 66/0های بازاریابی« با ضریب مسیر=β  ،)یر مثبت و  تأث

( ضریب 78/0*66/0) ضربحاصلبنابراین شرط اول و دوم برقرار است و با توجه به ؛ معناداری دارند

های بازاریابی بر اساس  های نامشهود از طریق سرمایه ارتباطی بر قابلیتیی یرمستقیم داراغ مسیر اثر  

های نامشهود سازمانی از طریق متغیر  توان گفت که داراییبنابراین می؛  بود (  β=52/0نتایج برابر با )

 دارد. یسواری اثر مثبتهای بازاریابی فدراسیون دوچرخه میانجی سرمایه ارتباطی بر قابلیت
 

 گیری نتیجهبحث و 
حاضر   تحقیق  انجام  از  داراییهدف  نقش  سرمایهبررسی  و  نامشهود  ارتقاء  های  در  ارتباطی  های 

های نامشهود سازمانی  نتایج نشان داد که دارایی  .ی بودسواردوچرخه   یونفدراس  های بازاریابی قابلیت

تبیین این نتیجه باید بیان داشت  در  دارد.    یی اثر مثبتسواردوچرخه   یونفدراس  های بازاریابیبر قابلیت

های بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری عالوه بر سرمایه های ملموس، تابع سرمایه های  که قابلیت

های  توانند توان فدارسیون را برای فعالیتهای نامشهود مینامشهود نیز هست. در حقیقت این سرمایه

با نتایج تحقیقات حکیمی    این یافتهین زمینه افزایش دهند.  را در ا  آنهای  بازاریابی باال ببرند و پویایی

حکم1،  2020)  ،)( خانی  دیده  و  هون،  3،  2014آبادی  تان  کوانگ  (،  و  ترانگ  کوانگ  فونگ،  ون 

آمینیو و محمود1،  2020)1تانگ  بود.  443،  2020)  2( و  بداقلو  مصدق، مرزی علمداری و  ( همسو 

ا1،  2017) که  دریافتند  پژوهشی  در  دارایی(  سرمایه بعاد  انسانی،  )سرمایه  سازمانی  نامشهود  های 

ساختاری، سرمایه اطالعاتی( بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت در استان آذربایجان شرقی تأثیر 

 مثبتی دارند 

های رقابتی بر عملکرد  های نامشهود و استراتژی دارایی( نشان داد که  7،  2016نتایج پژوهش تهمک )

  (1،  2020)  ون فونگ، کوانگ ترانگ و کوانگ تانگ،  تان هون  و     موثرند صادرات خودروسازی سایپا  

سازمانی به عنوان ابعاد سرمایه فکری بر ابعاد  و سرمایه انسانی، اجتماعی در پژوهشی دریافتند که  هم

های همانطور که نتایج تحقیق حاضر و یافته   وفناوری اطالعات و ارتباطات  های  های پویا شرکتقابلیت

های نامشهود سازمانی بر متغیرهای مختلف سازمانی  مربوط به تحقیقات پیشین نشان دادند، دارایی

-، بهمنطاهونه. در این راستا در پژوهشی  موثرندوری و عملکرد  های بازاریابی، بهرههمچون قابلیت

های نامشهود  ( بیان داشتند که منابع سازمانی در قالب دارایی5،  2013)زیاری، فرتاش و ابراهیمی  
 

1. Thanh Nhon, Van Phuong, Quang Trung & Quang Thong 

2. Aminu & Mahmood 
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سرمایه   ارتباطی،  سرمایه  انسانی،  )سرمایه  سازمانی(سازمانی  سرمایه  ایجاد    اطالعاتی،  برای  اهرمی 

رقابتی برای سازمان و  روند که درنتیجه به ایجاد مزیت ها به شمار میهای بازاریابی در سازمانقابلیت

 تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود.  درنهایت می

های  توان به تعاریف ارائه شده از متغیرها اشاره داشت. در تعریف قابلیتدر تبیین یافته تحقیق می

در    تلفیق منابع مشهود و نامشهود سازمان  یند فرآهای بازاریابی  بازاریابی آمده است که در واقع قابلیت

  متفاوت از رقبا  یبه محصوالت و نام و نشان تجار  یابی و دست  یانمشتر  یچیدهپ   یازهایجهت فهم ن

اعتقاد دارند که داراییاز صاحب  (. بسیاری57،  1986است )کوین،   نامشهودنظران  ترین  مهم  ،های 

، یانمام)ن  باشد ها میقبول آنها و عملکرد قابلشرکت  در  افزودهارزش  یجاد عامل در خلق ارزش و ا

  ی های رقابتمزیت(  16، 2008)(. در واقع از نظر لی، چن، کیم و جانسون 2، 2011، باقریو    زادهقلی

ا  و  است  نهفته  نامشهود  منابع  است که  یندر  نامشهود  قابلیت  منابع  توسعه  به  بازارمنجر    یابی های 

های سازمانی و در نهایت مزیت رقابتی  واند منجر به خلق و حفظ قابلیتت. امروزه آنچه میشودمی

های انسانی، سرمایه  های نامشهود سازمانی نظیر سرمایهکارگیری داراییها شود، بهپایدار برای سازمان

هایی  ی با کیفیت باال و قابلیت پاسخگویی به نیازها، روابط با مشتری و توانایییساختاری )فرایندها

مؤمنی،  خال و  پور  )حاجی  باشد  سازمانی(  فرهنگ  و  امروز  ؛  (79،  2008قانه  دنیای  در  بنابراین 

های یک عنصر اساسی محسوب های نامشهود برای بقا و حفظ رقابت و بهبود عملکرد سازماندارایی

سازمانمی که  فدراسیون شوند  همانند  ورزشی  اصلی  های  مرجع  عنوان  به  در  گیریتصمیمها  ها 

ارزش رشته  شناخت  به  توجه  نیستند.  مستثنا  قاعده  این  از  ورزشی  مختلف  در  های  درونی  های 

داراییفدراسیون  میزان  و  آنها  نامشهود  میهای  بهبود ها  و  رشد  جهت  در  عاملی  عنوان  به  تواند 

به عنوان مرجع اصلی در  سواری بنابراین فدراسیون دوچرخه ؛  های بازاریابی در نظر گرفته شودقابلیت

دوچرخه  رشته  سرمایهتوسعه  داراییسواری  بر  بیشتری  سرمایه گذاری  شامل  خود  نامشهود  های 

   ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه معنوی انجام دهد.

ی اثر  سواردوچرخه   یونفدراس  های بازاریابیکه سرمایه ارتباطی بر قابلیت  نشان داددیگر یافته تحقیق  

ارتباطی بر قابلیت  و  تهداش  مثبت   یون فدراس  های بازاریابیدر مدل تحقیق مشاهده شد که سرمایه 

،  2020است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات حکیمی )  موثری  سواردوچرخه 

 1نسرلمونکونس و با  ، (، فام443،  2020)  محمود(، آمینیو و  1،  2014آبادی و دیده خانی )(، حکم1

دانش   ارتباطی،  یهسرما  یموضوع اصلدر تبیین این نتیجه باید بیان کرد که  ( همسو بود.  606،  2017)

 
1. Pham, Le Monkhouse & Barnes 



 1401، آذر و دی 75،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                             334

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

کانال در  بازارموجود  )قل  یابیهای  مشتری(  یهسرما   (.1،  2019  ی، ل   یچاست  )سرمایه  که   ارتباطی 

تسهبه و  پل  فعالیت  یلعنوان  اصلمحسوب می  یهای فکرهای سرمایهکننده  ملزومات  از  و    یشود، 

 ارتباطی   یه. سرماتبه ارزش بازار و درنتیجه عملکرد سازمان اس  یفکر   یهسرما  یلکننده تبد  یینتع

شود  آن افزوده می  یتبر اهم  یطور روزافزونسازمان تأثیر دارد و به  یدر تحقق ارزش برا  یمطور مستقبه

رفته به  و  ح  یکرفته  رجائی ی)بهرام  گرددمی  یل تبد  یاتی عامل  .  (744،  2012  ، یارمحمدیانو    ، 

در مورد نیازهای بازار   نهان  استفاده از دانش  یبرا  یک شرکت ییتوانا  یانگرب  یابیبازار  یتقابلهمچنین  

نسبت به رقبا   یبرتر  ی روندهابه آن در    پاسخگویی  و   یع بینی سراست که شرکت با پیش  یان و مشتر

  یت قابل  یعنی  یابیبازار  یتابعاد قابل  یقطر  ین ازشود و اخود می  ءبقا   یشگیرد و باعث افزامی  یشیپ 

بر اساس    . (173،  2014  ، چانگ، او و چو،  افتد )فانگاتفاق می  بازار  سنجش   یتو قابل  یارتباط با مشتر

سرمایه ارتباطی قوی به معنی ارتباطات اثربخش برون توان چنین بیان داشت که  مطالب ارائه شده می

آورد. داشتن  سازمانی است. سرمایه ارتباطی توانایی انتقال ارزش از فدراسیون به مشتریان را فراهم می

کند.  های بیشتری را برای دستیابی به منابع مختلف ایجاد میارتباطات بهتر با خارج سازمان، فرصت

ها را دستیابی به اطالعات ارزشمند در زمینه شناسایی، حفظ و جذب حامیان  سرمایه ارتباطی سازمان

با دیگر سازمان ارتباط  توانمند میمالی و  ارتباطی است که های ورزشی  این سرمایه  کند، در واقع 

می وفادار  مشتریان  داشتن  و  سازمانی  شهرت  به  دستیابی  فدراسیون ؛  شودموجب  بنابراین 

های بازاریابی خود و دستیابی به مزیت رقابتی  توسعه هر چه بیشتر قابلیت  سواری به منظوردوچرخه 

های اثربخش ارتباط های مشتریان خود توجه ویژه داشته باشد و به شیوهبایست به نیازمندیپایدار می

 خود را با مشتریان توسعه دهد. 

دادنتایج   دارایی  نشان  ارتباطیکه  بر سرمایه  نامشهود سازمانی  اثر  سوار دوچرخه   یونراسفد  های  ی 

یافته این  تحقیقات مصدق  دارد.  نتایج  با  بداقلو  نیز همسو  و  علمداری  مرزی  (، چگنی  1،  2017)، 

تقی9،  2016)  ،)( کمرئی3،  2015زاده  و  بهارلو(  بود.  1،  2014)  الیاسیو    ،  و   نسونیادو،  روس(، 

را  23،  1997)  1یدراگونت ارتباطی  سرمایه  ب(  و  درون  ذینفعان  با  روابط  بر  سازمان    یرونمشتمل 

در تبیین این نتیجه .  است  یابیهای بازاردانش موجود در کانال  ی،مشتر  یهسرما  یدانند. موضوع اصلمی

.  انددانسته   یفکر  یهاز سرما  ءترین جزرا مهم   ارتباطی  یهنظران سرمااز صاحب  سیاریبباید بیان نمود که  

  .کنند می  یتهستند که از شرکت و سود آن حما  یانمشتر  ینفرض استوار است که ا  ینعلت آن بر ا

بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با محیط بیرون سازمان است.  واسطه  سرمایه ارتباطی در واقع  

 
1. Roos, Edvinsson & Dragonetti 
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پنگ،  ،  آورد )سوا فراهم میدیگر، این سرمایه توانایی انتقال ارزش از سازمان به مشتریان رعبارتبه

توان چنین بیان داشت که یک سرمایه ارتباطی اثربخش و  بنابراین می؛  (119،  2013،  1ائو یشن و ش

های معنوی  ارتباط مؤثر با مشتریان سازمان در گرو وجود سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه

ها با  مایه انسانی و سرمایه ساختاری سازمانتوسعه یافته است. سرمایه ارتباطی در واقع رابط بین سر

توان چنین بیان داشت که در یک سازمان همچون فدراسیون  محیط خارج سازمان است. در واقع می

افزاری موجود در های نرمسواری کارکنان با کیفیت باال، فرهنگ سازمانی اثربخش، سیستم دوچرخه 

های آموزشی بر اساس نیازسنجی  ن، برگزاری دورهفدراسیون، ارتباطات غیررسمی حاکم در فدراسیو

به و  داراییکارکنان  داشتن  میطورکلی  نامشهود  و  های  بیرون  با  بهتر  ارتباطات  داشیتن  به  تواند 

های بیشتری را مشتریان سازمانی )حامیان مالی، ورزشکاران، مدیران باشگاهی، داوران و ...( فرصت

 ایجاد کند. 

های نامشهود سازمانی )سرمایه انسانی، سرمایه  که دارایی  کلی باید بیان داشتدر یک نتیجه گیری  

عنوان یک منبع نامشهود ساختاری، سرمایه معنوی( و همچنین سرمایه ارتباطی )سرمایه مشتری( به

های گذشته در سالسواری تأثیر مثبتی دارند.  های بازاریابی در فدراسیون دوچرخه سازمانی بر قابلیت

سواری ضعف در بازاریابی، عدم  های ورزشی از جمله فدراسیون دوچرخهاز مشکالت فدراسیون یکی  

ها  تواند به مدیران آن ها میهای بازاریابی فدراسیون امکان درآمدزایی و جذب منابع مالی است. قابلیت

می ایران های جمهوری اسالدر انجام وظایف و دستیابی به اهداف تعیین شده در اساسنامه فدراسیون 

طور صحیحی استفاده بازاریابی به  های یتاز قابل  های ورزشیفدراسیون   اگر  کهیصورت  در   کمک کند. 

ارائه    کردندیم به  م  خدماتمنجر  کیفیت   شد ینوآورانه  و  وفاداری مشتری  موجب  نیز  امر  این  که 

های  ده شد که داراییبا توجه به نتایج تحقیق مشاه  شود. می  در ایجاد مزیت رقابتی پایدارو    خدمات

ارتباطی   و همچنین سرمایه  انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه معنوی(  نامشهود سازمانی )سرمایه 

به  مشتری(  قابلیت)سرمایه  بر  سازمانی  نامشهود  منبع  یک  فدراسیون عنوان  در  بازاریابی  های 

توان بیان داشت فدراسیون  می  سواری تأثیر مثبتی دارند. در واقع با توجه به این نتیجه تحقیقدوچرخه 

های بازاریابی در فدراسیون، سواری برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و توسعه قابلیتدوچرخه 

ای های تحقیقاتی و توسعههای مدیریتی و ساختار سازمانی، برنامهتوجه بیشتری را نسبت به سیستم

منظور توانمندسازی منابع انسانی، رشد و توسعه   های آموزشی مختلف بهدر فدراسیون، برگزاری دوره

المللی، داشتن یک های بیندانش فنی مدیران و کارکنان، تالش به منظور عضویت و کسب کرسی

 
1. Su, Peng, Shen & Xiao 
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برنامه و  منابع  از  جامع  اطالعاتی  باشند.بانک  داشته  می  ها  تحقیق  نتایج  به  توجه  این  با  به  توان 

سیون نیاز است مدیران به بهبود سرمایه انسانی توجه داشته پیشنهادات کاربردی اشاره داشت: در فدرا

 باشند. 

توجه به تقویت سرمایه انسانی با جذب کارکنان هوشمند، تشویق یادگیری و ترغیب کارکنان به اشاعه  

اندازه سازمانی،  انسانی  سرمایه  در  و سهیم شدن  خود  شایستگی  گیریدانش  از سطح  مستمر  های 

پایداری کارکنان، استفاده از  های غنیکارکنان، تهیه برنامه سازی و توسعه شغلی در جهت حفظ و 

ارتقا به هنگام  افراد  ارائه آموزش آن  ءاطالعات عملکردی  های سازمانی برای ها، مشاوره و فرصتها، 

تواند صورت گیرد. یکی دیگر  کمک به بهبود وضع آتی کارکنان که دارای عملکرد مناسب هستند می

سواری رشد های نامشهود در تحقیق حاضر سرمایه ساختاری بود. در فدراسیون دوچرخه راییاز ابعاد دا

ها و فرایندهای ارزش آفرین برای افراد، ایجاد فرهنگ و توسعه سرمایه ساختاری با شناسایی فعالیت

های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خالقیت و نوآوری کارکنان،  حمایتی از طریق طراحی سیستم

های فدراسیون توسط  ها و همچنین فهم سیاستها، رویههای مناسب برای درک فعالیتیجاد زمینها

زیرساخت  توسعه  اطالعات  کارکنان،  به  کارکنان  همه  دسترسی  جهت  سازمان  در  الکترونیکی  های 

های  کالستواند انجام شود. در راستای توسعه سرمایه معنوی فدراسیون نیاز است که  فدراسیون می

نام  بازآموزی و ارتقاء معلومات و دانش فنی مدیران با استفاده از مدرسین طراز اول کشورهای صاحب 

بازاریابی ورزشی برگزار گردد. همچنین مدیران و مسئوالن در درون فدراسیون الزم است   در عرصه

یق به بهینه کردن که از میان افراد با تجربه در زمینه اقتصادی و بازاریابی انتخاب شده تا از این طر

 شوند.  دوچرخه سواریارتباط بین حامیان مالی و ورزش کمک کنند و باعث رونق 

فدراسیون، عضویت و کسب کرسی سرمایه معنوی  تقویت  راهکارهای  از  بینیکی دیگر  المللی های 

 مداری مناسب به کارکنانی تقویت سرمایه ارتباطی در فدراسیون با آموزش رفتارهای مشتری   است.

می دارند  مشتریان  با  مستقیمی  ارتباط  هدف،  که  بازارهای  شناسایی  همچنین  گیرد.  صورت  تواند 

آن  بازخوردهای  توزیع  و  مشتریان  نیازهای  بخششناسایی  تمامی  مشارکت  فدراسیون،  در  های  ها 

شبکه  توسعه  بازاریابی،  فرایند  در  اندازهفدراسیون  اجتماعی،  دیگهای  از  مشتریان  وفاداری  ر گیری 

گردد با ایجاد  راهکارهای بهبود سرمایه ارتباطی در فدراسیون است. به مدیران فدراسیون پیشنهاد می

یک سیستم و سامانه یکپارچه و جامع، اطالعات مربوط به مشتریان )مدیران، مربیان، داوران، حامیان  

کنند. به مدیران حفظ   مالی و ...( به تفکیک هر گروه به منظور دستیابی سریع به این اطالعات طراحی

از کارکنان و پرسنل گردد  ارتباط اثربخش و بلندمدت با مشتریان به مدیران فدراسیون پیشنهاد می
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و مهم در مسابقات و رویدادهای ورزشی از  ،  دعوت شده  حامیان در مسابقات ورزشی افراد کلیدی 

کارکنان   یبراسواری  دوچرخه   یونهای فدراسباشگاه  یقرار دادن امکانات ورزش  یاربا در اختدعوت شود.  

شرکت فرزندان  آن  یحام   ی هاو  وابستگدر  ه   یعاطف  های یها  گویه  شود.  یجاد ا  یجانیو  های  در 

های ارتباطی  گذاران یکی از ابعاد سرمایهپرسشنامه شناسایی و جذب حامیان مالی و ارتباط با سرمایه

  هاییتاز بل  حامیان مالی   ۀامکان استفاد  شود ایجاد ین راستا به مدیران فدراسیون پیشنهاد میبود. در ا

 یغ،تبل  یبرا  سواریها دوچرخهباشگاهاز    حامیانتر  مناسب  ۀامکان استفاد  یجاد ا  یغ،تبل  یمسابقات برا

فعال    هاییتسابو  یجادا  یغ،تبل  یبرا  یکنفرانس مطبوعات   یهااز سالن  حامیان  ۀامکان استفاد  یجادا

قو سرمایه  ،ها باشگاه  یبرا  یو  به  را  ترغ اسپانسرها  پیشنهاد   یبگذاری  فدراسیون  مدیران  به  کنند. 

  شوندها، باعث  ارتباط دوطرفه با حامیان مالی و هموار ساختن مسیر مشارکت آن شود با ایجاد  می

 همچنین   .بسکتبال کنند های  ظرفیت  ءدر ارتقا  گذارییهبا اعتماد توأم با همدلی، اقدام به سرما   یانحام

  یایها، تبلیغات و مزاورزشی، جهت ارتباط بهتر دولت با شرکت  یابیگیری از متخصصان بازاربا بهره

تا   یندنما  یجادای را امناسب و بهینه   یطهای مالیاتی برای جذب حامیان مالی ورزشی، شرامعافیت

توان به از جمله پیشنهادات برای محققان آتی می  کنند.  گذارییهحامیان با اطمینان بیشتری سرما

اشاره کرد:   موارد  قابلیت  شودیم  یشنهادپ این  فدراسیون مدل  در  بازاریابی  و های  ارائه  های ورزشی 

های  رقابتی در سازمانهای بازاریابی بر مزیت  تأثیر قابلیت  ی در پژوهش  شودیم  یشنهادپ   طراحی گردد؛

های نامشهود  گذاری دارایی شود در پژوهشی مدل ارزش پیشنهاد می  ورزشی مقایسه گردد؛ همچنین

شود در پژوهشی مدل بهبود  در نهایت پیشنهاد می  .های ورزشی طراحی گرددسازمانی در سازمان

 های نامشهود سازمانی بررسی شود. توسعه دارایی 
 

 تشکر و قدردانی 
م   سندگانینو الزم  خود  بر  کل  دانندیمقاله  تحق  افرادی  هیاز  انجام  در  همراه  نیمحقق  ،قیکه   ی را 

 . ندینما  ی اند، تشکر و قدرداننموده
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