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طراحی پرسشنامۀ داراییهای نامشهود لیگ حرفهای فوتبال ایران


سیده مهسا حسینی
دکتری برنامه ریزی و مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،0314 / 10 /01 :تاریخ تصویب )0314 / 16 /17 :

چكیده
در فرایند واگذاری باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال ایران به بخش خصوصی" ،داراییهای نامشهود" حلقۀ مفقودة ارزشگذاری هستند.
با توجه به نقصان موجود در شناسایی این داراییها ،هدف از این پژوهش طراحی ابزار مناسب برای شناسایی داراییهای نامشهود
باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال ایران بود که پـس از مطالعـۀ منـابع مختلف ،فهرست اولیهای از  31عامل در قالب چهار بعد اصلی
تهیه شد .این پرسشنامه توسط صاحبنظران ارزیابی و ویرایش شد تا روایی صوری و محتوایی آن بررسی شود .در نهایت 7 ،مورد حذف
و پرسشنامهای با  22عامل تنظیم شد و پرسشنامۀ نهایی در میان  274نفر که بـه روش نمونهگیری آسـان انتخـاب شـدند ،توزیع شد.
این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است و دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدهاند .ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه  1/20به دست آمد که نشان از پایایی درونی خوب پرسشنامه دارد .همچنین با استفاده از روش دونیمهسازی ،همبستگی بین
دو بخش و ضرایب دونیمهسازی گاتمن و اسپیرمن -براون تأییدکنندة پایایی مناسب پرسشنامه بود .برای تعیین روایی ثبات درونی
پرسشنامه از دو ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد که بیشتر عاملها همبستگی خوبی را با نمرة کل نشان دادند .در
نهایت روایی سازة پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد که شاخصهای  GFI, AGFIو  PGFIنیكویی برازش مدل را
تأیید کردند .بنابراین ،میتوان این پرسشنامه را بهعنوان یك ابزار معتبر و قابل اعتماد در اختیار پژوهشگران قرار داد تا در کنار سایر
آزمونها ،ارزیابی دقیق و جامعتری از داراییهای نامشهود یك باشگاه فوتبال بهعمل آورند.

واژههای کلیدی
ابزار اندازهگیری ،باشگاه ورزشی ،خصوصیسازی ،دارایی نامشهود ،فوتبال.

 -نویسنده مسئول  :تلفن11023242206:

Email : mahsa.hosseini@ut.ac.ir
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مقدمه

داراییهای یك سازمان توانایی و قدرت مالی آن

با نگاهی دقیق به دنیای در حال رشد امروزی و

مؤسسه برای انجام فعالیتهای مربوط و رسیدن به اهداف

اهمیت مسائل اقتصادی در بازارهای رقابتی ،این حقیقت

ازپیشتعیینشده است .در واقع دارایی کلی یك سازمان،

آشکار میشود که بنگاههای تولیدی ،خدماتی یا تجاری

تمامی موجودیهای نقدی و غیرنقدی است که در دو

برای حفظ بقا ،سودآوری و دستیابی به اهداف سازمانی

دستۀ کلی داراییهای مشهود (داراییهای فیزیکی یا

باید بهدنبال نوآوری و یافتن روشهایی باشند که بتوانند

مادی) و داراییهای نامشهود قابل طبقهبندی هستند.

مزیت رقابتی خود را در برابر رقبا به رخ بکشند و با تداوم

داراییهای فیزیکی در اصطالح حقوقی چیزی است که

بخشیدن به آن ،خود را در برابر امواج سهمگین محیطی

ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد؛ در واقع

مصون سازند .بر مبنای نظریات مدیران راهبردی،

عامل افزایش ارزش آن ،افزایش قیمت آنهاست که

معیارهای مزیت رقابتی پایدار شامل ارزشمندی،

براساس طبقهبندی در استانداردهای مالی به داراییهای

انتقالناپذیری ،تقلیدناپذیری ،جانشینناپذیری ،دوام و

جاری و ثابت تقسیم میشوند .داراییهای فیزیکی شامل

قابلیت بهرهبرداری است .در واقع رسیدن به مزیت رقابتی

نقدینگی ،تجهیزات ،زمین ،ساختمان ،کاالها ،موجودیها

پایدار از طریق جذب و حفظ رضایتمندی سرمایهگذاران،

و غیره است ،ازاینرو هر نوع دارایی غیرفیزیکی دیگر در

ذینفعان و مشتریان امکانپذیر است که در نهایت به

زیرمجموعۀ داراییهای نامشهود قرار میگیرد .بهطور کلی

سودآوری اقتصادی منجر خواهد شد ( .)1در این زمینه

میتوان این داراییها را شامل کلیۀ داراییهای نامشهودی

موضوع خصوصیسازی بهعنوان دیرینهترین واژۀ اقتصادی

دانست که یك کسبوکار را از رقبایش متمایز میسازد.

که در دورۀ اقتصاد نوین و توسعۀ ساختارهای مدنی هر

مهمترین داراییهای نامشهود قابل شناسایی عبارتاند از:

جامعه بهشدت مورد توجه قرارگرفته است ،مورد حمایت

فناوری ،دانش فنی ،نام و عالئم تجاری (برند) ،رمز و راز

دولت و صاحبان سرمایه قرار گرفت .خصوصیسازی

تجاری ،سرقفلی ،حق امتیاز ،نیروی انسانی ،حق کشف و

هدفمند و هوشمند برای رشد و توسعۀ اقتصادی هر

اختراع ،سامانههای نرمافزاری ،مشتریان ،قراردادها و

کشوری ،ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید سرلوحۀ

تولیدات انجامنگرفته ،حق فعالیت و پخش ،آگهی و

اهداف و محور راهبردها و طرحهای برنامهریزی اقتصادی

تبلیغات ،انتشارات ،کتابها و روزنامهها و غیره (.)3
1

و توسعه قرار گیرد ( .)2در جهت همسو شدن با این

به گفتۀ ناکامورا ( )2212دارایی نامشهود یك دارایی

هدف ،شفافسازی مسائل مالی و اقتصادی یك بنگاه

غیرپولی قابل شناسایی بدون وجود فیزیکی است که برای

تجاری میتواند روند واگذاری آن را به بخش خصوصی

استفاده در تولید یا عرضۀ کاالها و خدمات یا سایر مقاصد،

تسریع بخشد.

نگهداری میشود .او در تحقیق خود بیان داشته است که

پس از مطالعات گستردهای که بر پایۀ اصول اقتصادی

امروزه سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود نسبت به

حاکم بر بنگاههای مختلف و خلق مزیت رقابتی در آنها

داراییهای مشهود مهمتر شده و نحوۀ نمایش و گزارش

صورت گرفت ،محققان از "داراییهای یك سازمان"

داراییهای نامشهود در صورتهای مالی اهمیت خاص

بهعنوان مهمترین عاملی که میتواند وضعیت اقتصادی آن

خود را پیدا کرده است (.)4

را برای مقابله با رقبا در بازار تشریح کند ،نام بردند (.)3
1. Leonard Nakamura
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براساس تقسیمبندی کوهن )2222( 1از داراییهای

آنها مشخص است معموالً بسیار مشکل است و در بیشتر

نامشهود ،این داراییها در پنج دسته قرار میگیرند:

مواقع ارزش واقعی داراییهای نامشهود که میتوانند در

داراییهای نامشهود در ارتباط با بازار ،مشتریان ،قراردادها،

بازارهای رقابتی نقش تعیینکننده داشته باشند ،در

مسائل نمایشی و تکنولوژی ( .)5در تقسیمبندی کلیتر،

ترازنامهها و اسناد مالی شرکتها ثبت نمیشوند (.)11

این داراییها به سه دستۀ ساختاری ،ارتباطی و انسانی

امروزه ورزش نیز از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر

تقسیم میشوند که ارزش آنها با تغییرات محیط اقتصادی،

رفته و خود را بهعنوان یك صنعت در کنار سایر صنایع

تغییر خواهد کرد (.)6

مطرح ساخته است .صنعت ورزش با ایفای نقش در اقتصاد

در تحقیق گودریج و همکاران )2214( 2به نقش

کشورها از اهمیت زیادی برخوردار شده و سهم ورزش در

داراییهای نامشهود و سرمایههای معنوی در بازار سرمایۀ

تولید ناخالص داخلی و ملی یا سهم آن در ایجاد اشتغال،

انگلستان اشاره و مشخص شده است که بعد از رکود

کشورها را بر آن داشته تا هر ساله بهصورت دقیق و منظم

اقتصادی جهانی در سال  ،222-2212داراییهای

تأثیر ورزش را بر اقتصاد کشور خود ،ارزیابی و تعیین کنند

نامشهود توانسته مجدداً جایگاه واقعی خود را در بازار

(.)12

سهام  2211-2212انگلستان بهدست آورد .این در حالی

عالوهبر این ،از دهۀ  1262اقتصاد و ورزش به مدد

است که سهم داراییهای مشهود در بازار سهام به فالت

گسترش رسانهها با یکدیگر به تعامل پرداختند و روند

رسیده است ( .)7سایر مطالعات تجربی نیز نشان میدهد

موسوم به تجاری شدن در ورزش شکل نوینی به خود

که رابطۀ مثبتی بین داراییهای نامشهود و قیمت سهام

گرفت .این تعامل دارای سودمندیهای متقابلی بود؛

وجود دارد (.)8

بهگونهای که صنعت ورزش توانست با بهرهگیری از

در مجموع ،تجارب و تحقیقات انجامگرفته نشان داده

سرمایهگذاریهای اقتصادی ،ضمن افزایش توانمندی در

است که داراییهای نامشهود در صنایع مختلف با یکدیگر

عرصۀ زیرساختها و رشد و گسترش کمی و کیفی،

تفاوت دارند و در نتیجه مدلهای متفاوتی برای شناسایی

وضعیت اقتصادی ورزشکاران را متحول کند و فضای

و دستهبندی آنها ارائه شده که همگی عالوهبر داشتن

جدیدی موسوم به حرفهای شدن را بهوجود آورد (.)13

اشتراکات ،بر منحصربهفرد بودن داراییهای نامشهود هر

در کشور ما ،با ایجاد اصالحات در اصل  44قانون

حوزۀ کاری داللت دارند .در واقع ،مدیران و متخصصان هر

اساسی در پی ابالغیۀ مقام معظم رهبری ،بیشازپیش

حوزه با معرفی الگوها و نظارت بر کار حسابداران،

ضرورت مشارکت مردم در توسعۀ همهجانبۀ کشور مطرح

میتوانند آنها را در جهت شناسایی این داراییها که به

شد؛ و در موارد متعددی از بندهای برنامۀ چهارم توسعۀ

تعیین ارزش عددی داراییهای مشهود و نامشهود در

کشور ،لزوم واگذاری فعالیتهای زیر پوشش دولت به

حیطۀ کاری خود منجر میشوند ،سوق دهند (.)2 ، 12

بخش خصوصی گنجانده شده است .به بیان روشن،

اگرچه مدیریت این دسته از داراییها ،همانطورکه از اسم

خصوصیسازی عبارت است از انتقال مالکیت یا کنترل
بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( .)14در

1. Michael Brian Cohen
2. Peter Goodridge, Jonathan Haskel & Gavin
Wallis

این برنامه ،خصوصیسازی در صنایع مختلف و بهویژه
صنعت ورزش مورد توجه قرار گرفته است ،بهگونهای که
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در مواد  136 ،117و  145از برنامۀ چهارم توسعه به شرح

بنابراین ،ارزیابی عملکرد و حسابداری باشگاههای

وظایف و مأموریتهای بخش تربیت بدنی بهمنظور

فوتبال موضوعی است که همواره از اهمیت فراوانی

گسترش امر ورزش و کاهش تصدیگری بخش دولتی

برخوردار بوده است و همانند سایر سازمانها و شرکتها،

اشاره شده است .در مادۀ  ،117قانونگذاران نگاه ویژهای به

برای ارزیابی عملکرد باشگاههای فوتبال نیز میتوان از

باشگاههای ورزشی داشتهاند (.)2

نسبتهای مالی استاندارد استفاده کرد .با توجه به خاص

باشگاههای ورزشی نقش بسیار مؤثری در عمومی

بودن ماهیت و فعالیتهای یك باشگاه فوتبال ،هیچگاه

کردن ورزش ،ایجاد انگیزه ،جذب جوانان به ورزش

اطالعاتی که همانند سایر سازمانها بیانگر فعالیتهای

قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشتههای مختلف دارند و

مالی آن باشد ،وجود ندارد و نمیتوان الگوی یکسانی را

با برگزاری رقابتهای ورزشی سبب ازدیاد شور و نشاط در

برای شناسایی داراییهای نامشهود صنعت فوتبال تمامی

جامعه میشوند .ازاینرو ،نقش و سهم باشگاههای ورزشی

کشورها ارائه داد (.)18

بهعنوان بنگاههای اقتصادی نباید فراموش شود (.)12

در انتها این سؤال اساسی در ذهن شکل میگیرد که

از دیدگاه شجیع ( )1322فوتبال بهعنوان پدیدهای

با توجه به جایگاه امروزی خصوصیسازی در صنعت

اجتماعی و فرهنگی ،همواره مورد توجه پژوهشگران بوده

فوتبال ایران ،آیا تعریف دقیقی از داراییهای نامشهود و

است .این پدیده تأثیر قابل تأمل و چشمگیری بر بهبود

زیرمجموعههای آنها در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ارائه

ارتباطات اجتماعی دارد و همنوایی گروهی را موجب

شده است؟ و آیا صاحبان سرمایه و مدیران باشگاههای

میشود ( .)15ورزش فوتبال به گواه شواهد موجود،

لیگ برتر برای تعیین ارزش حقیقی داراییهای نامشهود

پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در عرصۀ بینالمللی

باشگاهها ،آگاهی کافی دارند؟

است ،تا جایی که بسیاری از کشورهای پنج قارۀ آن را در
ردیف ورزش ملی خود محسوب میدارند (.)16

براساس نتایج تحقیق پاداش ( )1322عوامل بسیاری
بر خصوصیسازی باشگاههای ورزشی تأثیر میگذارند که

با توجه به اهمیت مقولۀ اقتصاد فوتبال و عمومیت

مهمترین آنها بهترتیب شامل درصد اهمیت به ورزش در

داشتن این رشتۀ ورزشی در ایران ،مسابقات منظم لیگ

برنامههای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور ،فقدان

حرفهای در فصل مسابقات  1382-1381آغاز شد و

قوانین الزم و هماهنگ با اجرای فرایند واگذاری به بخش

اکنون دور چهاردهم آن در فصل مسابقات  23-24با

خصوصی ،چگونگی اتخاذ روشهای مناسب در مراحل

حضور شانزده تیم در حال اجراست .از آنجا که باشگاهها

اجرا و نهایتاً وجود قوانین دستوپاگیر است (.)13

زیرساخت اصلی صنعت فوتبال را تشکیل دادهاند ،این

بنابراین ،مدیران و مسئوالن ورزشی باید با بهرهگیری

قدرت را دارند که با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات،

از متخصصان بازاریابی ورزشی ،ایجاد شرایط مناسب جهت

نیروی انسانی ماهر و مدیریت اثربخش ،فوتبال را به

ارتباط بهتر بخش دولتی با باشگاهها ،پوشش رسانهای،

صنعتی پولساز تبدیل سازند ()17؛ که با علم به این

تبلیغات ،بهبود اماکن و امکانات ،و نیز با جذب بازیکنان و

موضوع تمایل بخش خصوصی در جذب مالکیت

مربیان مشهور ،در راستای رفع موانع جذب حامیان مالی

باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال ایران بیشازپیش به

ورزشی شرایط مناسب و بهینهای را ایجاد کنند تا حامیان

چشم میآید.

با اطمینان بیشتری در این صنعت سرمایهگذاری کنند
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( .)12در نهایت ،حضور حامیان مالی قدرتمند در عرصۀ

بخشند .در نهایت میتوان اذعان داشت که موارد مذکور،

ورزش میتواند اثر مفیدی بر فرایند واگذاری باشگاهها به

محقق را بر آن داشت تا ضمن طراحی پرسشنامهای برای

بخش خصوصی بگذارد.

تعیین داراییهای نامشهود لیگ حرفهای فوتبال ایران ،به

اکنون و با نگاهی متفاوت در شناسایی داراییهای
مشهود و نامشهود باشگاههای حرفهای فوتبال میتوان

تعیین روایی و پایایی آن بپردازد تا اعتبار و قابلیت اعتماد
ابزار نیز تثبیت شود.

دریافت که داراییهای نامشهود حلقۀ مفقودۀ ارزشگذاری
در هنگام واگذاری آنها هستند و تنها عامل قابلتحلیل و

روش پژوهش

حسابرسی تاکنون ،داراییهای فیزیکی بودهاند .بنابراین و

با توجه به نیاز موجود در شناسایی داراییهای

با توجه به نقصان موجود در ارزشگذاری حقیقی

نامشهود لیگ حرفهای فوتبال ایران ،پژوهش حاضر از نوع

باشگاههای حرفهای فوتبال ،میتوان تصور کرد که

کاربردی و توسعۀ ابزار محسوب میشود و در دستۀ

شناسایی و معرفی داراییهای نامشهود بهعنوان اولین گام

مطالعات پیمایشی قرار میگیرد.

در متحول کردن روشهای سنتی محاسباتی و متعاقباً
تعیین ارزش نهایی آن مؤثر خواهد بود (.)22
با توجه به رشد پژوهشهای مختلف در این زمینه

در ابتدای کار ،برای تعیین دامنۀ محتوایی پرسشنامه
با مطالعـۀ منـابع معتبر و بررسـی پرسشنامههای مـشابه،
فهرست اولیهای از  35عامل در قالب چهار بعد اصلی تهیه
1

و اهمیت شناسایی داراییهای نامشهود در صنایع،

شد .براساس تحقیقات سوئیبی ( ،)2212چهار بعد اصلی

متأسفانه تأکید کمی بر ساخت ابزاری مناسب برای تعیین

داراییهای نامشهود شامل داراییهای نامشهود ساختاری،

مؤلفهها و عاملهای این دسته از داراییها در ورزش

انسانی ،ارتباطی و معنوی بود که بهعنوان الگوی ساختاری

صورت گرفته است .از طرف دیگر و با توجه به پررنگتر

این پرسشنامه از آن استفاده شد ( .)21سپس این

شدن بحث خصوصیسازی ،ارزیابی عملکرد و بررسی

پرسشنامه توسط تعدادی از استادان مدیریت ورزشی که

وضعیت داراییهای مشهود و نامشهود باشگاههای فوتبال

کارشناس فوتبال و صاحبنظر نیز بودند ،ارزیابی و

موضوعی است که بهنوعی چالش تبدیل شده است و لزوم

ویرایش شد تا روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بررسی

ایجاد ابزارهای اطالعاتی معتبر جهت جمعآوری اطالعات

شود .با توجه به اینکه پاسخدهندگان در این موضوع

جامع در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.

صاحبنظر بودند ،با نظر محققان عاملهایی که اهمیتی

در حقیقت محقق در پی آن است که با ارائۀ

کمتر از حد متوسط داشتند (میانگین کمتر از  ،)3از

ابزاری برای تعیین داراییهای نامشهود لیگ حرفهای

مجموعۀ اولیه حذف شدند .در نهایت و با حذف  7مورد،

فوتبال ،به مسئوالن کمك کند تا بتوانند کل داراییهای

پرسشنامهای در چهار بعد با  28عامل تنظیم شد که روش

باشگاه حرفهای ورزشی خود را که بیانگر میزان ارزش

امتیازگذاری سؤاالت براساس مقیاس لیکرت پنجگزینهای

اقتصادی آن است ،بهدرستی ارزیابی کنند .بدینوسیله و

(بسیار ارزشمند ،ارزشمند ،ارزش متوسط ،کمارزش ،بسیار

در جریان فرایند واگذاری به بخش خصوصی ،صاحبان

کمارزش) تعیین شد.

سرمایه قادر خواهند بود تا از بروز هر گونه ضرر اقتصادی
آتی جلوگیری کنند و به محاسبات بنگاه خود ،جهت

1. Karl Erik Sveiby
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جامعۀ آماری تحقیق شامل استادان اقتصاد و مدیریت

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  Spssنسخۀ  22و

ورزشی ،کارشناسان مالی ،حسابداری و بازاریابی

 Amosنسخۀ  22تجزیهوتحلیل شدند.

باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال ،کارشناسان مربوطه در

یافتهها

سازمان لیگ و صاحبنظران فوتبال و کارشناسان سازمان

استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای

خصوصیسازی بود .با توجه به اینکه برای انجام تحلیل

بررسی نرمالیتی دادهها ،نشان داد که هیچیك از عاملها

عاملی تأییدی ،به ازای هر سؤال پرسشنامه بین  5تا

به تفکیك و همچنین در کل دارای توزیع نرمال نبودند

12نمونه پیشنهاد میشود ( ،)22انتخاب نمونه براساس

( .)P <2/25مقدار آلفـای کرونبـاخ پرسشنامه (که

نوع هدف تحقیق و به روش آسان صورت گرفت

نشاندهندۀ پایایی درونی پرسشنامه است)  2/81بهدست

( .)N=322از کل پرسشنامههای توزیعشده 274 ،مورد

آمد .این ضریب پس از حذف سؤال  13به  2/82افزایش

جمعآوری شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از آمار

یافت ،البته با توجه به بهبود اندك آلفای کرونباخ ،تصمیم

توصیفی و همچنین آمار تحلیلی استفاده شد و در نهایت

به ماندگاری این سؤال گرفته شد (جدول .)1

جدول  .0مقادیر میانگین ،انحراف معیار و آلفای کرونباخ پرسشنامه در شرایط حذف هر سؤال

شمارۀ سؤال

میانگین پرسشنامه

انحراف معیار پرسشنامه

آلفای کرونباخ پرسشنامه

1
2
3
4
5
6
7
8
2
12
11
12
13
14
15
16
17
18
12
22
21
22
23
24
25
26
27
28

128/47
128/67
128/48
128/82
128/76
128/72
122/12
128/82
128/25
128/22
128/21
128/28
122/22
128/42
128/82
128/28
128/55
128/32
128/22
122/28
128/28
128/16
128/12
128/22
128/73
128/32
122/12
128/53

118/223
116/155
122/815
116/145
113/654
113/535
128/712
112/223
114/634
118/678
118/523
116/657
118/282
114/566
128/822
122/523
111/274
116/214
117/128
112/232
118/122
118/482
117/325
118/223
118/826
117/376
112/312
112/528

2/828
2/826
2/813
2/825
2/822
2/722
2/725
2/724
2/822
2/827
2/825
2/822
2/816
2/824
2/722
2/724
2/728
2/823
2/827
2/813
2/825
2/826
2/824
2/825
2/812
2/827
2/722
2/727

بهمنظور کبررسی بیشتر در پایایی و تعیین ثبات نتایج

پرسشنامه ،از روش دونیمهسازی1استفاده شد .این روش
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براساس تقسیم پرسشنامه به دو بخش عمل میکند.

( 6)AGFIو شاخص نیکویی برازش ایجاز و صرفهجویی

بررسیها نشان داد که اگر ابعاد داراییهای نامشهود

( 7)PGFIبودند که برازندگی مدل را تأیید کردند (جدول

ساختاری و معنوی با هم در یك پرسشنامه و ابعاد

.)3

داراییهای نامشهود ارتباطی و انسانی در پرسشنامۀ
مجزای دیگری فرض شوند ،نتایج بهتری بهدست خواهد
آمد .در این حالت ،همبستگی بین دو بخش  2/54و
ضرایب دونیمهسازی گاتمن 2و اسپیرمن -براون 3برابر با
 2/7بهدست آمد.
برای تعیین روایی ثبات درونی پرسشنامه از ضرایب
همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین هر سؤال با نمرۀ کل
استفاده شد (جدول  .)2همبستگی پیرسون نشاندهندۀ
قدرت یا میزان ارتباط خطی دو متغیر و همبستگی
اسپیرمن نشاندهندۀ میزان ارتباط غیرخطی دو متغیر
است.
با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون،
مشخص شد که بهجز سؤاالت  22 ،13 ،3 ،1و  ،25بقیۀ
عاملها همبستگی خوبی را با نمرۀ کل نشان میدهند.
براساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز
معلوم شد که سؤاالت  22 ،12 ،13 ،12 ،3 ،2و 25
همبستگی ضعیف (کمتر از  )2/3و بقیۀ عاملها
همبستگی خوبی با نمرۀ کل دارند (.)P<2/25
در نهایت برای تعیین روایی سازۀ پرسشنامه ،از تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد .براساس تحلیل انجامگرفته،
بهجز شاخص ریشۀ میانگین مربع خطا از تقریب
(4)RMSEA؛ سایر ارزیابیها شامل شاخص نیکویی
برازش ( ،5)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیلشده

1. Split-Half
2. Guttman Split-Half Coefficient
3. Spearman-Brown Coefficient
4. RMSEA: Root Mean Square Error of
Approximation
5. GFI: Goodness of Fit Index

6. AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index
7. PGFI: Parsimony Goodness of Fit Index
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جدول  .2مقادیر ضرایب همبستگی پیرسون اسپیرمن در هر یك از ابعاد پرسشنامه
داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود

ساختاری

ارتباطی

انسانی

معنوی

پیرسون

اسپیرمن

0

2/282

2/322

2

2

2/352

2/288

1

2/481

3

2/164

2/135

01

2/322

2/226

4

2/372

2/356

00

2/356

2/326

02

1

2/478

2/387

02

2/433

2/454

01

2/322

6

2/516

2/423

03

2/233

2/282

21

2/226

2/222

7

2/576

2/537

04

2/427

2/383

20

2/367

2/355

شمارة سؤال

همبستگی

همبستگی

شمارة سؤال

ضریب

ضریب

همبستگی

همبستگی

پیرسون

اسپیرمن

شمارة سؤال

ضریب

ضریب

همبستگی

همبستگی

پیرسون

اسپیرمن

شمارة سؤال

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

همبستگی

همبستگی

پیرسون

اسپیرمن

2/335

2/326

2/621

2/542

22

2/627

2/526

01

2/375

2/526

23

2/372

2/424

06

2/527

24

2/348

2/365

07

2/512

2/422

2/252

2/287

2/425

2/324

21

2/327

2/221

26

2/325

27

2/528

2/488

22

2/544

2/512

جدول  .3مقادیر شاخصهای آزمون خوبی برازش
AGFI

PGFI

GFI

RMSEA

2/537

2/515

2/627

2/177

بحث و نتیجهگیری

نامشهود و مؤلفههای آن در فوتبال ایران میتواند در

با توجه به مصوبات دولت در گسترش

آگاهسازی صاحبان سرمایه ،مدیران ورزشی ،باشگاهداران،

خصوصیسازی ،پیشبینی میشود که صاحبان سرمایه و

سهامداران و سایر ذینفعان مربوطه مؤثر واقع شود تا آنها

متخصصان مسائل مالی در شناسایی تمامی داراییهای

بتوانند در پیشبرد اهداف اقتصادیشان و کسب مزیت

یك باشگاه ورزشی حرفهای به هنگام واگذاری آن به

رقابتی پیروز شوند.

بخش خصوصی دچار ابهامات و مشکالتی شوند .بهعبارت

چنانچه فردی از ارزش حقیقی دارایی خود آگاه

دیگر ،اگر باشگاهداران و سایر ذینفعانشان نتوانند

نباشد ،بیشك نمیتواند به بهترین نحو از آن نگهداری

داراییهای مشهود و نامشهود سازمان خود را بهخوبی

کند و برای توسعۀ آن برنامهریزی صحیحی انجام دهد.

ارزشگذاری کنند ،ضررهای جبرانناپذیری را به اقتصاد

یکی از مشکالت صاحبان سرمایه ،مدیران ورزشی،

صنعت ورزش وارد خواهند کرد.

باشگاهداران ،سهامداران و ذینفعان مربوط ،تعیین ارزش

بنابراین ،امروزه نبود ابزاری مطلوب برای شناسایی

واقعی باشگاه و سازمان ورزشی خود است (.)12

داراییهای نامشهود در لیگ حرفهای فوتبال ایران که از

اگر مسئوالن باشگاهها بدانند که داراییهای

قابلیت اطمینان و روایی قابل قبولی برخوردار باشد،

نامشهود چه سرمایۀ عظیمی را در اختیار آنها قرار

بهعنوان یك نقصان شناخته شده است .تبیین داراییهای

میدهد ،تالش بیشتری در جهت حفظ و توسعۀ آن منابع
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کرده و با اعمال روشهای صحیح مدیریتی ،از این دارایی

پرسشنامه تأیید شود .با توجه به اینکه پاسخدهندگان در

ارزشمند بهخوبی نگهداری خواهند کرد ( .)13اگر

این موضوع صاحبنظر بودند ،سوؤاالتی که میانگین کمتر

بخواهیم مهمترین عوامل خلق مزیت رقابتی در فوتبال را

از  3داشتند ،از نظر محقق نیز کماهمیت تلقی شدند و

مدیران ،سرمربی ،تاریخ ،هواداران ،اعتبار و فرهنگسازمانی

تصمیم به حذف آنها گرفته شد .در نهایت 7 ،مورد حذف

باشگاه در نظر بگیریم ،میتوان بر میزان اهمیت و ارزش

و پرسشنامهای با  28عامل تنظیم شد .این عوامل

این دسته از داراییهای نامشهود صحهگذاری کرد (.)23

حذفشده از پرسشنامه شامل حق کسب و پیشه ،الگوی

با بهرهگیری از مبانی نظری و پیشینۀ تحقیقات

حقوقی قراردادها ،رمز و راز تجاری ،موقعیت جغرافیایی،

انجامگرفته و همچنین مروری بر مطالعات گذشته،

حق امتیازهای خدمات شهری و صنعتی ،شرطبندی و

میتوان نتیجه گرفت که نهتنها روش مشخصی برای

سرقفلی بود ،که در صنایع مختلف بهعنوان دارایی

ارزشگذاری داراییهای نامشهود در صنعت فوتبال وجود

نامشهود بهحساب میآیند.

ندارد ،بلکه این دسته از داراییها نادیده گرفته شدهاند و

در بررسی ثبات درونی پرسشنامه ،آلفای کرونباخ که

صاحبان سرمایه از ارزش واقعی آنها بیاطالعاند .در واقع

بیانگر تجانس ابزار اندازهگیری در کل سؤالهاست ،بررسی

فقدان ماهیت فیزیکی منابع نامشهود و نبود فرصت

شد .این ضریب بهعنوان شاخص هماهنگی درونی کل

یادگیری از رقبای داخلی و خارجی ،تا حد زیادی توانسته

سؤالها برابر با  2/81بود که نشان میدهد فقط  12درصد

مانعی برای دسترسی باشگاههای فوتبال به این منابع باشد

واریانس نمرهها در اثر خطای اندازهگیری بوده است .این

(.)21

مقدار نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد.

بنابر آنچه بیان شد ،هدف از این پژوهش ساخت

در یك دستهبندی گفته شده است که آلفای کرونباخ

پرسشنامۀ جدیدی برای تعیین داراییهای نامشهود لیگ

باالتر از  2/2بیانگر پایایی عالی ،بین  2/2تا  2/7خوب،

حرفهای فوتبال در ایران بود که شاخصها و عاملهایی

بین  2/7تا  2/5متوسط و کمتر از  2/5بیانگر پایایی

قابل اعتماد و معتبر داشته باشد .در این زمینه محققان

غیرقابل قبول خواهد بود ( .)22براساس این طبقهبندی،

بیان داشتهاند که اساس و مبنای انجام هر پژوهشی

آلفای کرونباخ بهدستآمده در این مطالعه ،خوب و قابل

استفاده از ابزارهای اندازهگیری معتبر و پایاست و توضیح

قبول گزارش میشود و این پرسشنامه ابزار معتبری برای

و تفسیر نتایج به اعتبار ابزار بهکار گرفتهشده بستگی دارد،

تعیین داراییهای نامشهود لیگ حرفهای فوتبال در ایران

محققان نیز باید از اعتبار ابزارها مطمئن باشند (.)24

است.

در ابتدای کار و با مطالعـۀ منـابع معتبر و بررسـی

پایایی ابعاد داراییهای نامشهود معنوی و ساختاری از

پرسشنامههای مـشابه ،فهرست اولیهای از  35عامل در

دو بعد دیگر ،یعنی داراییهای نامشهود ارتباطی و انسانی

قالب چهار بعد اصلی تهیه شد و توسط تعدادی از استادان

بیشتر بوده است که نشان میدهد خطای اندازهگیری در

مدیریت ورزشی که کارشناس فوتبال و صاحبنظر نیز

این ابعاد کمتر است (جدول  .)4نتایج حاصل از روش

بودند ،ویرایش و ارزیابی شد تا روایی صوری و محتوایی

دونیمهسازی نیز پایایی مناسب پرسشنامه را تأیید کرد.
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جدول  .4مقدار آلفای کرونباخ هر یك از ابعاد پرسشنامه
عامل

مقدار آلفای کرونباخ

بعد اول :داراییهای نامشهود ساختاری

2/67

بعد دوم :داراییهای نامشهود ارتباطی

2/52

بعد سوم :داراییهای نامشهود انسانی

2/58

بعد چهارم :داراییهای نامشهود معنوی

2/73

برای بررسی روایی درونی پرسشنامه از ضرایب
همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد و مجموع

یافتههای استخراجشده از تحلیل عاملی تأییدی ،به
حمایت از پرسشنامۀ طراحیشده پرداخته است.

نتایج آنها بیانگر همبستگی خوب عاملها بود (بهجز

در انتها با توجه به نتایج این پژوهش ،پرسشنامۀ

عوامل  13 ،3و  .)25این سه عامل شامل سیستمهای

شناسایی داراییهای نامشهود لیگ حرفهای فوتبال ایران

مدیریتی و ساختار سازمان ،تبلیغات و گواهیهای ملی و

که در  4بعد و  28عامل طراحی شده است ،ابزاری قابل

بینالمللی بودند که با نمرۀ کل همبستگی ضعیفی را

اعتماد و معتبر است که میتوان از آن در شناسایی،

نشان دادند.

اولویتبندی و حتی ارزشگذاری داراییهای نامشهود

مهمترین و ضروریترین مرحله در تعیین روایی

لیگهای فوتبال استفاده کرد .همچنین پیشبینی میشود

پرسشنامهها با زمینۀ فرهنگی متفاوت ،تعیین روایی

که این ابزار در شناسایی داراییهای نامشهود سایر

ساختاری پرسشنامه است که استفاده از تحلیل عاملی

رشتههای ورزشی مؤثر واقع شود.

تأییدی میتواند کارامد باشد .به گفتۀ باربارا )2225( 1در
تحلیل عاملی تأییدی ،الگوی نظری خاصی با هم مقایسه
شده و در واقع روش مفید و سودمندی برای بازنگری
ابزارهای مناسب جهت انجام تحقیقات است (.)24
در راستای استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،محققان
اظهار داشتند که معموالً شاخصهای چندگانه میتوانند
ارزیابی جامعی از برازش مدل ارائه دهند ( .)25در این
پژوهش ،از میان چهار معیار در نظر گرفتهشده برای
نیکویی برازش مدل ،تنها  RMSEAبرازش مدل را تأیید
نکرد و سه شاخص دیگر  GFI, AGFIو  PGFIبرازش
مدل را تأیید کردند .در مجموع میتوان گفت که

1. Hazard Munro Barbara
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پرسشنامۀ پژوهش
بسیار
داراییهای نامشهود

ارزشمند
()1

2

فرهنگ سازمانی باشگاه

3
4
5
6

داراییهای ساختاری

1

استراتژی باشگاه (چشمانداز ،مأموریت و اهداف)
سیستمهای مدیریتی و ساختار سازمانی
سبك رهبری مدیران باشگاه
تحقیقات و برنامههای توسعهای
سیستمهای نرمافزاری

8

دامنه و پایگاه اینترنتی

2

عالمت تجاری و برند باشگاه

12
11
12
13

داراییهای ارتباطی

7

قراردادهای بلندمدت و آتی

شهرت ،نام و نشان نیك
هواداران
حامیان مالی
تبلیغات

15

نیروی انسانی (بازیکنان ،کادر فنی و )...

16

آموزش تخصصی مدیران و کادر اجرایی باشگاه

17
18
12
22

داراییهای انسانی

14

انتشارات

آموزش تخصصی مربیان و کادر تیم
آموزش تخصصی بازیکنان (از ردۀ پایه تا حرفهای)
داشتن آموزشگاههای حرفهای (مدرسه فوتبال)
پیشکسوتان باشگاه

22

سهمیۀ حضور در لیگ حرفهای

23

حق پخش (تلویزیون ،رادیو ،ماهواره و غیره)

24
25
26
27
28

داراییهای معنوی

21

ارتباطات غیررسمی و روابط غیرمعاهدهای

دانش فنی
گواهیهای ملی و بینالمللی
عضویت در سازمانهای مرتبط
مجوزها و پروانهها
بانك اطالعاتی

ارزشمند
()4

ارزش
متوسط
()3

کمارزش
()2

بسیار
کمارزش
()0

