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 چکیده

هاي لیگ برتر هندبال ایران در سال هاي نامشهود باشگاهگذاري اقتصادي داراییهدف از این پژوهش طراحی مدل ارزش
دلیل نامشخص بودن حجم نفر و در بخش کمی به 45بود. جامعۀ آماري پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل  1397

ع کاربردي است و به نفر برآورد شد. این پژوهش از نو 386 جامعۀ آماري با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با
هاي هندبال ایران به روش کیفی شناسایی شد و سپس در رویکرد هاي نامشهود باشگاهروش پیمایشی اجرا شد. ابتدا دارایی

انجام  22SPSSو  3PLS افزارنرمها از طریق مدلسازي معادالت ساختاري و با استفاده از وتحلیل دادهکمی پژوهش تجزیه
ترتیب هاي هندبال ایران را بههاي نامشهود باشگاهگذاري اقتصادي دارایینتایج نشان داد که بیشترین تأثیر در ارزش گرفت.

) 890/0ر، ضریب مسی( )، سرمایۀ انسانی900/0ضریب مسیر، ( ، سرمایۀ ارتباطی0)/902 سرمایۀ معنوي با (ضریب مسیر
هاي نامشهود گذاري اقتصادي داراییتوان گفت در ارزشبنابراین می ) داشتند؛885/0مسیر،  ضریب( و سرمایۀ ساختاري

اي در سرمایۀ معنوي، محبوبیت باشگاه در ویزیونی و ماهوارهحق پخش تلهایی همچون هاي هندبال ایران شاخصباشگاه
هاي ارزیابی منسجم و منظم در سرمایۀ مهبهسازي و آموزش منابع انسانی در سرمایۀ انسانی و برنا، سرمایۀ ارتباطی

 یران دارا بودند.اهاي هندبال هاي نامشهود باشگاهییداراهاي ي مؤلفههاشاخصساختاري بیشترین ارزش را در بین سایر 
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 مقدمه 

جایی قدرت است، بحث مدیریت دورة جابه» تافلر«ند و به قول اگسیختهدنیایی که تحوالت لجامدر 

و مدیریت کیفیت فراگیر دهۀ  80ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد دهۀ سازمان 1هاي نامشهوددارایی

. )1( استار داده اي افق تحوالت مدیریت را تحت تأثیر قرجانبهصورت همهاي مهم، بهعنوان پدیدهبه 90

به اقتصاد  شدن واردها در حال سازمان) 1ت (هاسهاي نامشهود در حال حاضر کلید موفقیت سازماندارایی

ترین عامل عنوان مهمهاي نامشهود بهاقتصادي که در آن دانش و دارایی)؛ 2( هستندمبتنی بر دانش 

محور در اقتصاد دانش .)3( اندشدهشناخته ها ترین منبع نوآوري براي سازمانتولید و مزیت رقابتی و مهم

ود هاي مشهعنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهاي نامشهود بهبه دانش و دارایی

ها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد در بازارهاي رقابتی فعلی که هدف سازمان. شودنگریسته می

هاي است که هایی در یک واحد اقتصادي، شامل تمام دارایی)، چنین دارایی4( استهاي رقابتی مزیت

موفقیت ). 5( دي هستندماهیت فیزیکی ندارند، اما داراي فواید و منافع مهمی براي موفقیت واحد اقتصا

سازمانی است. دارایی  کارگیري و مدیریت عنصر دانش و دارایی نامشهود در تمامی ابعادسازمان در گرو به

تکنولوژي و اجتماعی به  اقتصادي، مدیریتی، ۀیند توسعانامشهود در حال حاضر به اشکال مختلف در فر

 اقتصادي بنگاهورزش، همانند  صنعت اصلیۀ هست انعنوبههاي ورزشی ). باشگاه4( پردازدایفاي نقش می

، اثربخش مدیریت و متخصص، ماهر انسانی نیروي امکانات، و تجهیزات ازگیري بهره باکنند و می عمل

 دنیاي در تحوالت از بسیاريساز ساخته و زمینه مبدلکه تولیدکنندة ثروت است،  صنعتی به راخود 

هاي پرهزینۀ وسیلۀ آن به توانمندي اقتصادي باشگاهتوان بهیم). یکی از راهکارهایی که 6( اندورزش شده

. بررسی استهاي ورزشی ورزشی کمک کرد، توجه به بخش بازاریابی و نیز رویکردهاي اقتصادي باشگاه

دارد؛ اما اقتصادي  -هاي ورزشی ایران نشان از یک معضل بزرگ بنیاديي باشگاهدروندهاي مالی و اقتصا

ها، هاي توپی همچون فوتبال، والیبال و هندبال قابلیتدهد که ورزشمرور نتایج تحقیقات مختلف نشان می

شدن به یک مؤلفۀ  ها، قابلیت تبدیلهمراه دارد و این تواناییشماري را با خود بهبی 2هايها و ارزشدارایی

گذاري اقتصادي قابل ین مهم از طریق فرایند ارزشکه ا همراه دارند؛اقتصادي و درآمدي را با خود به

شده برحسب پول که در ازاي کسب دارایی یا ارزش اقتصادي عبارت است از یک مبلغ بیان. استحصول 

حقوق ناشی از دریافت منافع آینده، از طریق استفاده از دارایی، قابل پرداخت است؛ بنابراین ارزش اقتصادي 
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 کل ارزش بار،اولین براي )1993( 1موناسینگ). در همین زمینه 7است (ی آن هر دارایی همان ارزش پول

 گروه دو به را غیرمصرفی هايو ارزش 4غیرمصرفی و 3مصرفی هايارزش اصلی شاخۀ دو به را 2اقتصادي

گذاري ي ارزشهامدل). تحقیقات زیادي در زمینۀ 8( است کرده تقسیم میراثی و وجودي هايارزش

) اشاره کرد که ارزش 1997( ینسونادوتوان به پژوهش یمبینین ا ازاقتصادي صورت گرفته است که  

یم کرده تقسبازاري را به دو بخش ارزش دفتري و دارایی نامشهود (سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ساختاري) 

هاي انسانی و سرمایه) دارایی نامشهود یک سازمان را به چهار بخش 1996( 5). بروکینگ9است (

 و همکاران 6روس). 10( کندهاي بازار تقسیم میهاي زیر ساختاري و مالکیت معنوي و سرمایهسرمایه

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاري و سرمایۀ ارتباطی تقسیم هاي نامشهود را به سه بخش ) دارایی1997(

یادگیري و آموزش، تجربه و ( سرمایۀ انسانیها را به چهار بخش ) دارایی2002( 7). بونتیس11( کردند

ها، تحقیق و توسعه، حق امتیازات سیستم و برنامه( تخصص، خالقیت و نوآوري)، سرمایۀ ساختاري

ي، کسب دانش کنندگان و مشترها و توقعات، ارتباط با مشتري، تأمیناستراتژي( معنوي)، سرمایۀ ارتباطی

بندي وري، سودآوري و ارزشمندي در بازار) دستهبهره( در خصوص مشتري) و دارایی یا مالکیت معنوي

هاي یک سازمان را به چهار بخش (سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ) دارایی2004( و همکاران 8). چن12( اندکرده

ها را به ) دارایی2008( 9جورکزاك). 13( کندمی مشتري، سرمایۀ نوآوري و سرمایۀ ساختاري) تقسیم

هاي یک سازمان را ) دارایی2009( 10). لوپز14( کرد هاي انسانی، سازمانی و ارتباطی تقسیمسرمایه

داند که دو عامل دیگر دانش و سرمایۀ ساختاري می) متشکل از دو عامل اصلی سرمایۀ ارتباطی (مشتري

ها را به سه بندي دیگري، این دارایی) در تقسیم2012( 1). چن15( اندعینی و دانش ضمنی مکمل آن

کرد که ارزش آنها با تغییرات محیط  دسته سرمایۀ ساختاري، سرمایۀ ارتباطی و سرمایۀ انسانی تقسیم

هاي ارزش موفقیت«) در پژوهشی با عنوان 2012( و همکاران 11ویکر). 16( اقتصادي، تغییر خواهد کرد

                                                           
1. Munasinghe 
2. Total Economic Value 
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5. Brooking 
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هاي ، نشان دادند که دارایی»ي نامشهود رویدادهاي ورزشی در کشور آلمانهاالمپیک و اثرات دارایی

نامشهود از طریق ورزشکاران سبب ایجاد احساس غرور، وحدت ملی، رضایت از عملکرد، شهرت ملی، 

احساس شادي، احساس افتخار، داشتن عملکرد کاري باال در جامعه، باال بردن انگیزه و ترویج عدالت 

و  1). کاپیال17( بردهاي ورزشی را باال میها و باشگاهن تمایل به پرداخت براي تیمشود و همچنیمی

هاي یک سازمان را به چهار بخش سرمایۀ دارایی) 2012( 2و سالونیوس و النکویس )2012( همکاران

و  3). پینارگورل18، 19(انسانی، سرمایۀ معنوي، سرمایۀ ساختاري و سرمایۀ ارتباطی تقسیم کردند 

، »هاي فوتبال ترکیههاي نامشهود باشگاهگیري داراییاندازه«) در پژوهشی با عنوان 2012( همکاران

هاي فردي هاي لیگ برتر فوتبال ترکیه را به سه دسته سرمایۀ انسانی (مهارتهاي نامشهود باشگاهدارایی

 و مهارت) سرمایۀ ساختاريانگیزه، دانش  مانند استعداد، تجربه، دانش و شایستگی کارکنان و مدیران،

افزارهاي تبدیل اطالعات و فرهنگ افزارها و نرمهاي عملیاتی، سختها، برنامهساختار سازمانی، استراتژي(

ها با یکدیگر، روابط با حامیان و روابط باشگاه( سازمانی) و سرمایۀ ارتباطی یا سرمایۀ مشتري

) 2013( و همکاران 4ژانگ). 20( کردند اي) تقسیمرسانهکنندگان مالی، روابط با هواداران، روابط تأمین

) در 2014( و همکاران 5تام). 21( کردند ها را به سه بخش سرمایۀ انسانی، معنوي و تجاري تقسیمدارایی

ها را به هاي باشگاهدارایی» هاي فوتبالرفاه شخصی و دارایی نامشهود مربیان باشگاه«پژوهشی با عنوان 

کار، وفاداري،  وري، کیفیتعنوان منبع بهرهدارایی یا سرمایۀ انسانی (شایستگی افراد باشگاه بهسه بخش 

هاي داده، دانش سازمانی و هاي اداري، پایگاهزیرساخت( هاي فردي و دانش)، سرمایۀ ساختاريمهارت

نفعان خارجی و تصویر المللی باشگاه، تصویر، روابط با ذیروابط بین( مالکیت معنوي) و سرمایۀ ارتباطی

) در پژوهشی با 2015( 6دیمیتروپالس و کوماناکوس ).22( اندکرده هاي جمعی) تقسیمباشگاه در رسانه

به این نتیجه رسیدند » هاي فوتبال اروپاهاي نامشهود) و سودآوري در باشگاهدارایی( سرمایۀ فکري«عنوان 

ها وجود دارد. شایان ذکر است و سودآوري باشگاهداري بین دارایی نامشهود که رابطۀ مثبت و معنا

). 23( سازمانی، انسانی و ارتباطی است هايسرمایهشده در این پژوهش شامل هاي نامشهود استفادهدارایی

                                                           
1. Kapyla 
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اي هاي حرفهسرمایۀ فکري و عملکرد تجاري در باشگاه«) در پژوهشی با عنوان 2015( و همکاران 1ریسی

هاي ورزشی (سرمایۀ ساختاري/ ارتباطی و هاي نامشهود باشگاهیدند که داراییبه این نتیجه رس» فوتبال

ماسورسکین و  ).24( ها تأثیر مثبتی داردطور مؤثري بر عملکرد ورزشی باشگاهدارایی انسانی) به

» هاي ملیگیري داراییهاي اندازهاي مدلبررسی مقایسه«) در پژوهشی با عنوان 2015( 2الکناویسیتراسا

ها در کشورهاي مختلف همپوشانی زیادي وجود هاي سازمانه این نتندیجه رسید که بین ابعاد داراییب

گرفته بین چهار تا نه بعد با توجه به محیط جوامع مختلف تغییر هاي انجامدارد و این ابعاد بین پژوهش

هاي نامشهود دارایی توسعه و استفاده از«) در پژوهشی با عنوان 2015( 3). شو و لیو25( کرده است

هاي نامشهود ورزشی با توجه به این نتیجه رسیدند که دارایی» ورزشی در چین تحت نظر توسعۀ پایدار

هاي هایی که از طرف دولت در این کشور وجود دارد شامل کسب اعتبار اجتماعی شرکتبه محدودیت

المللی، حقوق نامگذاري نام نمحصوالت ورزشی کشور چین از برگزاري رویدادهاي ورزشی در سطح بی

تجاري، حق پخش مسابقات تلویزیونی، احترام در بین جامعه، پذیرش محصوالت ورزشی از راه تبلیغ 

گذاري ) در پژوهش خود معیارهاي ارزش2016( و همکاران 4). گودایتیت26( ستارگان ورزشی است

 2013تا  2007بال قهرمانی اروپا از سال میراث رویداد ورزشی (سهم حاضر در آینده) را در مسابقات بسکت

ها، حامیان مالی، هاي مستقیم (زیرساختگذاري این رویدادهاي از ارزشمنظور ارزشبررسی کردند. وي به

 ها و بازگشت سرمایه) و غیرمستقیم (سرمایۀ اجتماعی و معنوي و نیز ارتباطات) استفاده کردتوریست

، »گیري دارایی نامشهودچارچوبی براي اندازه«در پژوهشی با عنوان ) 2017( و همکاران 5). بالدینی27(

سهم بازار، تعداد مشتریان، بازده فروش، درصد ( ارتباطی سرمایۀدارایی یک سازمان را شامل سه نوع 

ها و ارتباطات از فضاهاي فروش، تصویر شرکت، اعتماد مشتري، قراردادها، همکاري با دیگر سازمان

تعداد کارکنان، سن کارکنان، تجربۀ کارکنان، سابقۀ کارکنان، تحصیالت ( انسانی سرمایۀمجازي)، 

 سرمایۀمندي از کارکنان، مشارکت با افراد متخصص، انگیزة کارکنان و آموزش کارکنان) و کارکنان، رضایت

نان، هاي تجاري، مزایاي کارکشاخص رشد سازمانی، ثبت اختراع، صدور مجوزها، تعداد عالمت( سازمانی

و  6). الردو28( کردند هاي تحقیق) تقسیمگذاري در سیستم اطالعاتی، نوآوري سازمانی و هزینهسرمایه
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هاي هاي باشگاههاي اجتماعی چه تأثیري بر داراییشبکه«) در پژوهش خود با عنوان 2017( همکاران

کنندة اجتماعی عامل تعیین هاي، به این نتیجه رسیدند که معیارهاي محبوبیت در رسانه»فوتبال دارند

اي فوتبال است. همچنین در این پژوهش اجزاي هاي حرفهارزش سرمایۀ انسانی و ارتباطی در باشگاه

و  1). بخشا29( کردند ساختاري، انسانی و ارتباطی تقسیم سرمایۀهاي یک باشگاه را به سه بخش دارایی

به این » هاي نامشهود بخش آموزشی در ایرانییشناسایی دارا«) در پژوهشی با عنوان 2018( همکاران

هاي یک سازمان شامل سه بخش سرمایۀ ارتباطی (ارزش برند، ارتباط با نتیجه رسیدند که دارایی

هاي دیگر، قابلیت بازاریابی، وفاداري مشتري و کنندگان و رقبا، رضایت مشتري، ارتباط با سازمانتأمین

فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیري سازمانی، دسترسی به ( تاريشدت رقابت در بازار)، سرمایۀ ساخ

هاي جدید و سیستم اطالعات)، سرمایۀ انسانی (تجربۀ کارکنان، انگیزة کارکنان، خالقیت کارکنان، سیستم

 سو،یک ازهاي باال نشان از آن دارد که بندي نتایج پژوهش). جمع30( نگرش و شایستگی کارکنان) هستند

 صورت غیرورزشی هايسازمان هاي نامشهود درییداراگذاري اقتصادي ارزش حوزة در ديچن مطالعات

 مورد ایران هاي ورزشیویژه در باشگاهورزشی به يهاسازمان در جانبههمه و جامع مطالعۀ اما و پذیرفته

گذاري ارزش براي ورزش مختلف سطوح در ورزشی هايباشگاه که است نشده مشخص و شده واقع غفلت

عبارتی با توجه به شرایط هر کشور مدلی کارامد دارند؛ به نیاز ییهاشاخص چه به هاي نامشهود خودییدارا

 ضعیف موفقیت یا موفقیت عدم ریشۀ نگارندگان، اعتقاد به دیگر، سوي از در این حوزه طراحی نشده است.

و نبود  مربیان و بازیکنان به مربوط مسائل کنار در گذشته، هايدهه در را کشور ورزشی هايباشگاه

هاي هندبال هاي نامشهود باشگاهییداراگذاري اقتصادي مدلی براي ارزش نبود در زمینۀ بایدامکانات، می

 هنوز فراوانش اهمیت با وجود که موضوعی کرد، وجوجست واگذاري به بخش خصوصی کشور ایران جهت

 هاي نامشهودییداراگذاري اقتصادي ارزش موضوع به محققان توجه. است امر اندرکاراندست غفلت مورد

 هايبحث و هاي ورزشی به بخش خصوصیواگذاري باشگاه زمینۀ در موجود عدیدة مشکالت مشاهدة با

 الگویی داشتن محققان،زعم . بهاستگرفته  شکل اجرایی و آکادمیک باره در محافلین ا در موجود فراوان

 هايزمینه و بسترها هاي هندبال ایران،هاي نامشهود باشگاهییداراگذاري اقتصادي ارزش براي مناسب

 مفهوم کامل تحقق هرچند. سازدمی آماده نیز را خارجی و داخلی عرصۀ در ما ورزش موفقیت براي الزم

 که باشد یآلیدها امر یک عمل در است ممکن ویژه در بخش دارایی نامشهودگذاري اقتصادي بهارزش

                                                           
1. Bakhsha 
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 روین. ازاکرد خواهد ترفراهم امر این براي را هازمینه مناسب، الگویی داشتن اما نباشد، مقدور آن به رسیدن

 هاي هندبال ایرانهاي نامشهود باشگاهییداراگذاري اقتصادي ارزش طراحی مدل هدف با حاضرپژوهش 

 است. گرفته صورت

 

 روش تحقیق

 -ها از نوع توصیفی آوري دادهنظر روش جمع از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و هدف تحقیق از این

براي  ازین موردهمبستگی (معادالت ساختاري) است و به لحاظ شیوة اجرا از نوع پیمایشی است. اطالعات 

 دستبهاي، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه هاي میدانی، کتابخانهانجام پژوهش با استفاده از انواع روش

آماري در بخش کیفی  کیفی و کمی انجام گرفت. جامعۀ صورتبهست. این پژوهش در دو بخش، ا آمده

هاي هندبال ایران باشگاه مدیران اقتصاد و نیز و ورزشی مدیریت علمی هیأت در این پژوهش شامل اعضاي

ا استفاده از ب نامعلوم بود که پژوهش نفر). جامعۀ آماري در بخش کمی به لحاظ تعداد در این 45( بودند

 مربیان، ورزشکاران، اقتصاد، و ورزشی مدیریت علمی هیأت اعضاي شامل نفر 386 معادل فرمول مورگان

 تصادفی صورتبه گیريصورت نمونهاقتصادي به گذاريارزش موضوع با مطلع کارشناسان و مدیران

هاي هندبال ایران از روش تحقیق هاي نامشهود باشگاهکشف دارایی منظوربهگرفت. ابتدا  انجام ايطبقه

گرفته در این حوزه پرداخته شد هاي صورتکیفی، بعد از تعریف مسئلۀ پژوهش، ابتدا به مطالعۀ پژوهش

 مدیریت علمی هیأت برفی از بین اعضايگیري گلولههدفمند به شکل نمونه صورتبههایی و سپس نمونه

گذاري اقتصادي انتخاب کارشناسان مطلع با موضوع ارزش و مدیران مربیان، ورزشکاران، اد،اقتص و ورزشی

هاي را در مورد دارایی يدیاي که محقق اطالعات جد(تا مرحله اطالعاتی اشباع حد تاها تعداد نمونه .شد

 یعلم تیأه يشده توسط اعضاهاي مطرحشاخص ایآورد دست نمیبه رانیهاي هندبال انامشهود باشگاه

 يگذاري اقتصادو کارشناسان مطلع با موضوع ارزش رانیمد ان،یو اقتصاد، ورزشکاران، مرب یورزش تیریمد

 يهاشده مصاحبهانتخاب ياز اعضا رنف 17که در مجموع با  ياگونهرفت، به شیبود) پ يو تکرار کسانی

هاي هاي نامشهود باشگاههاي دارایی) و از مؤلفهافتهی(ساختارن رفتیصورت پذ يصورت حضورو به قیعم

 يو سرمایۀ ساختار یسرمایۀ انسان ،يسرمایۀ معنو ،یاز ابعاد سرمایۀ ارتباط کیدر هر رانیهندبال ا

صورت گر در شرایط مصاحبه بهشایان ذکر است موضع مصاحبهشد.  يبردارادداشتیشده توسط آنها مطرح

با سه روش کمی، ساختاري  هامصاحبهشدة متن پیاده وتحلیلتجزیهجویانه بود. با توجه به اینکه مشارکت

ها استفاده ي مؤلفهبنددستهمنظور شود، در این پژوهش از روش ساختاري بهمی لیوتحلهیتجزو تفسیري 
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 موجود يهاهیمادرون و عبارات ها،واژه و خواندند بار را چندین هامصاحبه محققان متن کهيطوربهشد، 

 منابع از و نشد اکتفا هامصاحبه به صرفاً بیشتر تحقیق روایی کردند. همچنین براي مشخص را متن در

 منابع دیگر و پیشین متون مطالعۀ از که یدانش با محقق ،واقع در. شد گرفته بهره هاي پیشینپژوهش

در  باشند. توانند داشتهمی هاییپیام چه توصیفگر هايجمله و هاعبارت ها،دریابد واژه کرد سعی داشت،

هاي ذکرشده هاي جدیدتر و همچنین تأیید یا رد مؤلفهمنظور شناسایی و استخراج مؤلفهمحقق به ادامه

هاي لیگ برتر هندبال به بررسی این متغیرها و تشکیل پنل دلفی و با استفاده از روش دلفی در باشگاه

تکنیک از  اینید. آشمار مینگاري بهآینده ةهاي ذهنی ـ شهودي حوزاز جمله روشپرداخت. روش دلفی 

 هابراي استخراج نظر درپیپی 21سري میزگردهايدهندگان یکعنوان پاسخنظران) بهکارشناسان (صاحب

از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یک 

 کند.استفاده میبه اعضاي پنل  هادهندگان و بازخورد نظراي با حفظ گمنامی پاسخسري مراحل پرسشنامه

صورت عمیق و بههاي نیمهبرفی هدفمند، مصاحبهگیري گلولهنفر از طریق نمونه 45در این فرایند با 

 اي که محقق اطالعات جدیديتا مرحله( ها تا حد اشباع اطالعاتینمونهساختاریافته صورت گرفت.  سؤاالت

توسط  شدهمطرحهاي آورد یا شاخصنمی دستبههاي هندبال ایران هاي نامشهود باشگاهرا در مورد دارایی

کارشناسان مطلع با موضوع  و مدیران مربیان، ورزشکاران، اقتصاد، و ورزشی مدیریت علمی هیأت اعضاي

و پرسشنامۀ  شد تأیید شاخص 45 گذاري اقتصادي یکسان و تکراري بود) پیش رفت. در نهایت،ارزش

 ارزشیپنج لیکرت مقیاس مبناي هاي هندبال ایران برهاي نامشهود باشگاهداراییگذاري اقتصادي ارزش

تنظیم ) ارزشمند بسیار: پنج ارزشمند، :چهار متوسط، ارزش: سه ارزش،کم: دو ارزش،کم بسیار: یک از(

 همچون میانگین، هاییتوصیفی، آزمون در بخش آمار مورد استفاده در این تحقیق، آماري شد. روش

 آمار بخش و در 22SPSSافزار نرم اسمیرنوف با استفاده از-معیار، آزمون کولموگروف انحراف اوانی،فر

 3Smart PLS افزارهانرم با استفاده از. مربعات حداقل روش به ساختاري معادالت یابیمدل استنباطی از

 شد. استفاده
  

                                                           
1. Computer Networks of Experts 
2. Panel Surveys 
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 هاي پژوهشیافته

هاي لیگ برتر هاي نامشهود باشگاهگذاري اقتصادي داراییارزششناسایی متغیرهاي دخیل در  منظوربه

هاي مرتبط و مصاحبه با برخی از یشینه، اسناد، مدارك، مقاالت، پهاباکت ۀ، ضمن مطالعهندبال ایران

د که جامع و همپوشانی الزم را دارند. کرتا ادعا  شود یمحورها و متغیرها بررس ۀکارشناسان موضوع، کلی

این حوزه  متغیر در 45ت از بین متغیرهاي متعدد، پس از بررسی و حذف موارد مشابه به در این قسم

معیار و ارزش هرکدام از این  موضوع جهت بررسی و سنجش خبرگانرسیدیم که در قالب پرسشنامه به 

شترین بودند که بی مردنفر  27و  زننفر  18افراد پاسخگو از نفر  45از  ،د (روش دلفی)ش، ارائه متغیرها

نفر افراد پاسخگو  12در مجموع  سال بودند. 78تا  25ردة سنی پاسخگو در این تحقیق افراد بین 

دهنده، نفر از این افراد پاسخ 9 ؛ کهنفر مدیر باشگاه بودند 9نفر داور و  8نفر مربی و  16پیشکسوت، 

گیري با بهرهرك دکتري بودند، نفر داراي مد 4لیسانس و نفر فوق 11نفر لیسانس و  21لیسانس به پایین و 

دست به 3بیشتر از  همۀ متغیرهامیانگین:  5 -0گیري: اول، براساس مبناي معدل ۀدر مرحل گیريمعدلاز 

آماري ارائه شد که براساس  ۀبه جامع مجدداً شدهینسؤال، پرسشنامه تدو 45دوم با تعداد  ۀدر مرحل .آمد

نهایت در در د و نشنیز حذف متغیري دست آمد و مجدداً به 3عدد از  میانگین: باالتر 5 -0مبناي معدل: 

آورده  1نتایج آن در جدول  رسید که متغیر 45قبول به  ، تعداد نهایی و موردخبرگانسوم، با رأي  ۀمرحل

 شده است.

دارد. محققان با استفاده از این  ذکرشدهگویه  45هاي حاصل از دورهاي دلفی نشان از تأیید یافته

هاي هندبال ایران را تنظیم کردند و ي نامشهود باشگاههاییداراگذاري اقتصادي پرسشنامۀ ارزش هایافته

 206 در این بخش از پژوهش، نفر افراد پاسخگو 386از . به توزیع در بخش کمی جامعۀ تحقیق پرداختند

 تا 25سنی افراد پاسخگو بین  ةشترین ردبی. درصد) بودند 5/46( مردنفر  180و  درصد) 3/53( زننفر 

شد که مینیمم و  مشاهده و ندبودنفر  2سال است، که  15سنی افراد پاسخگو  ةسال و کمترین رد 35

 سال 13/27 با برابر دهندگانپاسخ سن میانگین سال و 78و  15ترتیب دهندگان بهماکزیمم سن پاسخ

دهندگان نشان داد که میزان تحصیالت بیشتر پاسخ به میزان تحصیالتآمار توصیفی مربوط  است.

در  در این بخش، نفر از افراد تحت نمونه 386از مجموع درصد)، لیسانس است.  6/34دهندگان (پاسخ

نفر  257نفر مدیر باشگاه و  6نفر داور و  11نفر مربی و  39و  پیشکسوتنفر افراد پاسخگو  28مجموع 

سپس  نفر هوادار بودند. 45و  )1397دهندة لیگ برتر هندبال ایران در سال تیم پاسخ 16از ( بازیکن

اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهاي پژوهش را بررسی کرد که در -محقق با استفاده از آزمون کولموگروف
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 شود. نتایجدر معادالت ساختاري استفاده می 1نماییصورت برقرار بودن این شرط از روش نسبت درست

 آمده است. 2این آزمون در جدول 

 شده در دورهاي دلفیییشناسا. نتایج متغیرهاي اثرگذار 1جدول 
 تعداد خبرگان نفر 15 نفر 15 نفر 15

ره 
ما

ش
ال

سؤ
ص 

اخ
ش

 

 انحراف
 معیار

 امتیاز
 دور سوم

 امتیاز
 دور دوم

 امتیاز
 دور اول

 نام عامل اثرگذار

 1 وفاداري هواداران 33/3 27/4 80/3 941/0.

طی
تبا

 ار
یۀ

رما
 س

ص
اخ

ش
 

 2 محبوبیت باشگاه 07/4 27/4 20/4 775/0.
 3 شخصیت برند باشگاه 80/3 67/4 93/3 594/0
 4 آگاهی از برند باشگاه 27/3 33/4 53/3 640/0
 5 از باشگاه شدهادراكکیفیت  53/3 67/3 67/3 047/1
 6 تداعی برند باشگاه 73/3 80/3 67/3 900/0
 7 تصویر اجتماعی باشگاه 53/3 07/4 80/3 941/0
 8 گذاران و شرکاارتباط با سرمایه 20/3 27/4 27/4 704/0
 9 هویت باشگاه 46/3 87/3 07/4 594/0
 10 تبلیغات 47/3 27/4 27/4 799/0
 11 خوشنامی (بازیکن و کادر فنی) 80/3 33/4 60/4 632/0
 12 مزیت رقابتی 20/3 00/4 87/3 743/0

ها و جایگاه فعلی رضایت هواداران از مقام 67/3 07/4 33/4 617/0
 باشگاه

13 

 14 رسیدگی به انتقادات هواداران 87/2 53/3 67/3 175/1
 15 تعداد هواداران 53/3 20/4 20/4 941/0

نی
سا

ۀ ان
مای

سر
ص 

اخ
ش

 

 16 هااستعدادیابی در هندبال توسط باشگاه 67/3 46/4 33/4 976/0
 17 مدیریت قراردادها 13/3 07/4 67/3 976/0
 18 بهسازي و آموزش منابع انسانی 13/4 13/4 33/4 113/1
 19 پیشکسوتان باشگاه 47/3 20/4 80/3 082/1
 20 تعداد بازیکنان ملی شاغل در باشگاه 00/4 27/4 33/4 724/0
 21 هاشفافیت مالی در باشگاه 27/3 33/4 13/4 125/1
 22 سطح تحصیالت کادر فنی 40/3 13/4 00/4 845/0
 23 حق پخش (تلویزیونی، رادیویی و ...) 87/3 07/4 67/4 617/0

وي
عن

ۀ م
مای

سر
ص 

اخ
ش

 
 

 24 هاي باشگاهموفقیت 07/4 27/4 40/4 632/0
 25 المللیهاي بینعضویت در سازمان 00/4 40/4 00/4 000/1
 26 مسابقاتحق شرکت در  47/3 93/3 07/4 704/0
 27 سرمایۀ اجتماعی 00/3 67/3 07/4 799/0
 28 هاي باشگاهمجوزها و پروانه 40/3 80/3 20/4 862/0
 29 شده توسط باشگاهافتخارات کسب 13/4 47/4 60/4 737/0
 30 المللی)ي باشگاه (ملی، بینبندرتبه 87/3 33/4 60/4 632/0
 31 نسبت به رقباارزش سهام  20/3 87/3 93/3 704/0

 

                                                           
1. Maximum likelihood 
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 شده در دورهاي دلفیییشناسا. نتایج متغیرهاي اثرگذار 1جدول ادامۀ 
 تعداد خبرگان نفر 15 نفر 15 نفر 15

ره 
ما

ش
ال

سؤ
ص 

اخ
ش

 

 انحراف
 معیار

 امتیاز
 دور سوم

 امتیاز
 دور دوم

 امتیاز
 دور اول

 نام عامل اثرگذار

 32 قدمت باشگاه 93/3 00/4 00/4 655/0.

ص 
اخ

ش
ري

ختا
سا

یۀ 
رما

س
 

 33 کیفیت مالکین و سهامداران 33/4 87/3 20/4 775/0
 34 )...انداز، مأموریت وسند توسعه (چشم 87/3 73/3 73/3 884/0
 35 شهرت باشگاه 80/3 33/4 07/4 799/0
 36 ايسهمیۀ حضور در لیگ حرفه 93/3 20/4 40/4 737/0
 37 فرهنگ سازمانی 47/3 27/4 87/3 834/0

تحقیقات و انتشارات در زمینۀ توسعۀ  93/2 67/3 80/3 676/0
 هاي آتی باشگاهبرنامه

 
38 

 39 وري در باشگاهکارایی و بهره 47/3 07/4 93/3 799/0
 40 حقوق مالکیت باشگاه 60/3 53/3 93/3 961/0
 41 هاي ارزیابی منسجم و کارامدبرنامه 20/3 20/4 73/3 961/0
 42 موقعیت جغرافیایی باشگاه 20/3 13/3 67/3 900/0
 43 سبک رهبري مدیران باشگاه 13/4 40/4 20/4 775/0
 44 داشتن مدیریت مؤثر در باشگاه 53/3 40/4 53/4 516/0

هاي افزاري و سیستمهاي نرمبسته 93/3 07/4 73/3 884/0
 الکترونیکی

45 

 

 اسمیرنوف-. نتایج آزمون کولموگوروف2جدول 

 متغیر
آمارة 

 کولومواسمیرنوف
 نتیجه سطح معناداري درجۀ آزادي

 غیرنرمال 00/0 386 84/0 سرمایۀ ساختاري

 غیرنرمال 00/0 386 122/0 سرمایۀ معنوي

 غیرنرمال 00/0 386 097/0 سرمایۀ ارتباطی

 غیرنرمال 00/0 386 109/0 سرمایۀ انسانی

 
متغیرها  است، بنابراین ترنییپا 05/0متغیرها از عدد سطح معناداري  3هاي جدول ا توجه به یافتهب

مربعات  حداقلباید از روش  بنابراین؛ هاي معادل ناپارامتري استفاده شدرو از آزموننرمال نیستند، ازاین

 يهالیتحل طریق از يریگاندازه مدل مرحله، اولین در. گرفت انجام مرحله دو درکه  جزئی استفاده کرد

 مسیر برآورد وسیلۀبه ساختاري مدل مرحله، دومین در و شد بررسی تأییدي عامل تحلیل و پایایی و روایی

 دو پرسشنامه، ییروا سنجش منظور). به31(شد  بررسی مدل برازش يهاشاخص تعیین و متغیرها بین

 اعتبار و ظاهري اعتبار محتوا، روایی زمینه، این در و شده گرفته نظر در سازه ییروا و منطقی روایی نوع
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 Smart( اس ال پی اسمارت افزارنرم از استفاده باها آزمون این تمامی شدند. بررسی) عاملی تحلیل( عاملی

PLS3 (آورده شده است. 3جدول هاي روایی و پایایی در نتایج مربوط به تحلیل است، گرفته انجام 
 

 PLSافزار ایایی مدل تحقیق در نرمهاي روایی و پ. نتایج مربوط به تحلیل3جدول 
 AVE پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ متغیر

 504/0 868/0 804/0 سرمایۀ ساختاري

 532/0 870/0 779/0 سرمایۀ معنوي

 530/0 894/0 821/0 سرمایۀ ارتباطی

 520/0 857/0 769/0 سرمایۀ انسانی
 528/0 949/0 945/0 هاي نامشهوددارایی

 
و  7/0براي پایایی ترکیبی  7/0مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ  که آنجا از، 3نتایج جدول  براساس

توان و تمامی معیارها در قسمت سنجش بارهاي عاملی مقدار مناسبی دارند، می است AVE ،5/0براي 

در این تحقیق براي تفسیر مقادیر  مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگراي تحقیق را تأیید کرد.

 معیار دو ،)1981( 1فورنل و الرکر عقیدة به شد. استفاده )1981بارهاي عاملی، نگرش فورنل و الکر (

 از تربزرگ بایدشده مشاهده متغیرهاي براي عاملی بارهاي آنکه اول ،رودیم کاربه عاملی تحلیل براي

 نگرشی در. باشد 08/0 تربزرگ بایدموردنظر  عامل ةکنندانیب متغیرها مجموع پایایی ثانیاً و باشد 05/0

نتایج تحلیل عاملی و مقادیر  ).32( برخوردارند مناسبی اعتبار از 7/0 از تربزرگ عاملی بارهاي محتاطانه،

 .آورده شده است 4آمارة تی در جدول 

جز گویۀ تداعی برند باشگاه به 4/0ها بیشتر از عاملی بیشتر مؤلفه نشان داد که بارهاي 4نتایج جدول 

سند توسعۀ هاي قدمت باشگاه و رتباطی و گویههاي متغیر سرمایۀ ا) از زیرشاخه211/0( ریمسبا ضریب 

 4/0 از که کمتر 355/0و  359/0و  315/0ترتیب با ضریب مسیر انداز باشگاه و شهرت باشگاه بهچشم

ه میزان کاست، از مدل نهایی پژوهش حذف شدند، بنابراین محققان مدل نهایی پژوهش را ترسیم کردند 

 نشان داده شده است. 2و نمودار  1ضریب مسیر و آمارة تی در نمودار 

 
 

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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 . نتایج تحلیل عاملی تأییدي متغیرها4جدول 
  نام عامل اثرگذار بار عاملی آمارة تی

 وفاداري هواداران 707/0 59/23

طی
تبا

 ار
یۀ

رما
 س

ص
اخ

ش
 

 محبوبیت باشگاه 723/0 15/25
 شخصیت برند باشگاه 211/0 07/2
 آگاهی از برند باشگاه 593/0 46/14
 باشگاهشده از کیفیت ادراك 641/0 89/14
 تداعی برند باشگاه 547/0 16/11
 تصویر اجتماعی باشگاه 706/0 91/21
 گذاران و شرکاارتباط با سرمایه 632/0 67/16
 هویت باشگاه 556/0 61/10
 تبلیغات 666/0 56/20
 خوشنامی (بازیکن و کادر فنی) 610/0 35/19
 مزیت رقابتی 667/0 05/18
 ها و جایگاه فعلی باشگاههواداران از مقامرضایت  553/0 40/13
 رسیدگی به انتقادات هواداران 538/0 44/12
 تعداد هواداران 559/0 41/11

یۀ 
رما

 س
ص

اخ
ش

ی
سان

ان
 

 هااستعدادیابی در هندبال توسط باشگاه 689/0 42/21
 مدیریت قراردادها 611/0 43/13
 بهسازي و آموزش منابع انسانی 727/0 27/23
 پیشکسوتان باشگاه 624/0 28/17
 تعداد بازیکنان ملی شاغل در باشگاه 597/0 37/14
 هاشفافیت مالی در باشگاه 716/0 52/21
 سطح تحصیالت کادر فنی 704/0 37/21
 حق پخش (تلویزیونی، رادیویی و ...) 731/0 69/29

وي
عن

ۀ م
مای

سر
ص 

اخ
ش

 

 هاي باشگاهموفقیت 692/0 29/23
 المللیهاي بینعضویت در سازمان 717/0 57/22
 حق شرکت در مسابقات 633/0 37/17
 سرمایۀ اجتماعی 621/0 51/22
 هاي باشگاهمجوزها و پروانه 635/0 67/18
 شده توسط باشگاهافتخارات کسب 604/0 49/13
 المللی)ي باشگاه (ملی، بینبندرتبه 690/0 33/21
 نسبت به رقباارزش سهام  547/0 40/11
 قدمت باشگاه 315/0 57/2

ري
ختا

سا
یۀ 

رما
 س

ص
اخ

ش
 

 کیفیت مالکان و سهامداران 461/0 33/8
 )...انداز، مأموریت وسند توسعه (چشم 359/0 40/2
 شهرت باشگاه 355/0 39/2
 ايسهمیۀ حضور در لیگ حرفه 572/0 76/12
 فرهنگ سازمانی 678/0 11/20
 هاي آتی باشگاهتحقیقات و انتشارات در زمینۀتوسعۀ برنامه 629/0 97/17
 وري در باشگاهکارایی و بهره 688/0 85/19
 حقوق مالکیت باشگاه 657/0 18/22
 هاي ارزیابی منسجم و کارامدبرنامه 711/0 31/25
 موقعیت جغرافیایی باشگاه 448/0 83/7
 سبک رهبري مدیران باشگاه 675/0 76/21
 داشتن مدیریت مؤثر در باشگاه 657/0 59/19
 هاي الکترونیکیافزاري و سیستمهاي نرمبسته 465/0 25/9
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 . مقادیر ضریب مسیر مدل نهایی پژوهش1نمودار 

 

 . مقادیر تی مدل نهایی پژوهش2نمودار 
 

با بارهاي عاملی بیشتر  شدهانتخابنشان داد که در آن سؤاالت  1هاي مدل پژوهش در نمودار یافته

در مدل تحقیق فراهم  مورد مطالعه متغیرها و ابعادگیري ساختارهاي عاملی مناسبی را جهت اندازه 4/0از 
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و  4/0رو براي آنکه مدلی تأیید شود، باید مقادیر ضریب مسیر مقداري مثبت و باالتر از ، ازاینکنندمی

 آورده شده است. 5اشد. نتایج نهایی ضریب مسیر و آماره تی در جدول ب 96/1مقادیر آمارة تی بیشتر از 

 
 هاي مرتبط با مسیرهاي مدل تحقیقفرضیه نتایج تحلیل عاملی جهت .5جدول 

 نتیجه آمارة تی ضریب مسیر رابطه
 تأیید 47/75 900/0 گذاري اقتصادي دارایی نامشهود ارزش ←سرمایۀ ارتباطی

 تأیید 77/73 890/0 گذاري اقتصادي دارایی نامشهود ارزش ←سرمایۀ انسانی
 تأیید 64/71 885/0 گذاري اقتصادي دارایی نامشهود ارزش ←سرمایۀ ساختاري

 تأیید 75/85 902/0 گذاري اقتصادي دارایی نامشهود ارزش ←سرمایۀ معنوي

 
. است 4/0هر کدام از متغیرها مقداري مثبت و باالتر از میان ضریب مسیر میزان  5جدول طبق 

توان درصد می 95با اطمینان  جهینت در، استبیشتر  96/1همچنین در تمام ابعاد مقدار آمارة تی از عدد 

سرمایۀ ارتباطی، سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاري ابعاد (بین هریک از  ۀ مثبت و معناداريرابطگفت که 

اس)، کیفیت و الدر رویکرد حداقل مربعات جزئی (پی دارد. وجود با دارایی نامشهود و سرمایۀ معنوي)

شود. در شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی برازش مدل با استفاده از چندین شاخص سنجیده می

)CV-Redundancy) و بررسی اعتبار اشتراك یا روایی متقاطع (CV-Communality اعداد مثبت بیانگر (

 متغیر بر اندازه چه مستقل که متغیرهاي دهدمی نشان R2 یا تبیین کیفیت مناسب مدل است. ضریب

 متوسط ضعیف، مقادیر براي مالك مقدار عنوانبه 67/0 و 33/0 ،19/0 مقدار سه که گذاردمی تأثیر وابسته

 .)33شود (می گرفته درنظر قوي و

 
 هاي برازش مدل. مقادیر شاخص6جدول 

 CV-Red CV-Com R2 متغیر
 784/0 255/0 276/0 سرمایۀ ساختاري
 813/0 278/0 324/0 سرمایۀ معنوي
 810/0 293/0 298/0 سرمایۀ ارتباطی
 792/0 271/0 318/0 سرمایۀ انسانی

 



، تابستان 2، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                          438
1399  

 

) و CV-Redundancyنشان داد که اعتبار حشو یا افزونگی ( ها، یافته6با توجه به اطالعات جدول 

 باالتر از R2همگی مثبت بوده، همچنین  )CV-Communalityاشتراك یا روایی متقاطع (بررسی اعتبار 

 دهندة کیفیت مناسب مدل آزمون شده است.که نشان قرار گرفته است قوي بوده و در محدودة 67/0

 

 بحث و بررسی

توصیفی  هاي هندبال ایران بود. تحلیلگذاري اقتصادي باشگاههدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزش

کننده در این درصد افراد شرکت 6/34بیش از دهندگان نشان داد که شناختی پاسخهاي جمعیتویژگی

کننده در این پژوهش پژوهش داراي تحصیالت لیسانس بودند که خود نشان از این داشت که افراد شرکت

ایران برخوردار بودند. در مورد هاي هندبال باشگاههاي ییدارااقتصادي گذاري از دانش کافی در مورد ارزش

 15درصد) در بازة سنی  75ها حاصل از آن بود که بیشتر افراد (کننده نیز یافتهوضعیت سنی افراد شرکت

یانگر وضعیت مناسب سنی افراد بدهد و سال قرار داشتند که ترکیبی از جوانی و تجربه را نشان می 50تا 

 است.

هاي ییداراگذاري اقتصادي مؤلفۀ سرمایۀ معنوي بیشترین تأثیر را بر ارزش پژوهش نشان داد که  نتایج

ي سرمایۀ هاشاخصبارهاي عاملی  ؛ که)902/0ضریب مسیر= دارد (هاي هندبال ایران نامشهود باشگاه

، 731/0ي و غیره) با اماهوارهترتیب حق پخش (تلویزیونی، رادیویی، هاي هندبال ایران بهمعنوي باشگاه

ي بندرتبه، 692/0هاي باشگاه با یتموفق ،717/0) با IHF( یالمللي مرتبط بینهاسازمانویت در عض

، حق شرکت در مسابقات و رویدادهاي 635/0با  هاپروانه، مجوزها و 690/0المللی) با باشگاه (ملی و بین

و  604/0سط باشگاه با تو شدهکسب، افتخارات 621/0، سرمایۀ اجتماعی با 633/0المللی با ملی و بین

دهنده داشتند. ، بیشترین بار عاملی یا اهمیت را از دیدگاه گروه پاسخ547/0ارزش سهام نسبت به رقبا با 

)، کاپال و 2008جورکزاك ()، 2002( یسبونت)، 1996( ینگبروکنتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

)، ماسورسکین و 2013مکاران (ه)، ژانگ و 2012( یسالنکو)، سالونیوس و 2012همکاران (

کاران و همکاران از ) و پژوهش منتشرنشدة صاحب2016( )، گودایتیت و همکاران2015( یسیتراساالکناو

وري، ). بهره10، 12، 14، 18، 19، 21، 25، 27داشت (شده همخوانی ییشناساي هاشاخصنظر مؤلفه و 

اشگاه و تأثیرات محیطی آن موجبات مزیت سازمانی بسودآوري و ارزشمندي در محیط درون و برون

ها خواهد شد. برآورد وزن هریک از عوامل سرمایۀ معنوي در مقایسه با رقابتی در مقایسه با سایر باشگاه

 تواند در پیشبرد ارزشمندي و تولید ثروت باشگاه مورد توجه بیشتري قرار گیرد.یمسایر عوامل 
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گذاري اقتصادي همچنین نتایج ینشان داد که سرمایۀ ارتباطی دومین مولفۀ تأثیرگذار بر ارزش

). همچنین بارهاي عاملی 900/0ضریب مسیر= هستند (هاي هندبال ایران هاي نامشهود باشگاهییدارا

وفاداري ، 724/0ترتیب محبوبیت باشگاه با هاي هندبال ایران بهي سرمایۀ ارتباطی باشگاههاشاخص

شده از باشگاه توسط هواداران ، کیفیت ادراك664/0، تبلیغات با 670/0، مزیت رقابتی با 704/0هواداران با 

، آگاهی از 612/0بازیکن و کادر فنی) با ( ینام، خوش636/0گذاران و شرکا با یهسرما، ارتباط با 644/0با 

) و جایگاه فعلی باشگاه هاها (مدالمقامهواداران از  و رضایت 556/0هویت باشگاه با  ،590/0برند باشگاه با 

، بیشترین 542/0، رسیدگی به انتقادات هواداران با 551/0، تداعی برند باشگاه توسط هواداران با 555/0با 

 یسبونتدهنده داشتند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش بار عاملی یا اهمیت را از دیدگاه گروه پاسخ

همکاران )، تام و 2012همکاران ()، پینارگول و 2012همکاران ()، کاپیال و 2008زاك (جورک)، 2002(

) و پژوهش 2018همکاران () و بخشا و 2017همکاران ()، الردو و 2017همکاران ()، بالدینی و 2014(

 ،29، 30داشت (شده همخوانی ییشناساي هاشاخصکاران و همکاران، از نظر مؤلفه و صاحب منتشرنشده

هاي عنوان حوزة عملکرد کلیدي داراییرسد سرمایۀ ارتباطی بهنظر میبه ).12، 14، 18، 20، 22، 28

گردد به معطوف ساختن یبرمنفعان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. شاید این مهم نامشهود باشگاه با ذي

بنابراین ؛ اندرکارانمربی و دستها یعنی بازیکن، سازمانی باشگاهها به امور درونتوجه مدیران باشگاه

اي درون و تواند موجبات تقویت ارتباط عوامل سرمایههاي استراتژیک و عملیاتی میداشتن برنامه

ها را فراهم سازد که در این زمینه تحقیقات ارزیابی تأثیرپذیري هریک از عوامل سازمانی باشگاهبرون

 کنندة مؤثري قلمداد شود.مکتواند کهاي نامشهود میسازمانی داراییبرون

بر این محققان در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که سرمایۀ انسانی سومین مؤلفۀ تأثیرگذار عالوه

). 890/0ضریب مسیر= (هاي هندبال ایران است هاي نامشهود باشگاهییداراگذاري اقتصادي بر ارزش

ترتیب هاي هندبال ایران بهیۀ انسانی باشگاهي سرماهاشاخصهمچنین نتایج نشان داد که بار عاملی 

با  هاباشگاه، شفافیت مالی در 727/0) با ...مدیران، مربیان، بازیکنان و ( یانسانبهسازي و آموزش منابع 

ساالري) شایستهها (باشگاه، استعدادیابی در هندبال توسط 703/0، سطح تحصیالت کادر فنی با 716/0

، تعداد بازیکنان ملی شاغل در باشگاه 611/0، مدیریت قراردادها با 624/0، پیشکسوتان باشگاه با 689/0با 

دهنده داشتند. بیشترین بار عاملی یا اهمیت را از دیدگاه گروه پاسخ 559/0، تعداد هواداران با 597/0با 

)، 1997همکاران ()، روس و 1996( ینگبروک)، 1997( ینسونادونتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

همکاران )، پینارگول و 2012همکاران ()، کاپیال و 2012چن ()، 2008جورکزاك ()، 2002( یسبونت
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دیمیتروپالس و )، 2015همکاران ()، ریسی و 2014همکاران ()، تام و 2013همکاران ()، ژانگ و 2012(

 )2018( ) و بخشا و همکاران2017( )، الردو و همکاران2017( )، بالدینی و همکاران2015( کوماناکوس

 .داشتشده همخوانی ییشناساي هاشاخصاز نظر مؤلفه و  کاران و همکاران،و پژوهش منتشرنشدة صاحب

، 24، 23، 28، 29، 30است (تأمل ین عنصر دارایی نامشهود باشگاه قابل ترمهمعنوان انسانی به سرمایۀ

هاي یستگیشاي فردي، تجربه و هامهارت). توجه به تحصیالت، 9، 10، 11، 12، 14 ،16، 18، 20، 21، 22

تواند یمعنوان بهسازي و بهزیستی سرمایۀ انسانی عنوان عوامل بسترساز و آموزش بهسرمایۀ انسانی به

 ي افزایش ارزش باشگاه قلمداد شوند.هامحركمنزلۀبه

گذاري ها نشان داد که مؤلفۀ سرمایۀ ساختاري چهارمین مؤلفۀ تأثیرگذار بر ارزشهمچنین نتایج یافته

). نتایج نشان داد که 885/0ضریب مسیر= است (هاي هندبال ایران هاي نامشهود باشگاهییدارااقتصادي 

ي ارزیابی هابرنامهداشتن ترتیب هاي هندبال ایران بهي سرمایۀ ساختاري باشگاههاشاخصبارهاي عاملی 

، سبک رهبري مدیران باشگاه 702/0ي در باشگاه با وربهره، کارایی و 721/0منسجم و کارامد در باشگاه با 

، داشتن مدیریت مؤثر در باشگاه با 657/0، حقوق مالکیت باشگاه با 678/0، فرهنگ سازمانی با 679/0با 

سهمیۀ حضور در لیگ  ،634/0ي آتی باشگاه با هابرنامه ، تحقیقات و انتشارات در زمینۀ توسعۀ666/0

، کیفیت مالکان و 474/0هاي الکترونیکی با یستمسي و افزارنرمي هابستهکارگیري ، به579/0ي با احرفه

بیشترین بار عاملی یا اهمیت را از دیدگاه گروه  445/0، موقعیت جغرافیایی باشگاه با 456/0سهامداران با 

)، روس و 1996( ینگبروک)، 1997( ینسونادوداشتند. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش  دهندهپاسخ

)، 2012همکاران ()، ویکر و 2012چن ()، 2004همکاران ()، چن و 2002( یسبونت)، 1997همکاران (

همکاران )، ریسی و 2014همکاران ()، تام و 2012همکاران ()، پینارگول و 2012( یسالنکوسالونیوس و 

کاران و ة صاحبمنتشرنشد) و پژوهش 2018همکاران () و بخشا و 2017همکاران ()، الردو و 2015(

، 16، 17، 19، 20، 22، 24، 29، 30داشت (شده همخوانی ییشناساي هاشاخصهمکاران، از نظر مؤلفه و 

هاي سازمانی باشگاه ها یعنی تقویت وروديرو توجه به توسعۀ زیرساخت). ازاین9، 10، 11، 12، 13

هاي نامشهود باشد. ییداراسازمانی در ساز موفقیت باشگاه و تقویت عوامل درون و برونتواند زمینهیم

چابکی باشگاه  همراه مدیریت دانش و ایجادعواملی همچون ساختار سازمانی و پشتیبانی نرم و سخت به

ساز و سازد. توجه گسترده به عوامل زمینههاي عملیاتی زمینۀ ورود به فرایندهاي را مهیا میياستراتژدر 

 طلبد.یمهاي نامشهود باشگاه جاي بررسی بیشتري را ییداراتأثیر آن بر فرایندها و نقش آن بر 
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هاي ییداراگذاري ارهاي بسترساز ارزشتوان گفت که معییمطور کلی با توجه به نتایج این پژوهش به

ترین شاخص، عواملی همچون حق عنوان مهمهاي هندبال ایران در سرمایۀ معنوي بهنامشهود باشگاه

، است) IHF( یالمللي مرتبط بینهاسازماني و غیره) و عضویت در اماهوارهپخش (تلویزیونی، رادیویی، 

هاي انتهایی این یتاولوو ارزش سهام نسبت به رقبا در  توسط باشگاه شدهکسبافتخارات  کهدرحالی

هاي هندبال پژوهش قرار گرفته است. شاید در این زمینه بتوان اذعان داشت که شرایط محیطی باشگاه

ی شود. با توجه به اینکه سرمایۀ بررسایران تأثیرگذار بوده است که میزان تأثیر آن در تحقیقات بیشتر باید 

محسوب  هاي هندبالهاي نامشهود باشگاهییداراگذاري معیارهاي اثرگذار دیگر در ارزش ارتباطی یکی از

شود و عواملی چون محبوبیت باشگاه، وفاداري هواداران، مزیت رقابتی از اولویت خاصی در این پژوهش یم

هاي هندبال ایران هاي باشگاهییداراگذاري اقتصادي تواند از وزن نسبی باالتري در ارزشیمبرخوردار بود، 

ي تداعی برند باشگاه توسط هواداران، رسیدگی به انتقادهاي هواداران از هاعاملکه آید. درحالی حساببه

رو در شرایط دیگر سایر کشورها نیازمند تحقیقات بیشتري وزن نسبی کمتري برخوردار بوده است. ازاین

هاي نامشهود باشگاه در ییداراگذاري اقتصادي بر این در معیار سرمایۀ انسانی در ارزشاست. عالوه

از  هاباشگاه) و شفافیت مالی در ...مدیران، مربیان، بازیکنان و ( یانساني بهسازي و آموزش منابع هاعامل

یت باالتري برخوردار شد. لیکن تعداد بازیکنان ملی شاغل در باشگاه و تعداد هواداران در اولویت ارجح

هاي الزم براي جذب بازیکنان ملی شاغل رود در این زمینه بسترسازيیمبعدي قرار گرفت که احتمال 

بال ایران کمتر مورد توجه هاي هندمنظور افزایش تعداد هوادار در باشگاههایی بهدر باشگاه و ایجاد برنامه

رو باید تحقیقات بیشتري در این زمینه صورت گیرد. همچنین عواملی چون واقع شده است؛ ازاین

ي در باشگاه، سبک رهبري مدیران باشگاه، وربهرهي ارزیابی منسجم و کارامد در باشگاه، کارایی و هابرنامه

الکان و سهامداران، موقعیت جغرافیایی باشگاه فرهنگ سازمانی در سرمایۀ ساختاري هستند و کیفیت م

گذاري را در تواند دقت ارزشیمتر یقدقرسد تحقیقات یمنظر از وزن نسبی کمتري برخوردار است. به

شود که مسئوالن توجه تعیین کند. در نهایت پیشنهاد می هاشاخصاین زمینه از طریق برآورد هریک از 

گذاري چهار شاخص ذکرشده در این پژوهش را که عوامل کلیدي در ارزشبه عوامل اولویتی و تأثیرگذار 

 هاي هندبال هستند، در اولویت کاري خود قرار دهند.هاي نامشهود در باشگاهاقتصادي دارایی
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Abstract 
The aim of this study was to develop a model for economic valuation of 
intangible assets of Iran handball premier league clubs in 2018. The 
statistical population consisted of 45 subjects in the qualitative section and 
the sample size was 386 subjects in the quantitative section due to the 
uncertainty of the population size using the Cochran formula. This study was 
applied with a survey method. Firstly, the intangible assets of Iran handball 
clubs were identified by qualitative method and then the data were analyzed 
by structural equation modeling using PLS3 and SPSS22 software in the 
quantitative approach. The results showed that spiritual capital (path 
coefficient of 0.902), communication capital (path coefficient of 0.900), 
human capital (path coefficient of 0.890) and structural capital (path 
coefficient of 0.885) respectively had the greatest effect on the economic 
valuation of intangible assets of Iran handball clubs. Therefore, it can be said 
that indicators such as television and satellite broadcasting right in 
intellectual capital, the popularity of the club in communication capital, the 
improvement and training of human resources in human capital and coherent 
and regular evaluation programs in structural capital had the highest value in 
the economic valuation of intangible assets of Iran handball clubs among 
other indicators of indices of intangible assets of Iran handball clubs. 
 
Keywords 

Economic valuation, handball clubs, intangible assets, PLS ,premier 
league. 
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