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 يگذاري اقتصادهاي اثرگذار در ارزششاخص ییشناسا ،پژوهش نیاز ا هدف

 يبود. جامعه آمار 97در سال برتر هندبال  گیهاي لهاي نامشهود باشگاهدارایی

نظر در علمی صاحبتأهی يو سرپرستان و اعضا انیو مرب شکسوتانیپژوهش شامل پ

و به روش  یلیو تحل يپژوهش از نوع کاربرد نیبودند ا و اقتصاد ورزش رشته هندبال

ابتدا براي آگاهی از  بود. یصورت گلوله برفگیري به. نمونهدیاجرا گرد یشیمایپ

پس از رسیدن  .اي انجام شدهاي عمیق نیمه ساختاریافتههاي نامشهود، مصاحبهدارایی

و استخراج  ییهاي مهم اثرگذار شناسادرنهایت شاخص ،و کدگذاري يبه اشباع نظر

 دینفر از اسات 17توسط  ییمحتوا ییروا دیأینامه و ت پرسش میشدند. محقق پس از تنظ

و  انیو مرب شکسوتانبین پی در ینامه دلف پرسش عیو اقتصاد، به توز یورزش تیریمد

در رشته  نظرصاحب علمیتأهی يو اعضاهاي لیگ برتر هندبال باشگاهسرپرستان 

شده را تأیید کرد. شاخص استخراج 45 یدلف ي. نتایج حاصل از دورهاهندبال پرداخت

 یارتباط هیسرما ری)، متغ5/3( يساختار رینشان داد که متغ دمنیآزمون فر جینتا

از اولویت  بی) به ترت14/1( یانسان هی) و سرما88/1( يمعنو هیسرما ری)، متغ48/3(

 ل،یها و تحلمک به رسم نمودار و نقشه کیافزار مبرخوردارند سپس با استفاده از نرم

گذاري در ارزش يدیشاخص کل 20بندي و رتبه ییشناسا هو درنهایت ب پرداخت

 ايهیافتهاست  دیام افتند،یبرتر دست  گیهاي لهاي نامشهود باشگاهدارایی ياقتصاد

گذاري اثرگذار در ارزش يشناخت فاکتورها يمناسب برا ییارائه الگو درپژوهش  نیا

و در شناخت بیشتر حامیان مالی تأثیرگذار باشد و زمینه را  مؤثرهاي هندبال باشگاه

  براي جذب اسپانسر و ایجاد مزیت رقابتی براي یک باشگاه ایجاد نماید.
 

  ها واژهکلید 

دارایی نامشهود، لیگ برتر هندبال، روش دلفی، گذاري اقتصادي، ارزش

 .افزار میک مکنرم

The purpose of this study was to identify factors affecting 
the economic valuation of intangible assets of Premier 
League clubs in 2019. The statistical population of the 
study consisted of veterans, coaches, supervisors, and 
faculty members in the field of handball and sports 
economics. It was applied analytical research which was  
done through a survey. Snowball sampling was done. 
Initially, semi-structured in-depth interviews were 
conducted for the purpose of identifying intangible assets. 
After reaching the theoretical saturation and coding, 
finally the important effective indicators were identified 
and extracted. After developing a questionnaire and 
content validation by 17 sports management and 
economics professors, the researcher distributed a Delphi 
questionnaire to veterans, coaches, and supervisors of 
Handball Premier League clubs and faculty members 
expert in handball. Delphi results confirmed the 45 
extracted indices. The results of Friedman test showed 
that structural variables (3.5), communication capital 
(3.48), spiritual capital (1.88), and human capital (1.14) 
respectively were prioritized, respectively, They then 
plotted charts, maps, and analysis using Mick Mac 
software, and finally identified and ranked 20 key 
indicators in the economic valuation of the intangible 
assets of Premier League clubs. It is hoped that the 
findings of this study will be effective in providing a 
suitable model for recognizing the factors influencing the 
valuation of handball clubs and in recognizing more 
sponsors and facilitate situation for finding sponsors and 
creating a competitive advantage for club. 
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   Abstract  چکیده



 1399 بهار، 4، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش  12

صنعت ورزش، همانند  یعنوان هسته اصلبه یهاي ورزشباشگاه

و  زاتیگیري از تجهکنند و با بهرهبنگاه اقتصادي عمل می کی

اثربخش، خود  تیریماهر، متخصص و مد یانسان رويیامکانات، ن

 ساززمینه وکه تولیدکننده ثروت است، مبدل ساخته  یرا به صنعت

آدامز و اند (شده شورز ايیاز تحوالت در دن اريیبس

 جذاب فراگیر، ورزشی نعنوابه ازآنجاکه هندبال). 1،2004آرمیتاژ

المللی ملی و بین سطحر د تأثیرگذار و مهم ايمقوله و اجتماعی و

هاي هندبال، نقش اساسی در پیشرفت و باشگاه رودمی شمار به

، )1391پور، (زارعی و طالب را دارا هستند این ورزش و صنعت

رو، با نگاهی دقیق به دنیاي در حال رشد امروزي و اهمیت ازاین

شود این حقیقت آشکار میمسائل اقتصادي در بازارهاي رقابتی، 

و یا تجاري براي حفظ بقاء،  هاي تولیدي، خدماتیکه بنگاه

سودآوري و دستیابی به اهداف سازمانی باید به دنبال نوآوري و 

هایی باشند که بتوانند مزیت رقابتی خود را در برابر یافتن روش

اج رقبا به رخ بکشند و با تداوم بخشیدن به آن، خود را در برابر امو

سید نژاد فهیم و اقدامی، ( ندینماسهمگین محیطی مصون 

مثابه هاي ورزشی بهباشگاه بقاء و اقتصاد ). بنابراین1390

 اقتصادي، بعد محیطی، سه هاي اقتصادي مستلزم توجه بهبنگاه

 پایداريکارآفرینی (شدن  نهادینه و استمرار و اجتماعی

ماندگاري و کارآفرینی  دیگر، زمانیعبارتبه کارآفرینی) است؛

ها ارزش وجودي خود را تعیین یابد که باشگاهتحقق می باشگاه

با گسترش روزافزون . )1392کاران و همکاران،صاحبکنند (

 زیاي و نهاي حرفهصنعت ورزش و در رأس آن باشگاه

صورت  ایکه در ورزش سراسر دن یهاي هنگفتگذاريسرمایه

 نیمختلف ا يتمر بر کارکردهااست که نظارت مس یهیگرفته، بد

تنها الزم است تا نه یخصوصاً در بعد مال ،يهاي اقتصادبنگاه

دارند، بلکه از آماده نگه یطیمح عیسر راتییخود را در برابر تغ

 ردپذی صورت استفاده حداکثرها باشگاه تیمنابع، امکانات و ظرف

وري و درنهایت بهره یو اثربخش کارایی به توأمانها و باشگاه

بررسی و سنجش میزان  ).2009 و همکاران، 2اسمیلد( ابندیدست 

هاي ورزشی موضوعی است که مد و میزان سوددهی باشگاهآدر

و بازاریابان و حسابداران در  رانیمد توجه حامیان، همواره مورد

). لذا توجه 1397کاران و همکاران،صاحباست (امور ورزشی بوده 

برخورداري از بینش ( ياقتصاداریابی و رویکردهاي به بخش باز

گشاي تواند گرهاقتصادي) و استفاده از ابزارهاي اقتصادي می

وري باشد؛ و ازآنجاکه امروزه مشکالت و افزایش کارایی و بهره

                                                                                                                                                    
1 Adams & Armitage 
2 Asmild at al 
3 Johnson, & Whitehead 
4 Munasinghe 
5 Damodaran 
6 Edvinsson 
7 Brooking 

ها ها همچون فوتبال و والیبال و هندبال، قابلیتدر برخی ورزش

وجود  ی و افزایش ارزششماري براي درآمدزایهاي بیو توانایی

گذاري شده و اي ارزشگونهها بهدارد؛ لذا بایستی این ارزش

ریالی) هر دارایی  نظر ازارزش پولی یک دارایی ( ياقتصادارزش 

راستا،  نهمیدر  ).3،2000جانسون و وایتهدشود (مشخص 

را به دو  يبار، ارزش کل اقتصاد نیاول ي) برا1993( 4نگیموناس

هاي مصرفی و ارزشریهاي مصرفی و غشاخه اصلی ارزش

 راثییو م يهاي وجودرا به دو گروه ارزش رمصرفییغ

بندي کرده است که در آن، ارزش مصرفی شامل تقسیم

غیرمستقیم و ارزش انتخابی  م،یهاي مصرفی مستقارزش

 يندیفرآ يگذاري اقتصادتوان گفت، ارزشمی رو. ازاینشودمی

گردد. می نییتع ییدارا کی يجار يبها زانیآن م یست که طا

 نیهاي نامشهود باشد. چنصورت داراییها ممکن است بهدارایی

هاي است شامل تمام دارایی ،يواحد اقتصاد کیدر  یهایدارایی

 يبرا یو منافع مهم دیفوا يندارند اما دارا یکیزیف تیکه ماه

 قاتی). تحق5،2012دامودارانهستند ( يواحد اقتصاد تیموفق

صورت گرفته  يصادگذاري اقتارزش هايمدل نهیدر زم يادیز

) اشاره 1993( 6نسونیبین به پژوهش ادوتوان ازایناست که می

 ییو دارا يرا به دو بخش ارزش دفتر يکرد که ارزش بازار

بندي کرده ) تقسیميساختار هیو سرما یانسان هینامشهود (سرما

چهار  هسازمان را ب کینامشهود  یی) دارا1996( 7نگیاست. بروک

و مالکیت ساختاري  هاي زیرو سرمایه یهاي انسانبخش سرمایه

) 2002( 8سیکند. بونتمی میهاي بازار تقسمعنوي و سرمایه

و آموزش،  يریادگیها را به چهار بخش سرمایه انسانی (دارایی

 ستمیتاري (س)، سرمایه ساخيو نوآور تیتجربه و تخصص، خالق

)، سرمایه يمعنو ازاتیحق امت و توسعه، قتحقی ،هاو برنامه

کنندگان تأمین ،يها و توقعات، ارتباط با مشترارتباطی (استراتژي

دارایی یا مالکیت  ) ويکسب دانش در خصوص مشتر ،يو مشتر

بندي در بازار) تقسیم يو ارزشمند يسودآور ،وريمعنوي (بهره

سازمان را به چهار  کی هايدارایی) 2004همکاران ( و 9چنکرد. 

انسانی، سرمایه مشتري، سرمایه نوآوري و سرمایه  (سرمایه بخش

ها را ) دارایی2008( 10جورکزاك .کندبندي میساختاري) تقسیم

 .بندي کردتقسیم یو ارتباط یسازمان ،یهاي انسانبه سرمایه

متشکل از دو عامل سازمان را  کی يها) دارایی2009( 11لوپز

داند که می يه ساختاریو سرما )ي(مشتر یارتباط هیسرما یاصل

 .مکمل آن هستند یو دانش ضمن ینیدانش ع گریدو عامل د

8 Bontis 
9 Chen at al 
1 0 Jurczak 
1 1 Lopes 
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ها را به سه دارایی نیا گر،یبندي دتقسیم کی) در 2012چن (

 یانسان هیو سرما یارتباط هیسرما ،يساختار هیدسته سرما

 ،ياقتصاد طیمح راتتغیی باها بندي کرد که ارزش آنتقسیم

با  ی) در پژوهش2012و همکاران ( 12کریخواهد کرد. و رییتغ

هاي نامشهود و اثرات دارایی کیهاي المپعنوان ارزش موفقیت

هاي در کشور آلمان، نشان دادند که دارایی یورزش يدادهایرو

احساس غرور، وحدت  جادیورزشکاران سبب ا قینامشهود از طر

احساس  ،ياحساس شاد ،یاز عملکرد، شهرت مل تیرضا ،یمل

 و زهیباال در جامعه، باال بردن انگ يافتخار، داشتن عملکرد کار

ها و تیم يبه پرداخت برا لیتما نیعدالت شده و همچن جیترو

) 2012و همکاران ( 13الیکاپ .برندرا باال می یهاي ورزشباشگاه

سازمان را به  کیهاي دارایی )2012( 14سیو النکو وسیو سالون

و  يساختار هیاسرم ،يمعنو هیسرما ،یانسان هیچهار بخش سرما

و همکاران  15نارگورلیپ .کرده است میتقس یارتباط هیسرما

هاي نامشهود گیري داراییبا عنوان اندازه ی) در پژوهش2013(

 گیهاي لهاي نامشهود باشگاهدارایی ه،یهاي فوتبال ترکباشگاه

هاي (مهارت یانسان هیرا به سه دسته سرما هیبرتر فوتبال ترک

کارکنان و  یستگیتجربه، دانش و شا ،مانند استعداد يفرد

(ساختار  يساختار هیدانش و مهارت) سرما زه،یانگ ران،یمد

افزارها و سخت ،یاتیعمل يهاها، برنامهاستراتژي ،یسازمان

 هی) و سرمایاطالعات و فرهنگ سازمان لیتبد هايافزارنرم

روابط با  گر،یکدی باها (روابط باشگاه يمشتر هیسرما ای یارتباط

اي) روابط با هواداران، روابط رسانه ،یکنندگان مالو تأمین انیامح

ها را به ) دارایی2013و همکاران ( 16بندي کردند. ژانگتقسیم

 .بندي کردندتقسیم يو تجار يمعنو ،یانسان هیسه بخش سرما

و  یبا عنوان رفاه شخص ی) در پژوهش2014و همکاران ( 17تام

ها هاي باشگاههاي فوتبال داراییباشگاه انینامشهود مرب ییدارا

افراد باشگاه  یستگی(شا یانسان هیسرما ای دارایی بخش سه به را

 يهاي فردمهارت ،يوفادار کار، تیفیک ،وريعنوان منبع بهرهبه

هاي پایگاه ،يهاي ادار(زیرساخت يساختار هیو دانش)، سرما

 بط(روا یارتباط هی) و سرمايمعنو تیمالک ،یداده، دانش سازمان

باشگاه در  ریتصو ،یخارج نفعانیالمللی باشگاه، روابط با ذبین

نشان داد  جینتا ن. همچنیاندبندي کرده) تقسیمیهاي جمعرسانه

: تفاوت مکان يبه فاکتورها دیبا یمرب کیگذاري ارزش يبرا

 درها در جدول رقابت میت گاهیدر طول سال، جا یمل گیدر ل میت

                                                                                                                                                    
1 2 Wicker at al 
1 3 Kapyla at al 
1 4 Salonius And Lonnqvist 
1 5 Pinar Gurel at al 
1 6 Zhang at al 
1 7 Tomé at al 
1 8 Dimitropoulosa & Koumanakos 

فرد،  یسابقه ورزش ،یهاي گروهدر رسانه دفر رتصوی سال، طول

که  یمیدر ت یورزش تیسابق بودن، داشتن فعال ستیفوتبال

حاضر  میهاي کسب کرده با تآن است، قهرمانی یاکنون مربهم

 نیسن فرد توجه کرد. همچن و میت يباز تیفیهاي قبل، کدر سال

 ثرا انیمرب متیکه بر ق یترین عاملمهم شدهانیمقاله ب نیدر ا

 تروپالسیمید. ستنیها آن یارتباط هیجز سرما يزیگذارد چمی

 يفکر هیبا عنوان سرما ی) در پژوهش2015( 18و کوماناکوس

هاي فوتبال اروپا به در باشگاه يورهاي نامشهود) و سودآ(دارایی

 ییدارا نیداري بکه رابطه مثبت و معنی دندیرس جهینت نیا

 است ذکر به الزم. دارد وجودها باشگاه ينامشهود و سودآور

پژوهش شامل  نیشده در انامشهود استفاده هايدارایی

و  19یسیر .است یو ارتباط یانسان ،یهاي سازمانسرمایه

و عملکرد  يفکر هیبا عنوان سرما یدر پژوهش )2015همکاران (

 لیتحل کیاي فوتبال: شواهد از هاي حرفهدر باشگاه يتجار

هاي هاي نامشهود باشگاهکه دارایی دندیرس جهینت نیبه ا یطول

طور ) بهیانسان ییو دارا یارتباط /يختارسا هی(سرما یورزش

 .دارد مثبتی رابطهها باشگاه یمؤثري بر عملکرد ورزش

با عنوان  ی) در پژوهش2015( 20تراسایسیو الکناو نیماسورسک

 نیبه ا یهاي ملگیري داراییهاي اندازهاي مدلمقایسه یبررس

 کشورهاي درها هاي سازمانابعاد دارایی نیکه ب نددیرس جهینت

هاي پژوهش نیابعاد ب نیوجود دارد و ا يادیز یمختلف همپوشان

جوامع مختلف  طید با توجه به محچهار تا نه بع نیشده بانجام

با عنوان توسعه  ی) در پژوهش2015( 21ویشو و ل .کرده است رییتغ

تحت نظر  نیدر چ یهاي نامشهود ورزشو استفاده از دارایی

هاي نامشهود که دارایی دنیرس جهینت نیبه ا داریتوسعه پا

 نیهایی که از طرف دولت در ابا توجه به محدودیت یورزش

هاي شرکت یکشور وجود دارد شامل: کسب اعتبار اجتماع

در  یورزش يدادهایرو ياز برگزار نیکشور چ یمحصوالت ورزش

حق پخش  ،يگذاري نام تجارحقوق نام ،المللیسطح بین

محصوالت  رشیجامعه، پذ نیاحترام در ب ،یونیزیمسابقات تلو

و همکاران  22تیتیگودا .است یستارگان ورزش غیاز راه تبل یورزش

 دادیرو راثیگذاري مارزش يارهای) در پژوهش خود مع2016(

 ی) را در مسابقات بسکتبال قهرمانندهی(سهم حاضر در آ یورزش

جهت  يقرار داد. و یبررس مورد 2013تا  2007اروپا از سال 

 ها،رساختی(ز میهاي مستقاز ارزش دادهاین رویگذاري اارزش

1 9 Ricci at al 
2 0 Mačerinskienė & Aleknavičiūtė 
2 1 Shou & Liu 
2 2 Gudaityte 
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) و غیرمستقیم هیازگشت سرماها و بتوریست ،یمال انیحام

 23الردو. ارتباطات) استفاده کرد زیو ن يو معنو یاجتماع هی(سرما

هاي شبکه") در پژوهش خود با عنوان 2017و همکاران (

به  "؟هاي فوتبال دارندهاي باشگاهچه تأثیري بر دارایی یاجتماع

 یهاي اجتماعدر رسانه تیمحبوب يارهایکه مع دندیرس جهینت نیا

هاي در باشگاه یو ارتباط یانسان هیکننده ارزش سرماعامل تعیین

 يپژوهش اجزا نیدر ا نیناي فوتبال است. همچحرفه

 یانسان ،يساختار هیباشگاه را به سه بخش سرما کیهاي دارایی

) در 2017و همکاران ( 24ینیبالد .اندبندي کردهتقسیم یو ارتباط

نامشهود،  ییگیري دارااندازه يبرا یبا عنوان چارچوب یپژوهش

(سهم بازار،  یارتباط هیسه نوع سرما املسازمان را ش کی ییدارا

شرکت،  ریبازده فروش، درصد فروش، تصو ان،یتعداد مشتر

 ارتباطات ،هاسازمان گریبا د يقراردادها، همکار ،ياعتماد مشتر

 (تعداد کارکنان، سن کارکنان، یانسان هی) سرمايمجاز فضاهاي از

کارکنان،  التیتجربه کارکنان، سابقه کارکنان، تحص

 زهیمندي از کارکنان، مشارکت با افراد متخصص، انگرضایت

(شاخص رشد  یسازمان هیکارکنان، آموزش کارکنان) و سرما

 ،يهاي تجارثبت اختراع، صدور مجوزها، تعداد عالمت ،یسازمان

 ينوآور ،یاطالعات ستمیگذاري در سکارکنان، سرمایه يایمزا

و  25بخشا .بندي کردند) تقسیمقیهاي تحقهزینه ،یسازمان

هاي دارایی ییبا عنوان شناسا ی) در پژوهش2018همکاران (

که  دندیرس جهینت نیبه ا رانیدر ا ینامشهود بخش آموزش

(ارزش  یارتباط هیسرماسازمان شامل سه بخش  کیهاي دارایی

ارتباط با  ،يمشتر تیرضاکنندگان و رقبا، برند، ارتباط با تأمین

و شدت  يمشتر يوفادار ،یابیبازار تیقابل گر،یهاي دسازمان

 ،ی(فرهنگ، ساختار سازمان يساختار هیسرما رقابت در بازار)،

 ستمیو س دیهاي جدبه سیستم یدسترس ،یسازمان يریادگی

کارکنان،  زهی(تجربه کارکنان، انگ یانسان هیمااطالعات)، سر

. کارکنان) هستند یستگیکارکنان، نگرش و شا تیخالق

، سویکهاي باال نشان از آن دارد که از پژوهش جیبندي نتاجمع

هاي دارایی يگذاري اقتصاددر حوزه ارزش يمطالعات چند

و اما مطالعه  رفتهیصورت پذ یرورزشیهاي غنامشهود در سازمان

 ايهباشگاهویژه در به یهاي ورزشجانبه در سازمانجامع و همه

مورد غفلت واقع گشته و مشخص نشده است که  رانیا یورزش

گذاري ارزش يدر سطوح مختلف ورزش برا یهاي ورزشباشگاه

دارند و به  ازین یهایهاي نامشهود خود به چه شاخصدارایی

 نیکارآمد در ا یهایهر کشور شاخص طیبا توجه به شرا یعبارت

به اعتقاد نگارندگان،  گر،ید ينشده است؛ از سو ییحوزه شناسا

کشور  یهاي ورزشباشگاه فیضع تیموفق ایو  تیعدم موفق شهیر

                                                                                                                                                    
2 3 Lardo 
2 4 Baldini 

و  کنانیگذشته، در کنار مسائل مربوط به باز يهارا در دهه

 يبرا یهاینبود شاخص نهیدر زم دیباو نبود امکانات،  انیمرب

هاي هندبال هاي نامشهود باشگاهدارایی يادگذاري اقتصارزش

کشور جستجو کرد،  یبه بخش خصوص يجهت واگذار رانیا

فراوانش هنوز مورد غفلت  تیاهم رغمیکه عل یموضوع

 يگذاري اقتصادموضوع ارزش در خصوصاست. متصدیان امر 

 نهیموجود در زم دهیهاي نامشهود با مشاهده مشکالت عددارایی

 يهابحث ،یبه بخش خصوص یهاي ورزشباشگاه يگذاروا

زعم شکل گرفته است. به ییدر محافل دانشگاهی و اجرا یفراوان

 يگذاري اقتصادارزش يمناسب برا ییداشتن الگو ن،یمحقق

بسترها و  ران،یهاي هندبال اهاي نامشهود باشگاهدارایی

و  یورزش ما در عرصه داخل تیموفق يالزم برا يهانهیزم

. هرچند تحقق کامل مفهوم سازدیآماده م زیرا ن یخارج

نامشهود ممکن  ییویژه در بخش دارابه يگذاري اقتصادرزشا

به آن مقدور  دنیباشد که رس یآلدهیامر ا کیاست در عمل 

تر امر فراهم نیا يرا برا هانهیمناسب، زم یینباشد اما داشتن الگو

شناسایی حاضر با هدف  پژوهشرو خواهد کرد. ازاین

هاي دارایی يگذاري اقتصادارزشهاي اثرگذار در شاخص

 ت.صورت گرفته اس رانیهاي هندبال انامشهود باشگاه

  

  شناسی پژوهشروش

روش  نظرو از  ديبررکااز نوع  فهدو  ماهیت نظر از قیتحق نیا

 بود. اطالعات مورد یشیمایپ –یفیتوص عنوها از داده يآورجمع

 میدانی،هاي براي انجام پژوهش با استفاده از انواع روش ازین

. است آمدهدستبه مصاحبه و نامهپرسش مشاهده، اي،کتابخانه

 تیریعلمی مدتأهی يضاپژوهش شامل اع نیا آماري جامعه

بودند.  رانیهاي هندبال اباشگاه رانیمد زیو اقتصاد و ن یورزش

هاي نامشهود منظور کشف داراییابتدا محقق به کهيطوربه

له پژوهش، به مطالعه أمس فیبعد از تعر ران،یهاي هندبال اباشگاه

حوزه پرداخت و سپس  نیهاي صورت گرفته در اپژوهش

از  یگیري گلوله برفصورت هدفمند به شکل نمونههایی بهنمونه

کاران، و اقتصاد، ورزش یورزش تیریعلمی مدتأهی ياعضا نیب

گذاري و کارشناسان مطلع با موضوع ارزش رانیمد ان،یمرب

(تا  اطالعاتی اشباع حد تاها . تعداد نمونهندانتخاب شد ياقتصاد

هاي را در مورد دارایی يدیاي که محقق اطالعات جدمرحله

 ایآورد و به دست نمی رانیهاي هندبال انامشهود باشگاه

 تیریعلمی مدتأهی يشده توسط اعضاهاي مطرحشاخص

و کارشناسان مطلع  رانیمد ان،یو اقتصاد، ورزشکاران، مرب یورزش

2 5 Bakhsha 
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 شیبود) پ يو تکرار کسانی يگذاري اقتصادبا موضوع ارزش

شده انتخاب ياز اعضا رنف 17که درمجموع با  ياگونهرفت، به

(ساختار  رفتیصورت پذ يصورت حضورو به قیعم يهامصاحبه

هاي هندبال هاي نامشهود باشگاههاي دارایی) و از مؤلفهافتهین

 هیسرما ،يمعنو هیسرما ،یارتباط هیاز ابعاد سرما کیدر هر  رانیا

ها شده توسط آنمطرح يساختار هیو سرما یانسان

 درگر شد. الزم به ذکر است موضع مصاحبه يبردارادداشتی

 نکهیبود. با توجه به ا انهیجوصورت مشارکتمصاحبه به طشرای

ها با سه روش کمی، متن پیاده شدة مصاحبه لیوتحلهیتجز

پژوهش از  نیشود در امی لیوتحلهیساختاري و تفسیري تجز

 شد، استفادهها مؤلفه يبندجهت دسته يروش ساختار

بار خوانده و  نچندی راها متن مصاحبه نیمحقق کهطوريبه

موجود در متن را مشخص  يهاهمایدرون و هاتعبار ،هاواژه

ها صرفاً به مصاحبه قیتحق شتریب ییبراي روا نینمود. همچن

واقع،  بهره گرفته شد. در نیشیپ هايپژوهش منابع از و نشد اکتفا

داشت،  منابع گریو د نیشیکه از مطالعه متون پ یمحقق با دانش

چه  فیتوص هايجمله و هاعبارت ،هاواژه ابد،یکرد در یسع

نامه پرسش تیدرنها ؟داشته باشند ندتوانیی میهاپیام

هاي هندبال هاي نامشهود باشگاهدارایی يگذاري اقتصادارزش

نامه شد. سپس محقق با استفاده از پرسش میتنظ رانیا

و  متخصصاننفر از  17آن به تأیید  ییشده که رواساخته

مشهد نور واحد نظران اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه پیامصاحب

واحد مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد  اسالمی و دانشگاه آزاد

 شیرا در پ یپرداخت و مراحل دلف یپنل دلف لیبه تشک ،دیرس

در  یگیري هدفمند و گلوله برفگرفت. در ابتدا با استفاده از نمونه

و  انیو مرب شکسوتانینفر از پ 45جامعه پژوهش (مجموعاً 

 نهیعلمی متخصص در زمتأهی يو داوران و اعضا رانیمد

و نظرسنجی در مورد  یپنل دلف لیشکهندبال کشور) به ت

پنج  اسیمق يشده در قالب سؤاالت بر مبناهاي استخراجمؤلفه

ارزش، سه: ارزش ارزش، دو: کمکم اری: بسکی(از  کرتیل یارزش

  ارزشمند) پرداخته شد؛ اریمتوسط، چهار: ارزشمند، پنج: 

نبوده  یکاف یبینی همانند دلفروش پیش کیاستفاده از  ازآنجاکه

زمان از چند روش ضمن کاهش و هم یبیبا استفاده ترک دیو با

هاي مختلف براي رفع نواقص هر روش از تکنیک ج،یخطاهاي را

 بیتر بهره برد. لذا با ترکمناسب لیها و تحلداده دیتول نهیدر زم

توان باعث می اديیتا حد ز یفیک کمی و هايانواع روش نهیبه

)؛ لذا، 1390حاجیانی،بینی شد (محصوالت پیش قیتوسعه و تعم

 لیهاي پنل خبرگان و تحلاز روش یبیپژوهش از ترک نیدر ا

هاي متقاطع استفاده شده است، چراکه باوجود محدودیت سیماتر

هاي مذکور از روش کیبعدي از هر شده، استفاده تک گفتهشیپ

. ستیها و مسائل مطرح در پژوهش حاضر نسؤال خگويپاس

 اغلباست که  قیهاي متنوع اجراي تحقپژوهی داراي روشآینده

 نینهایت ا گیرد. درها صورت میروش بیهاي آن با ترکپروژه

پژوهی (مرور منابع، پانل هاي آیندهروش بیپژوهش با ترک

 يآمارمتقاطع) انجام شده است. روش  سیماتر لیخبرگان و تحل

و  نیانگیهمچون م یفیپژوهش آمار توص نیاستفاده در ا مورد

 سیماتر لیو تحل دمنیبندي فررتبه آزمونو  اریانحراف مع

متقاطع با  سیو غیرمستقیم بود. روش ماتر میمتقاطع مستق

 لیاست. روش تحل دهیمک اجرا گرد کیافزار ماستفاده از نرم

بینی پیش ایسؤال بنا نهاده شده است که آ نیمتقاطع بر ا سیماتر

بر  ندهیمتقابل اتفاقات آ یبر تأثیرات احتمال یتواند مبتنمی ندهیآ

  ).2008 و همکاران، 26گوردون( ؟باشد گریکدی

أثیرات ت سیماتر ریبتوان مقاد نکهیمحاسبه؛ براي ا پارامترهاي

زم را ال رهايیمتغ دیو غیرمستقیم را وارد کرد، ابتدا با میمستق

 نیب میروابط مستق م،یتأثیرات مستق سیکرد. ماتر فیتعر

 سیماتر نیکند، امی فیرا توص ستمیس کی رهايیمتغ

ها و است که در ستون ستمیساختاري س رهايیمتغ رندهیدربرگ

هاي اند. نحوه پرکردن سلولسطرهاي جدول مربوطه جاي گرفته

ان در است که کارشناس 1مک، طبق جدول  کیافزار منرم

تقابل مرا براي تأثیر  یزانیجلسات مشابه، م ایو  یجلسات دلف

ارامترهاي فوق با پ زانیم نیگیرند که ادر نظر می رهایمتغ

 ،نماییممی را در جدول وارد رامترهاپا نیشود و امشخص می

از  نوع نقشه نیچند میترس تیمک قابل کیافزار منرم

 ).2006گودت،را دارد ( جادشدهیهاي اسماتری

 
  مک کیم افزاردر نرم رهایحوه امتیازدهی متغن. 1 جدول

 

  شده در دورهاي دلفینتایج متغیرهاي اثرگذار شناسایی .2جدول 

                                                                                                                                                    
2 6 Gordon 
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 خبرگانتعداد   نفر 15  نفر 15 نفر 15

ل
ؤا

س
ه 

ار
شم

  

ص
خ

شا
  

  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.

ی
اط

رتب
ه ا

مای
سر

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 شده از باشگاهکیفیت ادراك 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 در فنی)نامی (بازیکن و کاخوش 80/3 33/4 60/4 632/0

  12 مزیت رقابتی 20/3 00/4 87/3 743/0

  13 ها و جایگاه فعلی باشگاهرضایت هواداران از مقام 67/3 07/4 33/4 617/0

  14 هواداران رسیدگی به انتقادات 87/2 53/3 67/3 175/1

  15 تعداد هواداران 53/3 20/4 20/4 941/0

ی
سان

 ان
یه

ما
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

ي
نو

مع
ه 

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 حق شرکت در مسابقات 47/3 93/3 07/4 704/0

  27 سرمایه 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)رنکینگ باشگاه (ملی، بین 87/3 33/4 60/4 632/0

  31 ارزش سهام نسبت به رقبا 20/3 87/3 93/3 704/0

  32 قدمت باشگاه 93/3 00/4 00/4 655/0.

ي
تار

اخ
 س

یه
ما

سر
ص 

اخ
ش

  

  33 کیفیت مالکین و سهامداران 33/4 87/3 20/4 775/0

  34 )...و انداز، مأموریتسند توسعه (چشم 87/3 73/3 73/3 884/0

  35 شهرت باشگاه 80/3 33/4 07/4 799/0

  36 ايسهمیه حضور در لیگ حرفه 93/3 20/4 40/4 737/0

  37 فرهنگ سازمانی 47/3 27/4 87/3  834/0

  38 هاي آتی باشگاهبرنامهتحقیقات و انتشارات در زمینه توسعه  93/2 67/3 80/3 676/0

  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
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 خبرگانتعداد   نفر 15  نفر 15 نفر 15

ل
ؤا

س
ه 

ار
شم

  

ص
خ

شا
  

  انحراف

  معیار

  امتیاز

  دور سوم

  امتیاز

  دور دوم

  امتیاز

  دور اول
  نام عامل اثرگذار

  41 نسجم و کارآمدمهاي ارزیابی برنامه 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

  45 هاي الکترونیکیافزاري و سیستمهاي نرمبسته 93/3 07/4 73/3 884/0

  

 سیهاي ماتري دادهاولیه لیتحل .3 جدول

درجه 

 پرشدگی
 هایک تعداد دوها تعداد هاتعداد سه جمع

 تعداد

 صفرها
 تعداد تکرار

ابعاد 

 ماتریس

%1358/85  1724 263 682 779 301 2 45 

  

  پژوهشهاي یافته

گذاري اقتصادي ارزشجهت شناسایی متغیرهاي دخیل در 

، ضمن هاي لیگ برتر هندبال ایرانهاي نامشهود باشگاهدارایی

هاي مرتبط و مصاحبه یشینهمطالعه کتب، اسناد، مدارك، مقاالت، پ

، کلیه نظر رشته مدیریت ورزشی و اقتصاداساتید صاحببا برخی از 

قرار گرفته تا ادعا نمود که جامع و  یمحورها و متغیرها موردبررس

پوشانی الزم را دارند. در این قسمت از بین متغیرهاي متعدد، هم

ابه به دست آمد که پس از بررسی و حذف موارد مش متغیر 100حدود 

 خبرگاننامه به این حوزه رسیدیم که در قالب پرسش متغیر در 45به 

معیار و ارزش هرکدام از این  موضوع جهت بررسی و سنجش

نفر  18افراد پاسخگو از نفر  45، ارائه گردید (روش دلفی). از متغیرها

بودند که بیشترین رده سنی پاسخگو در این تحقیق  مردنفر  27و  زن

نفر افراد پاسخگو  12، درمجموع سال بودند 78تا  25افراد بین 

؛ نفر مدیر باشگاه بودند 9نفر داور و  8نفر مربی و  16پیشکسوت، 

نفر لیسانس  21دهنده، لیسانس به پایین و نفر از این افراد پاسخ 9 که

با نفر داراي مدرك دکتري بودند.  4نفر فوق لیسانس و  11و 

 رحله اول، بر اساس مبنايگیري از مدل فریدمن، در مبهره

به دست  5/2بیشتر از  همه متغیرهامیانگین:  5 – 0گیري: معدل

 مجدداً شدهیننامه تدوسؤال، پرسش 45در مرحله دوم با تعداد ، آمد

میانگین:  5 -0به جامعه آماري ارائه شد که براساس مبناي معدل: 

گردید و نهایتاً ننیز حذف متغیري مجدداً  به دست آمد و 5/2 از باالتر

 متغیر 45، تعداد نهایی و موردقبول به خبرگاندر مرحله سوم، با رأي 

 هايیافته نیمچنآورده شده است. ه 2نتایج آن در جدول  رسید؛ که

هاي ذکرشده شاخص انیکه در م دادنشان  دمنیحاصل از آزمون فر

 هیو مؤلفه سرما 50/3رتبه  نیبا باالتر سرمایه ساختاري شاخص

 48/3و شاخص سرمایه ارتباطی رتبه  14/1رتبه  نیبا کمتر یانسان

  داد.را به خود اختصاص  48/1و شاخص سرمایه معنوي امتیاز 

ل را در قالب پن یاز روش دلف یاستخراج ریمتغ 45 هیلک

دي بر ستون عمو ریاز متغ کیدرج و تأثیر هر رها،یتأثیرات متغ

با دامنه  قرار گرفته و یسبرر توسط جامعه آماري مورد یستون افق

در پیوست  .شدندگذاري مک ارزش کیافزار مدر نرم 3تا  0

وجی خر تأثیرات متقابل متغیرها براساس نظرات پانل درجدول 

  .دهدن میافزار میک مک را نشانرم

 ظراتبراساس ن متغیرهااز  کیشدن ارزش هر  نیپس از مع

افزار، به ها در تأثیرات متقابل در نرمپنل و واردکردن داده

مک پرداخته شد که  کیافزار موتحلیل با استفاده از نرمتجزیه

 زانیدر خصوص م 3 خود را طبق جدول زارشگ ستمیس

نماید. از مجموع اعالم می رهایبندي متغگذاري و دستهارزش

و  بوده 0رابطه عدد  301 س،یماتر نیدر ا یابیارز ۀرابط 1724

 گریاز همد ایتأثیر نداشته،  گریمعناست که عوامل بر همد نیبد

براساس شاخص آماري  سیماتر گر،یاند. از طرف دتأثیر نپذیرفته

درصد  100شدگی و بهینه تیها از مطلوبهبار چرخش داد 2با 

هاي نامه و پاسخباالي پرسش ییاز روا یبرخوردار بوده که حاک

در پیوست آورده شده  رهایتأثیرات متقاطع متغ سیماتر، آن است

  است.
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  و نمایش خط عوامل کلیدي و استراتژیک پراکندگی متغیرهاوضعیت  .1 نقشه

  

در ماتریس، اثرهاي متقابل جمع اعداد سطرهاي هر متغیر 

متغیر میزان  تأثیرپذیري و جمع ستونی هرعنوان میزان به

نحوة توزیع . دهدتأثیرگذاري آن را از متغیرهاي دیگر نشان می

پراکندگی، حاکی از میزان پایداري  ۀو پراکنش متغیرها در صفح

مک  شناسی و تحلیل میکسیستم است. در روش یا ناپایداري

هاي شده که به نام سیستم مجموع دو نوع از پراکنش تعریف در

هاي پایدار، معروف هستند. در سیستم هاي ناپایدارپایدار و سیستم

انگلیسی است؛ یعنی برخی متغیرها  L صورتپراکنش متغیرها به

داراي تأثیرگذاري باال هستند. در سیستم پایدار، درمجموع سه 

الف: متغیرهاي بسیار تأثیرگذار بر  است: مشاهدهقابلدسته متغیر 

ج: متغیرهاي  ،ب: متغیرهاي مستقل، یدي)سیستم (عوامل کل

در این سیستم، جایگاه هر . )خروجی سیستم (متغیرهاي نتیجه

 ارائهقابلوضوح مشخص و نقش آن به کامل طوربهیک از عوامل 

تر از سیستم پایدار هاي ناپایدار؛ وضعیت پیچیدهاست. در سیستم

است. در سیستم ناپایدار؛ متغیرها در حول محور قطري صفحه 

اند و متغیرها در اکثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاري پراکنده

عوامل  دهند که ارزیابی و شناساییتأثیرپذیري را نشان می و

هایی وجود کند. در این حالت نیز راهیکلیدي را بسیار مشکل م

راهنماي گزینش و شناسایی عوامل کلیدي  توانددارد که می

پراکندگی متغیرهاي تأثیرگذار بر  ۀاز وضعیت صفح باشد.

هاي لیگ برتر هندبال طبق گذاري دارایی نامشهود باشگاهارزش

 1نقشه که سیستم ناپایدار است. در  شودمشاهده می 1نقشه 

مشخص شدن پراکندگی متغیرها، متغیرهایی که ضمن 

                                                                                                                                                    
2 7 Godet 

روجی این خگردند. تأثیرگذاري باالیی دارند نیز نمایان می

ها افزار، عوامل کلیدي مؤثر را براي تعیین نبود قطعیتنرم

 کندمی ایجاد نظر موردمنظور ترسیم سناریوهاي به

 ).27،2006گودت(

یم رمستقو غی مستقیم تأثیرمتغیرها داراي دو نوع  در کل

دسته از  4توان پراکندگی متغیرها می ۀدر تحلیل صفح. هستند

 -2 ي تأثیرگذار؛متغیرها -1 متغیرها را در سیستم شناسایی کرد:

)؛ و متغیرهاي هدف متغیرهاي ریسکشامل ( متغیرهاي دووجهی

شامل متغیرهاي ( تغیرهاي مستقل؛م-4 ؛وابستهمتغیرهاي -3

گسسته، متغیرهاي اهرمی ثانویه و متغیرهاي تنظیمی). 

ا هدف ر دووجهی که از دو دسته متغیرهاي ریسک ومتغیرهاي 

به سمت  1شوند و با کشیدن خط تقارن از مرکز نقشه می تشکیل

ا رشمال شرقی و به بیرون از نقشه، قسمت باالي خط تقارن 

د متغیرهاي هدف به خو متغیرهاي ریسک و زیر خط تقارن را

ي همان عوامل کلیدمتغیرهاي ریسک  دهند،اختصاص می

رایط از نظر اعمال ش 1نقشه موفقیت هستند. تحلیل متغیرهاي 

افزار رمو تعیین ناسازگارها و حذف متغیرهاي غیر مؤثر، توسط ن

 1نقشه  وضعیت پراکندگی متغیرها در شود.مک انجام می میک

مدیگر هو تأثیرگذاري متغیرها بر  گذاريو همچنین وضعیت تأثیر

وست  نیز مستقیم و غیرمستقیم در نمودارهایی در پی صورتبه

دهنده میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري که نشان است شده ارائه

  .متغیرها هستند
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عنوان سیستم ناپایدار، شناسایی سیستم به و 1نقشه  با توجه به

نمودار در سمت شمال  انتهايال در با ۀوجود عوامل تأثیرگذار با درج

هاي رسد؛ زیرا این محل، بیشتر در سیستمغربی، بعید به نظر می

پیشکسوتان؛ خوشنامی  متغیر 4 تنهاو شامل  است پایدار داراي متغیر

و متغیر عضویت  کادر فنی؛ رسیدگی به انتقادات هواداران بازیکنان و

تأثیرگذاري باالیی است، در این  که دارايالمللی هاي بیندر سازمان

متغیر جزء  16متغیر  45از مجموع همچنین  ناحیه قرار دارد.

 هستند و شاملمتغیر ریسک و متغیر هدف) ( دووجهیمتغیرهاي 

گذاران، داشتن متغیرهاي سبک رهبري، تبلیغات، ارتباط با سرمایه

 وري،رهمدیریت مؤثر، مزیت رقابتی، تعداد بازیکنان ملی، کارایی و به

شده توسط باشگاه، ارزش سهام نسبت به رقبا، افتخارات کسب

استعدادیابی در هندبال، شهرت  اي،سهمیه حضور در لیگ حرفه

باشگاه، رنکینگ باشگاه، مدیریت قراردادها، بهسازي و آموزش منابع 

متغیرهاي تأثیرپذیر یا به بیان بهتر  هاي باشگاه استانسانی، موفقیت

محبوبیت باشگاه، متغیرهاي متغیر که  18جه، شامل متغیرهاي نتی

هویت باشگاه، رضایت هواداران، کیفیت مالکین و سهامداران، 

فرهنگ سازمانی، تعداد هواداران، سرمایه اجتماعی، حق پخش 

ارزیابی منسجم و کارآمد، تحقیقات و انتشارات در  تلویزیونی، برنامه

شده از باشگاه، فیت ادراكهاي توسعه آتی باشگاه، کیزمینه برنامه

تداعی برند باشگاه، آگاهی از برند باشگاه، وفاداري هواداران، سند 

هاي باشگاه و شخصیت برند انداز، مجوزها و برنامهتوسعه چشم

هستند که تأثیرگذاري پایین و  باشگاه، تصویر اجتماعی باشگاه

متغیرهاي تأثیرپذیري بسیار باالیی دارند؛ بنابراین نسبت به تکامل 

متغیرهاي همچنین باشند. تأثیرگذار و دووجهی، بسیار حساس می

افزاري و هاي نرمتحصیالت کادر فنی، قدمت باشگاه، بسته

هاي الکترونیکی، حق شرکت در مسابقات، موقعیت سیستم

ها جغرافیایی باشگاه، حقوق مالکیت باشگاه و شفافیت مالی در باشگاه

که از تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پائینی  جزء متغیرهاي مستقل هستند

متغیرها در قسمت جنوب غربی نمودار قرار دارند. با  برخوردارند. این

رسد بخشی از این به نظر می توجه به ماهیت ناپایداري سیستم،

متغیرها در این قسمت از صفحه، داراي ماهیت خروجی سیستم 

نتایج  ی مستقل نامید.ها را متغیرهاي خروجنوعی آنباشند که باید به

تأثیرگذاري و تأثیرپذیري هر متغیر در جدول  حاصل از تحلیل میزان

  آورده شده است. 4

  

  بر همدیگرمتغیرهاي مستقیم و غیرمستقیم نتایج اثرگذاري  .4جدول 
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  70  48  هواداران وفاداري

831  1031  

218294  307643  

35
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  346636  248399  79  59  باشگاه محبوبیت

  302318  214945  70  50  باشگاه برند شخصیت

  293581  180613  67  45  باشگاه برند از آگاهی

  310229  183749  72  43 شدهادراك کیفیت

  303920  156737  69  37  باشگاه برند تداعی

  408154  228399  96  54  باشگاه اجتماعی تصویر

  314473  296160  73  67  گذارانسرمایه با ارتباط

  358882  253982  84  62  باشگاه هویت

  382685  295149  92  70  باشگاه تبلیغات

  164632  332235  37  79  کادر) و بازیکن( نامیخوش

  402782  329363  93  78  رقابتی مزیت
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ي
یر

پذ
یر
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ت

  

  357665  266465  84  61 هواداران رضایت

  195604  327367  45  78  هواداران انتقادات به رسیدگی

یه
ما

سر
 

ی
سان

ان
  

  94  67  هواداران تعداد

563  464  

283478  412558  

26
64

55
9

  

24
59

05
3

  

  243904  303855  58  70  استعدادیابی

  268954  352610  63  84  قراردادها مدیریت

  278390  393290  65  91  انسانی منابع آموزش و بهسازي

  180196  348251  41  82  پیشکسوتان

  273804  334254  64  76  شاغل ملی بازیکنان تعداد

  156286  136219  36  31 مالی شفافیت

  185375  272295  43  61  فنی کادر تحصیالت سطح

یه
ما

سر
 

ي
نو

مع
  

  53  54 پخش حق

616  568  

229008  236902  

26
64

55
9

  

24
59

05
3

  

  334403  360204  77  86  باشگاه هايموفقیت

  222588  326055  51  76  المللیبین هايسازمان در عضویت

  201117  236520  47  54  مسابقات در شرکت حق

  362668  273406  83  64  اجتماعی سرمایه

  273789  222570  63  50  باشگاه هايپروانه و مجوزها

  249253  313356  59  72  باشگاه توسط شدهکسب افتخارات

  283311  389271  66  91  باشگاه رنکینگ

  294722  314169  69  72 سهام ارزش
یه

ما
سر

 
ي

تار
اخ

س
  

  13  65  باشگاه قدمت

920  869  

264172  59267  

40
08

18
8

  

37
21

13
5

  

  342030  252219  80  58  سهامداران و مالکین کیفیت

  300980  210991  71  48  توسعه سند

  399926  368580  94  86  باشگاه شهرت

  240008  354430  56  81  ايحرفه لیگ در حضور سهمیه

  393083  276699  93  65  سازمانی فرهنگ

  278828  253148  65  57  انتشارات و تحقیقات

  286406  296171  67  67  باشگاه در وريبهره و کارایی

  203775  195850  48  44  باشگاه مالکیت حقوق

  237895  270671  56  60  منسجم ارزیابی هايبرنامه

  177937  188342  40  42  باشگاه جغرافیایی موقعیت

  303514  440669  71  102  باشگاه مدیران رهبري سبک

  272721  382879  63  89  باشگاه در مؤثر مدیریت داشتن

  224771  253352  52  56  افزارينرم هايبسته کارگیريبه
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همدیگر، هرکدام از  برتحلیل تأثیرهاي غیرمستقیم متغیرها 

و ... رسانده  2،3،4،5هاي افزار به توانروابط متغیرها توسط نرم

 شودمتغیرها سنجیده میغیرمستقیم  و بر این اساس، اثرهاي

نتایج تحلیل اثرهاي  ۀاز مقایس آنچه. )2003گودت و همکاران،(

، یافتن عوامل کلیدي مؤثر بر آمدهدستبهمستقیم و غیرمستقیم 

هاي لیگ برتر هاي نامشهود باشگاهگذاري اقتصادي داراییارزش

، 6در جدول  هابرخی رتبهکه براساس نتایج،  هندبال ایران است

غیرمستقیم، یکسان و داراي  هاياثرهاي مستقیم و هم در اثردر 

براي  اند.تأثیر باال هستند و با چند پله جابجایی، عیناً تکرار شده

مک (چون این روش  افزار میکاعتبارسنجی بخش تحلیل نرم

 حوزهاز پنل خبرگان  گیري است)نوعی روش تصمیمبه

استفاده از  ر ادامه باکه دشود میاستفاده  ،گذاري اقتصاديارزش

نظر خبرگان و تحلیل نظرات بر اساس خط متغیرهاي کلیدي و 

عامل کلیدي اولیه در  20به استخراج  1استراتژیک در نقشه 

هاي لیگ برتر هاي نامشهود باشگاهگذاري اقتصادي داراییارزش

آورده  5هندبال پرداخته شد که نتایج این اعتبار سنجی در جدول 

  شده است.

  

  هاي نامشهودگذاري اقتصادي داراییشده در ارزشعوامل اولیه کلیدي استخراج .5 جدول

  شدهاولیه کلیدي استخراج عوامل

شهرت باشگاه، -5هاي باشگاه، موفقیت-4اشتن مدیریت مؤثر، د-4المللی، رنکینگ بین-3هسازي و آموزش منابع انسانی،  ب-2سبک رهبري،  -1

سوتان،   -7، قراردادهامدیریت -6 شک ضور در لیگ حرفه س -8پی شنامی،  خ-9اي، همیه ح سیدگی به ان -11مزیت رقابتی، -10و تقادات هواداران، ر

س   -12 ضویت در  سب افتخارات -13المللی، هاي بینازمانع شگاه،     شده ک سط با شگاه،    تعداد بازیکن-14تو شاغل در با سهام  -15ان ملی  ارزش 

سبت به رقبا،   ستعدادیابی  -16ن شگاه  دا سته -17ها، ر هندبال توسط با سیستم  هاي نرمب شرکت در مسابقات،   -18هاي الکترونیکی، افزاري و  حق 

  گذارانا سرمایهرتباط با -20تبلیغات،  -19

  

  گیريبحث و نتیجه

اقتصادي دارایی  گذاريازآنجاکه تاکنون تحقیقی در مورد ارزش

هاي هندبال صورت نگرفته است، پژوهش نامشهود در باشگاه

 اقتصادي گذاريارزش در اثرگذار هايشاخص حاضر به شناسایی

برتر هندبال ایران پرداخته  لیگ هايباشگاه نامشهود هايدارایی

ها، به تشکیل با در دست داشتن برخی مؤلفه انلذا محققاست. 

 هاي، یافتهندو مراحل دلفی را در پیش گرفت هپنل دلفی پرداخت

 دور)، نشان از میانگین نمرات متوسط به باال 3هاي دلفی (دوره

به  قانبود لذا هیچ شاخصی حذف نگردید؛ درنهایت محق

و مرحله کار کیفی تحقیق خود  هیافتنظر و اجماع کلی دستاتفاق

و سرمایه سرمایه ارتباطی شاخص  4گویه در قالب  45را با تأیید 

بندي کردند. در انسانی و سرمایه معنوي و سرمایه ساختاري جمع

ادامه محققان به جهت تعیین میزان اولویت هرکدام از این 

بندي بندي فریدمن به رتبهز آزمون رتبهها با استفاده اشاخص

بندي آزمون رتبه و نتایج حاصل از هها پرداختهرکدام از شاخص

5/3عد ساختاري با امتیاز نشان داد که بعد ارتباطی با امتیاز ، ب

48/3 نزدیک به ب88/1عد معنوي با امتیاز عد ساختاري و ب عد و ب

گذاري ترتیب در ارزشبه از نظر خبرگان 14/1انسانی با امتیاز 

هاي لیگ برتر هندبال از هاي نامشهود باشگاهاقتصادي دارایی

اولویت برخوردار بودند. ازآنجاکه اکثر خبرگان از تجربیات 

مختلفی همچون مربیگري، داوري و سرپرست و پیشکسوت در 

هاي لیگ برتري با توجه به تجربیاتی زمینه هندبال و بازي در تیم

رود که از پنل دلفی داشته و دارند، این احتمال میکه اعضاي 

نظر آنان، متغیر سرمایه ساختاري و متغیر سرمایه ارتباطی که 

هایی همچون قدمت باشگاه، کیفیت مالکین و مربوط به شاخص

وري در باشگاه شهرت باشگاه، سبک کارایی و بهره سهامداران،

باشگاه و وفاداري رهبري مدیران باشگاه، داشتن مدیریت مؤثر در 

هواداران، محبوبیت باشگاه، تصویر اجتماعی باشگاه، رضایت 

ها) و جایگاه فعلی باشگاه، رسیدگی به ها (مدالهواداران از مقام

به تفکیک  2ها که در جدول انتقادات هواداران و سایر شاخص

همه  ذکرشده، داراي بیشترین اهمیت باشد، چراکه اگر باشگاهی

هاي رو به رشد را داشته باشد ولی از پشتوانه یشرایط و ویژگ

و ارتباطی قوي یا به اصطالح سرمایه ساختاري و  ساختاري

سرمایه ارتباطی قوي برخوردار نباشد منجر به پیشرفت و 

بروکینگ سودآوري نخواهد شد نتایج این تحقیق با تحقیق 

 تحقیق چن و همکاران )،2002بونتیس ( تحقیق ،)1996(

و سالونیوس و  )2012( کاپیال و همکارانحقیق ت ،)2004(

هاي یک سازمان را به چهار بخش که دارایی) 2012النکویس (

سرمایه انسانی، سرمایه معنوي، سرمایه ساختاري و سرمایه 

اند همخوانی داشته و همچنین با تحقیق ارتباطی تقسیم کرده

سه هاي یک سازمان را به ) که دارایی2018( بخشا و همکاران

بخش سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاري، سرمایه انسانی 

الزم به ذکر  بندي کرد در سه شاخص همخوانی داشت.تقسیم

با توجه به اینکه دارایی  شدهانجامهاي تمام پژوهشاست که 
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 موردها ها و باشگاهطور یکجا در سازمانمشهود و نامشهود را به

در ادامه اند، با پژوهش حاضر متفاوت هستند. قرار نداده بررسی

 هاي کمی و کیفیترکیب بهینه انواع روشان، به پژوهشگر

کاهش خطاهاي ، باعث کمی و کیفیهاي پرداختند، ترکیب روش

هاي مختلف براي رفع نواقص هر روش در زمینه رایج، از تکنیک

براساس  انژوهشگرپشود. می ترها و تحلیل مناسبتولید داده

، متغیرهاي تأثیرگذار افزار میک مکنتایج حاصل از خروجی نرم

و در هاي نامشهود را شناسایی گذاري اقتصادي داراییارزشدر 

شدند که با  طرفین منظربندي به این متغیرها از پی اولویت

) 5عامل کلیدي اولیه (جدول شماره  20 استفاده از نظرات پنل

هاي کلیدي اولیه جدول دادن عامل تطبیق معرفی که پس از

 نظرانصاحبکسب نظر و  1بر مبناي خط تقارن نقشه  5شماره 

سنخ ، مجدداً موارد مشابه و همگذاري اقتصاديدر ارتباط با ارزش

 و در و متغیرهاي کمتر استراتژیک حذف ادغامرا  با یکدیگر

 مهم و کلیدي؛ شاخص 10تعداد  1با توجه به نقشه نهایت 

تعداد بازیکنان ملی شاغل در ، هاي باشگاهازجمله: موفقیت

ارزش سهام نسبت به رقبا، استعدادیابی در هندبال توسط  باشگاه،

ها، حق شرکت در مسابقات، مدیریت مؤثر، مدیریت باشگاه

المللی باشگاه، سبک رهبري، بهسازي و قراردادها، رنکینگ بین

گانه شناسایی و  45 ايهشاخصاز میان آموزش منابع انسانی، 

افزار و نظر پنل، که با استناد به خروجی نرم ؛اندبندي شدهرتبه

شاخص  4نقش ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه معنوي با داشتن 

سرمایه ساختاري و سرمایه ( از هر بعد نسبت به دو بعد دیگر

تر است که شاید بدین عنوان متغیرهاي کلیدي پررنگارتباطی) به

باشد که از نظر افراد پنل، با توجه به تجربیاتی که در زمینه  دلیل

هاي آن عواملی هستند اند، این ابعاد و زیر شاخصهندبال داشته

اند توجه واقع شده هاي هندبال موردکه کمتر در درون باشگاه

هاي توپی هاي لیگ هندبال با ورزشچراکه شاید، مقایسه باشگاه

هاي لیگ والیبال یگ فوتبال و باشگاههاي لدیگر همچون باشگاه

و دیدن نقاط تفاوت، در این نوع نظر و شناسایی تأثیرگذار بوده 

توان نتایج این تحلیل را با تحقیقات پژوهشگرانی است، می

که بعد سرمایه انسانی را  )2013و همکاران ( نارگورلیپ همچون

بندي عنوان عامل تأثیرگذار در تقسیمبندي خود بهدر تقسیم

) که 2017( همکارانو  الردوو تحقیق  دارایی نامشهود ذکر کرده

 تیمحبوب يارهایمع ی راانسان هیکننده ارزش سرماعامل تعیین

  دانستند همسو دانست.ی میهاي اجتماعدر رسانه

هاي نامشهود براي بقا و د امروز داراییازآنجاکه در اقتصا

ها حیاتی هستند، توجه و حفظ رقابت و بهبود عملکرد باشگاه

هاي نامشهود ها و میزان داراییهاي درونی باشگاهشناخت ارزش

عنوان عاملی در جهت رشد و توسعه تواند بهیک باشگاه می

دبال هاي هنباشگاه در نظر گرفته شود. لذا به مدیران باشگاه

هاي گذاري بیشتري در داراییشود که سرمایهپیشنهاد می

نامشهود و خصوصاً تحقیق و توسعه انجام دهند و حتی اطالعات 

 آن را افشا کنند چراکه این اطالعات براي حامیان مالی نیز بسیار

گذاري استقرار نظام ارزشسودمند است. البته ناگفته نماند که 

ایران نیاز  هندبالهاي ود در باشگاههاي نامشهاقتصادي دارایی

رو مدیران و مسئولین ازاین ؛داردبه بسترسازي فرهنگی مناسب 

ها و معرفی این هاي نامشهود باشگاهفدراسیون با شناسایی دارایی

و توسعه  هاي یک باشگاه، زمینه رشدعنوان توانمنديها بهدارایی

این  شدهاییشناسهاي شاخصکه البته  بیشتر ایجاد نمایند؛

 هايگذاري اقتصادي داراییعنوان معیارهاي ارزشبه پژوهش

توجهی را تواند کمک قابلمیایران  هندبالهاي باشگاه نامشهود

توان بیان درنهایت میبه مدیران و مسئولین فدراسیون بنماید. 

شامل: سرمایه  عديچندب، یک ابزار هاشاخصداشت که این 

بوده  انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه معنوي، سرمایه ساختاري

هاي نامشهود یک باشگاه گذاري داراییتواند در ارزشمی که

امید است نتایج این تحقیق به کلیه ورزشی قابل کاربرد باشد. 

هاي لیگ برتر مسئولین و سرپرستان و مربیان و مدیران باشگاه

و توجه گذاري یابی به الگویی مناسب در ارزشهندبال در دست

هاي نامشهود کمک کند. همچنین این ابعاد به مقوله مهم دارایی

هاي مالك معتبري براي شناخت بیشتر حامیان مالی از دارایی

نامشهود باشد و زمینه را براي جذب اسپانسر و ایجاد مزیت 

  رقابتی براي یک باشگاه ایجاد نماید.

 
هندبال،  مسئولین فدراسیون ازجملهدر پایان از کلیه عزیزان 

هاي هندبال تأپیشکسوتان گرامی و مربیان و مدیران و هی

هداف در پیشبرد ا که نویسندگان این مقاله را هااستان

تایج نتحقیقی یاري نمودند کمال تشکر را داریم امید است 

گشاي مشکلی از مشکالت پیش روي دنیاي این تحقیق گره

  ن باشد.یرااي لیگ برتر هندبال احرفه
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