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Abstract 

The purpose of this study was to identify and rank the factors affecting intellectual 

property in sport. This study used a descriptive-survey method  for collecting data 

because of no manipulation of variables and factors and based on the research 

approach. The statistical population of the qualitative part was elite and experts in the 

field of sport management in Iran and the domain of intellectual property. In the 

quantitative part, some researchers and inventors  in sport were added to the statistical  

population. To collect the data, questionnaire and semi-structured interviews were 

used. Electricity method was used to rank the factors. All data analysis process was 

performed using the Sulur Electric Software. The results of this study showed that 20 

factors were identified as factors affecting the improvement of intellectual property in 

the field of sport. With regard to the results of the method of electrification, it has 

been determined that the establishment of specialized offices throughout the country 

to improve intellectual property in sport with a domination of 19 is the most important 

factor affecting the improvement of intellectual domination in sport. 
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Background and Purpose     
The issue of intellectual property is not a new issue. However, with the 

emergence of man, intellectual property has also emerged. Because thought is 

an inseparable power that man has never been empty of and has always used 

it to meet his needs. However, today, due to the expansion of communications 

at the national, regional and international levels, especially through the World 

Wide Web and the ability to quickly and easily access all information and the 

possibility of some people abusing the works and achievements of others, the 

importance of maintaining this type of ownership and its validity has been 

increased (Hagidom and Zobel, 2015, 1055). To explain and expand 

intellectual property among different communities and also in the electronic 

environment, some international organizations, especially the World 

Intellectual Property Organization, , have conducted  various studies to better 

and more accurately determine its dimensions, characteristics, and location. 

Dimensions related to technical, scientific and managerial issues in all fields 

of sports require intellectual property. Today, a sports manager in professional 

sports undoubtedly offers creativity and ideas that require intellectual property 

to protect these creativity and ideas. On the other hand, in public sports, an 

organization can increase the credibility of its organization in this field by 

having appropriate creativity in public sports and the existence of intellectual 

property (3).  In addition, researchers in sports as scientific pillars of sports 

need to have intellectual property in this field. In general, all aspects involved 

in professional, championship, educational and public sports require 

intellectual property to develop their activities and support ideation and 

creativity. On the other hand, this research gap has caused that there are no 

practical and appropriate solutions to improve intellectual property in sports 

today. Therefore, conducting comprehensive research in sports to identify the 

factors affecting intellectual property can develop technical knowledge, 

improve the need in this field, and take the concern for the development and 

improvement of intellectual property in sports among sports managers and 

trustees. Conducting research on identifying and ranking the factors affecting 

intellectual property in sports in Iran can help plan in this area to pave the way 

for improving intellectual property in accordance with the specific conditions 

of Iran and sports. Therfore, the present study  was designed with the aim of 

identifying and ranking the factors affecting intellectual property in Iranian 

sports.  In fact, the main question of the present study is: what are the factors 

affecting intellectual property in Iranian sports? What is the ranking of these 

factors?   
 

Materials and Methods       
In terms of applied purpose, the present study was descriptive-survey in terms 

of data collection method because no manipulation was done on variables and 

factors. It also was a mixed study  in terms of the research approach. The 
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instrument used in this study was developed after the interview and reaching 

theoretical saturation, which included 20 items that were designed as a matrix 

of options in the indicators. 

The statistical population of the qualitative part of this study consisted of elites 

and experts in sports management and intellectual property and continued to 

the point of theoretical saturation (i.e., in this study, 12 interviews were 

conducted). In quantitative part, in addition to the examples of the qualitative 

section, some researchers and inventors in sports were also added to the 

statistical population. After the investigations, the number of these people was 

determined to be about 210 people. Using Morgan sample size table, 132 

people were identified as a statistical sample. After distributing and collecting 

the questionnaires, 121 completed questionnaires were collected. In order to 

identify these samples, a database related to the intellectual property 

organization was used. The distribution of these questionnaires was done in 

person, via e-mail and cyberspace. 

In the present study, in order to design the conceptual framework of the  study, 

three-pronged theory was used. The three-pronged model includes structure, 

content, and context, which in the classification of models are of the type of 

logical models; All organizational concepts, events, and phenomena can be 

studiedand analyzed in the form of three branches: structure, content or 

behavior, and context. In other words, it can be classified according to the 

three-pronged criterion and based on the characteristics of each criterion 

affecting the improvement of intellectual property in sports, the dimensions of 

which are briefly reviewed. 

The research questionnaire was designed as a matrix of factors affecting the 

improvement of intellectual property in sports in structure, content and context 

and based on the electro method. The content validity of this questionnaire 

was examined using the opinions of 7 university professors. Moreover, 

regarding the content validity of this questionnaire, using the content validity 

forms (i.e., the content validity index and the relative content validity 

coefficient), validity was confirmed. The relative content validity coefficient 

according to the number of professors (7 people) was 0.99 and the content 

validity index was 0.99 for the questionnaire. Therefore, the validity of the 

content of the research questionnaire was confirmed. The reliability of this 

questionnaire was confirmed by using Cronbach's alpha calculation with a rate 

of 0.84. In order to rank the factors, the electro method was used. The research 

data was analyzed through ElectroSloore software. 

 

Findings   
In this study, after conducting studies, 20 factors were identified as effective 

factors on improving intellectual property in sports. In order to rank these 

factors, the electro method was used. According to the results of the electro 

method, it has been determined that the establishment of specialized offices 
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throughout the country to improve intellectual property in sports with 19 

dominance is the most important factor affecting the improvement of 

intellectual property in sports. The results of this test also showed that media 

coverage of innovations and creativity in the field of sports and attracting and 

providing human resources regarding intellectual property in sports with zero 

dominance, are the least important factors affecting the improvement of 

intellectual property in sport.  

 

Conclusion  
In this study, after conducting studies, 20 factors were identified as effective 

factors on improving intellectual property in sports. The identified factors 

showed that in order to improve intellectual property in sports, it is necessary 

to pay attention to various aspects and areas. This has led to an understanding 

of the need for multifaceted planning in this area. Bettig (2018) also pointed 

out that intellectual property is affected by managerial, cultural, social and 

political aspects (4). This proves that the importance of superficial and one-

dimensional programs to improve intellectual property, cannot promote this 

area. The nature of intellectual property indicates that in order to improve it in 

sports, there is a need for appropriate legal, managerial and political aspects. 

It also reflects the importance that more activities and efforts are needed to 

promote intellectual property. Promoting intellectual property in sports can 

increase support for ideas and creativity in sports, accelerate the process of 

turning ideas into innovations in sports, increase the credibility of ideation in 

sports, and reduce the theft of works in the field of sports. Pan (2018) in his 

study showed that the promotion of intellectual property system has an 

important role in improving and expanding this system (5). In other words, the 

development of intellectual property improves the protection of innovation. It 

should be noted that intellectual property for development requires careful 

planning and organization. Therefore, creating a legal, cultural, structural and 

social context in Iran's sports environment can provide a basis for the growth 

and expansion of intellectual property. Improving intellectual property leads 

to general conditions governing sports, the outcome of which leads to clear 

rules, comprehensive oversight, as well as strict standards that promote the 

promotion of creativity in sports, accelerate the process of ideation, upgrade 

the credibility of ideation and ultimately the reduction of theft of ideas and 

creativity in sports. Intellectual property, like a protective umbrella, causes the 

sports environment in the field of creativity and innovation to be completely 

under control and the existing abuses in this regard to be fully legalized. 

Undoubtedly, this issue can have positive consequences on the country's 

sports and the process of ideation in the country's sports. Expanding 

intellectual property in sports can lead to the promotion of technical and 

scientific knowledge in this field while securing the country's sports 

environment; In other words, the path of improvement and expansion of 
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human resources as well as meritocracy in sports, which is one of the needs of 

sports day, is not separate from the improvement of intellectual property. In 

other words, the promotion of intellectual property leads to a safe and secure 

environment in sports for promotion and development, which ultimately leads 

to the improvement of the state of sports. 
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 مقالة پژوهشی

 1رزش فکری در و مالکیتبهبود بر  مؤثربندی عوامل شناسایی و رتبه
 

 3، حمید فروغی پور2محمدی، حسین علی1محمدمهدی سلطانی

 

بروجرد،  ، دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد بروجرد،  گروه تربیت بدنی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،  .  1

 ایران 

 ایران )نویسندة مسئول(   ، دانشگاه قم، قم  ،بدنیاستادیار گروه تربیت .  2

 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران استادیار  .  3

 

 1399/ 02/06تاریخ پذیرش:                          14/12/1398تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده 

طراحی و اجرا    بر مالکیت فکری در ورزش ایران  مؤثربندی عوامل  شناسایی و رتبهحاضر با هدف    پژوهش

  زیرا   ؛پیمایشی بود-توصیفی   ، هااز نظر شیوه گردآوری داده   و  کاربردی  ، ز لحاظ هدفا  پژوهشاین    د.ش

نخبگان   ، آمیخته بود.پژوهشونه دستکاری بر متغیرها و عوامل صورت نگرفت و براساس رویکرد  گ هیچ

حوزصاحبو   حوز  یورزش  تیریمد  ةنظران  و  این   ، یفکر  تیمالک  ةکشور  کیفی  بخش  آماری  جامعة 

 ی آمار  ةبه جامع  ورزش  ةحوز  نا نیز برخی پژوهشگران و مخترع  تشکیل دادند و در بخش کمیپژوهش را  

بندی عوامل از  رتبهمنظور  بهساختارمند بود.  های نیمهپرسشنامه و مصاحبه  ، پژوهشابزار  اضافه شدند.  

 الکتره اسلور  افزاربا استفاده از نرم  پژوهش  یهاداده  لیو تحل  تجزیهروند  همة  د.  شروش الکتره استفاده  

بهبود مالکیت فکری در حوزه بر    ثرمؤعنوان عوامل  عامل به  20شان داد که  ن  پژوهشنتایج    .دشانجام  

ی در سراسر دفاتر تخصص  سی سأتکه    شدد. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص  شورزش شناسایی  

ت فکری در مالکیبهبود  بر    مؤثرترین عامل  مهم،  19با چیرگی   در ورزش  یبهبود مالکیت فکر  برای  کشور

 .استورزش 
 

 .فکری، ورزش، اختراع، دارایی مالکیت کلیدی: واژگان
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 مقدمه 
ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت  ،  آیدرگاه سخن از دارایی به میان میه

نوع  به  این در حالی است که در دنیای امروز    ؛کند سوق پیدا می...  و  3، کال 2زمین  ،1همچون پول 

تر است و از آن با  های ملموس پراهمیتمراتب از داراییاست که بهشده وجه ت دیگری از مالکیت

می  «فکری  مالکیت»عنوان   فکری دارایی.  (55،  2018،  4)بتیگ  شودیاد  ارزشمندترین 5های   ،

های  درصد از ارزش کل دارایی  97  ،طور مثالبه  ؛شوندها در هزاره جدید محسوب میدارایی شرکت

درصد  سه  اختصاص دارد و فقط  (  های ناملموسدارایی)  های فکریشرکت مایکروسافت به دارایی

و    ، پیشوایی)شکوری  شودشرکت مربوط میو...  تجهیزات    ،ها به ساختماناز ارزش کل دارایی

میلیارد دلر   94/59  میالدی،  2004در سال   ماکروسافت . ارزش نام تجاری(82،  2015،  غفاری

های  دارایی   در مقایسه باهای ناملموس  است که افزایش سهم دارایی گفتنی    تخمین زده شده است.

،  2018،  6جوهن)دراتلر و مک  آیدهای موفق دنیا به حساب میهای شرکتملموس، یکی از شاخص

36 .) 

وجود ه  فکری نیز ب  مالکیتبلکه با پیدایش انسان،    ؛فکری بحث نوینی نیست  مالکیتالبته موضوع  

همیشه   خالی نبوده و ز آن  که انسان هیچ وقت ااست    جدانشدنی چراکه فکر، قدرت    ؛ آمده است

میبه بهره  آن  از  خود  نیازهای  رفع  بهمنظور  است.  گسترش   ،رحالهگرفته  به  توجه  با  امروزه 

ویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت هب  ،المللیای و بینارتباطات در سطوح ملی، منطقه

استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای  دسترسی سریع و آسان به تمامی اطالعات و امکان سوء

،  2015،  7)هاگیدوم و زوبل   شده است  دیگران، بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده

سازمان(1055 از  بعضی  بین.  بهای  فکری هالمللی،  مالکیت  جهانی  سازمان  منظور به  8خصوص 

  و  هاپژوهشفکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی،  مالکیتتبیین و گسترش 

و موقعیت آن کرده های آن را مشخص تر ابعاد و ویژگیاند تا بهتر و دقیقانجام دادههایی بررسی

  .(137، 2017، 9امدن)فریدندال، لتماسه و اوبه کنندرا مستحکم 

تعریف    مالکیت با  مطابق    ، یفکر  مالکیت  جهانی  سازمان  سیستأ   کنوانسیون  دومماده  فکری 

های هنری هنرمندان، اختراعات در تمام  های ادبی، هنری و علمی، اجرای برنامهفعالیتصورت  به
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های صنعتی، عالیم تجاری و حمایت در  های ناشی از تالش انسانی، اکتشافات علمی، طرحزمینه 

توان بنابراین می  ؛(821،  2017،  1، مورای و استرن )گانس  شودتعریف می  برابر رقابت غیرمنصفانه

قرراتی است که از اثرات ناشی از فکر،  م  ای از قوانین وفکری مجموعه   مالکیتگفت که حقوق  

حقوق مادی محدود به زمان و    ایمجموعه و در این راستا    کندمیخالقیت و ابتکار بشر حمایت  

 . (27، 2014زاده و خامسی، )عابدین دهد می حقوق معنوی دائمی به پدیدآورنده آن

های مختلف ورزش حیطه  .استای برخوردار  ورزش نیز از اهمیت و ضرورت ویژه  فکری در  مالکیت

حرفه ورزش  حیطهشامل  این  از  به هریک  مربوط  مسائل  و  تربیتی  و  همگانی  قهرمانی،  ها ای، 

  مالکیت بود که به    پژوهشگرانی( یکی از اولین  1998)  2کوکونن  هستند.نیازمند مالکیت فکری  

ورزش    که  کردهای مختلف در این حوزه مشخص  وی پس از پژوهش.  کردفکری در ورزش اشاره  

های ورزشی و حرکات مرتبط با  های مالی سنگین، مراقبت از جنبشجایی هزینهة جابه واسطبه

های مختلف  در تمامی عرصه  فکری مالکیت. استفکری  مالکیتورزش نیازمند مراقبت در قالب 

)امادی ورزشی   )لیو و هو  ،(14،  2017،  3ازجمله رویدادهای ورزشی  ،  4پخش مسابقات ورزشی 

  و  (131،  2009نیا و خوشنویس،  ، شهرت بازیکنان )حکمت(808،  1998کوکونن،    ،16،  2006

معنوی در    مالکیت. اهمیت  یابد نمود می  ( 47،  2011،  5ها در ورزش )هیلتون تبلیغات و نوآوری

ها و قوانین و  چارچوب  یارتقا با هدفالمللی هایی در جوامع بیناست تا تالش شدهورزش سبب 

این حوزه آگاهی در  بهبود  این  شودجاد  ای  همچنین  به   مسئله.  ایران  صورت جسته و در کشور 

زش فکری در ور  مالکیت صورت جامع و تخصصی به توسعه  قرار گرفته است، اما به  دنظرگریخته م

است تا مشکالتی   شده موجبفکری در ایران  مالکیت  بارةگاهی درنبود آایران اشاره نشده است. 

 .  شودفکری ایجاد  مالکیتهای مربوط به این  اخالق  نشدنرعایت بارةدر ورزش کشور در

خالقیتایده و  نظام  ها  بهبود  نیازمند  صنعتی  هر  در  نجفی  است  فکری  مالکیتها  و  شعوری   .

و    فکری  مالکیت نظام  های موجود در ایران، بهبود کارایی  که یکی از خأل  بیان کردند (  2017)

که اقتصاد    کردند( نیز مشخص  2014)زاده  نژاد و اسماعیلزاده، عطایی. عباساست  ده شدانش ثبت

  مالکیت همچنین سوءاستفاده از فقدان  .  است  فکری  مالکیت مقاومتی در کشور ایران نیازمند بهبود  

سبب بروز مشکالتی برای افراد شده است.    مسئلهکه این    است  فکری در ایران در حال گسترش

هایی  نظمیبروز بیموجب  خصوص در ابعاد ورزش  به  ،فکری در ایران  مالکیت  بارة فقدان آگاهی در

(  2018(. امادی )2009ویس،  نخوش نیا و  حکمت نیز در مسیر توسعه ورزش در کشور شده است )
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رایت، بازاریابی و پخش  ها در ورزش کشور نیجریه ازجمله قوانین کپیکه برخی حوزه  کرداعالم  

لزوم توسعه   مسئلهفکری مناسب است که این  مالکیترویدادهای ورزشی نیازمند برخورداری از 

می نشان  را  نیجریه  کشور  ورزش  در  خألآن  نظام  دهد.  به  مربوط  از    مالکیتهای  یکی  فکری 

 . (48، 2011)هیلتون،  استمشکالت موجود در حیطه ورزش 

بررسی عوامل    با هدف مختلفی    هایپژوهش ه است تا امروزه  شدموجب  اهمیت مالکیت فکری  

که برخی شرایط    کردخود مشخص    پژوهش( در  2017امادی ).  شودبر مالکیت فکری انجام    مؤثر

( و هو  لیو  دارد.  مالکیت فکری در حوزه ورزش  بهبود  در  اساسی  و  مهم  نقش  ( 2006نظارتی 

برخی مسائل و عوامل قانونی نقش مهمی در بهبود مالکیت فکری در رویدادهای ورزشی  دریافتند  

برخی عوامل    نشان دادند(  2014زاده و همکاران )د. عباسنابقات ورزشی دارو پخش تلوزیونی مس

ها  ن صنعت، دانشگاهیتعامل ب  ، یدانشگاه  یاهشرکت  سیسأ از ت  تیحما  شیافزامدیریتی ازجمله  

پژوهش بردند که  پ  ( در2012. خانی و نصراللهی )ندمؤثردر بهبود مالکیت فکری    یو مراکز  ی 

 ،توسعهدرحال  یدر کشورها  یدرجة بازبودن تجار  ریو متغ  افتهیتوسعه  یکشورها  آموزش در  ریمتغ

-پژوهش با بررسی مبانی نظری و    .رودیبه شمار م  یفکر  تمالکی  حقوق   بر  گذارازجمله عوامل اثر

بر توسعه و بهبود مالکیت    هاپژوهشکید  أ ت   رغمبهد که  ششده در این حوزه مشخص  انجام  های

. از طرفی اندهای مختلف نپرداخته در حوزه   مسئلهبه بررسی این    یجامع  هایپژوهشاما    ،فکری

گذاری برخی شرایط موجود در میان کشورها در جهت مالکیت فکری، فقدان  تأثیربا توجه به  

.  تأثیر بگذارد  مالکیت فکری  زمینةر  ریزی دبرنامه  بر  تواندبومی و جامع در ایران می  هایپژوهش

مالکیت فکری در  بارة جامع در ایران در هایپژوهشده است تا امروزه فقدان شسبب  مسئلهاین 

یکی از مسائل مهم و    عنوانبه  مقوله مالکیت فکری در ورزشل  عمدرتا    شودموجب  حوزه ورزش  

 . شودضروری درک ن

ها را  ای از فرایندها و فعالیتمجموعه همگانی و تربیتیای، زش در تمامی ابعاد قهرمانی، حرفهور

این مس  در که  است  است حشله سبب  ئبرگرفته  بهده  از گستردهیطه ورزش  یکی  ترین  عنوان 

مدیریتی موجود در تمامی   ابعاد مربوط به مسائل فنی، علمی و . شودهای موجود مشخص حیطه 

 ،اییک مدیر ورزشی در جریان ورزش حرفه  ه. امروزاستهای ورزش نیازمند مالکیت فکری  حوزه

ایدهشک خالقیتبدون و  راهایها  که  ارائه می  ی  این خالقیت  برایدهد  از  ایدهحفاظت  و  ها  ها 

مال از  برخورداری  میاستفکری  کیت  نیازمند  سازمان  یک  همگانی  ورزش  در  به.   ةواسطتواند 

از خالقیت اعتبار  برخورداری  به  فکری  مالکیت  وجود  و  همگانی  ورزش  حوزه  در  مناسب  های 

بیفزاید.   حوزه  این  در  خود  بهپژوهشگران  سازمان  ورزش  در  ورزش حاضر  علمی  ارکان  عنوان 

  درتمامی ابعاد درگیر    ، کلیصورت. بههستندنیازمند برخورداری از مالکیت فکری در این حوزه  

پردازی های خود و حمایت از ایدهتوسعه فعالیت  برایهمگانی    ای، قهرمانی، تربیتی و ورزش حرفه
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ده است تا امروزه در مسیر  شموجب   یپژوهش  این خأل .هستندو خالقیت نیازمند مالکیت فکری  

باشد نداشته  وجود  مناسبی  و  اجرایی  راهکارهای  ورزش  در  فکری  مالکیت  رو ازاین   ؛بهبود 

بر مالکیت فکری   مؤثرشناسایی عوامل    با هدفجامع در حوزه ورزش    هایپژوهش  دادنانجام

و دغدغه توسعه  شود  دانش فنی و همچنین بهبود ضرورت در این حوزه منجر    یتواند به ارتقامی

  پژوهش   دادن. انجامشودو بهبود مالکیت فکری در ورزش در میان مدیران و متولیان ورزش درک  

تواند ضمن کمک  بر مالکیت فکری در ورزش ایران می  مؤثربندی عوامل  شناسایی و رتبه  بارةدر

، همچنین ورزشیران و  اتا مطابق با شرایط اختصاصی    شودریزی در این حوزه سبب  به برنامه

حاضر با هدف شناسایی و    پژوهشرو  شود؛ ازاینلکیت فکری هموار  بهبود ما  براینوعی مسیر  به

  پژوهش ل اصلی  ؤا. سشدبر مالکیت فکری در ورزش ایران طراحی و اجرا    مؤثربندی عوامل  رتبه

چگونه   واملبندی این ع ؟ رتبهاندکدامدر ورزش ایران  بر مالکیت فکری  مؤثرعوامل  است کهاین 

 ؟ است
 

 پژوهشروش 
  ؛ پیمایشی بود-توصیفی  ، ها از نظر شیوه گردآوری داده  و   کاربردی  ، پژوهش حاضر از لحاظ هدف

، آمیخته پژوهشساس رویکرد  ا متغیرها و عوامل صورت نگرفت و بر  درگونه دستکاری  چون هیچ 

مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین   شدندر این پژوهش بعد از انجام  شدهابزار استفادهبود.  

 .  شدها طراحی ها در شاخصصورت ماتریس گزینهگویه بود که به 20شد که 

جامعه آماری بخش    یفکر  تیکشور و حوزه مالک  یورزش  تیری نظران حوزه مدصاحبنخبگان و  

  ی جامعه آماردر  .  تا حد اشباع نظری ادامه یافتدوازده مصاحبه  کیفی پژوهش را تشکیل دادند و  

های حوزه ورزش های بخش کیفی، برخی پژوهشگران و مخترع بر نمونهی نیز عالوهپژوهش کم

. با  دشنفر مشخص    210حدود  افراد    نیتعداد ا  ، هایپس از بررساضافه شدند.    یبه جامعه آمار

از   نمونه  استفاده  حجم  و  جدول  به  132  ، (1970)  1مورگانکرجسی  آماری نفر  نمونه  عنوان 

  ی آورشده جمعلیپرسشنامه تکم  121  ،هاپرسشنامه  آوریو جمع  توزیعپس از    .شدندمشخص  

د.  شاستفاده    فکریها از بانک اطالعاتی مربوط به سازمان مالکیت  شناسایی این نمونه  برای  .دش

 .  توزیع شد صورت حضوری، ارسال از طریق پست الکترونیک و فضای مجازیها بهپرسشنامه

شاخگی کمک گرفته از نظریه سه   پژوهش منظور طراحی چارچوب مفهومی  در پژوهش حاضر بـه

های  ها از نوع مدل بندی مدلکه در طبقه  است  محتوا و زمینهساختار،  شامل    شاخگی مدل سهشد.  

تواند در قالب سه  های سازمانی را میرویـدادها و پدیده  ،مفاهیم  ةهم  . این نظریهمنطقی است

ی و  شاخگعبارتی، با معیار سههب  کند؛شاخه سـاختار، محتوا یا رفتار و زمینه تجزیـه و تحلیل  

 
1. Kerejsa & Morgan 
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معیـار هـر  ویژگی  ورزش  مؤثر  بـرمبنای  در  فکری  مالکیت  بهبود  کـه    شودمیبندی  طبقه   بر 

 .شوداختصار ابعاد آن مرور میبـه

منظور از شاخه ساختار همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که با نظم  

سازند؛  سـازمان را میمطالعـه، قالب، پوسته، بدنه یـا شـمای فیزیکـی و مـادی  و قاعـده قابـل

بدنه کلی جاری مـی با ترکیب خاصی در  مالی و اطالعاتی که  شـوند.  نظیر تمام منابع مادی، 

مالکیت فکری  بهبود  مربوط به  شـاخه رفتاری )محتوا( شـامل مباحـث انسـان و روابـط انسـانی  

ورزش پ   در  هم  به  خاصی  الگوهای  و  ارتباطـات  رفتاری،  هنجارهای  با  که  و یوستهاست  انـد 

از شاخه زمینه، را تشکیل می  هاسازمانمحتـوای اصـلی و زنـده محـیط درونی   دهند. منظور 

مالکیت فکری بستر مهم بهبود    است ومحاط    سازمانتمام شرایط و عوامل محیطی است که بر  

سه شاخه شامل عوامل ساختاری شامل سیستم مدیریت،    پژوهشدر این  دهند.  تشـکیل می  را

-. همچنین عوامل رفتاری شامل انگیزهاستسازی، پیوندهای استراتژیک و منابع اطالعاتی  کهشب

های  شامل زیرساخت  نیز  ای. عوامل زمینهاستپذیری  های فردی، توانمندهای انسانی و انعطاف

کشتکار،  مبینی و  )  استافزاری، عوامل محیطی، عوامل قانونی، عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی  نرم

2014 ،62)   . 

ساختار، در    بهبود مالکیت فکری در ورزشبر    مؤثرعوامل  صورت ماتریس  به  پژوهشپرسشنامه  

با    شنامهپرس  نیا  ییمحتوا  ییوار  .شده استبراساس روش الکتره طراحی  نیز  و    نهیمحتوا و زم

نظر از  از  هفت    هایاستفاده  همچنشد  یبررس  یدانشگاه  دیاساتتن  این   یایمحتو  ییروا  نی. 

 ضریب نسبی روایی محتواو    شاخص روایی محتوا  یسنجییروا  هایبا استفاده از فرم  پرسشنامه

و مقدار   99/0نفر(،  هفت  )  دیبا توجه به تعداد اسات  ضریب نسبی روایی محتوا. مقدار  شد   دییأ ت

محتوا   روایی  پرسشنامه  99/0شاخص  آمد  برای    پرسشنامه   یایمحتو  ییروا  نیبنابرا؛  به دست 

ب  شد.  دییتأ   پژوهش آلفای کرونباخ  از محاسبه  استفاده  با  این پرسشنامه   84/0میزان    هپایایی 

  ی هاداده  لیو تحل  تجزیه  همةد.  شبندی عوامل از روش الکتره استفاده  رتبه منظور  به.  شد  دییتأ 

 . دش  انجام 1الکتره اسلور  افزاربا استفاده از نرم  پژوهش

 

 نتایج 
 است.ارائه شده  پژوهشهای آماری  های توصیفی مربوط به نمونهیافتهدر جدول شمارة یک  
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 پژوهشهای توصیفی یافته  -1جدول 
Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 

های ویژگی

 شناختی جمعیت
Demographic 

Characteristics 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percent 

بخش کیفی  

 پژوهش

Qualitative 

Part of the 

Research 

 جنسیت
Gender 

 66.6 8 مرد
 33.4 4 زن 

 

 سطح تحصیالت 
Level of 

Education 

 75 9 دکتری

 25 3 ارشد کارشناسی

بخش کمی  

 پژوهش
Quantitative 

Part of the 

Research 

 جنسیت
Gender 

 65.2 79 مرد
 34.7 43 زن 

 

 سطح تحصیالت 
Level of 

Education 

 31.5 38 دکتری
 44.6 54 ارشد کارشناسی

کارشناسی و  

 ترکم
29 23.9 

 

 رده سنی 
Ages 

 6.6 8 سال   30 کمتر
 52.1 63 سال   40تا  30
 31.4 38 سال   50تا  40

 9.9 12 سال  50  بیشتر از

 

 4/33مرد و  درصد    6/66  پژوهشهای بخش کیفی  نشان داد که نمونه  پژوهش نتایج توصیفی  

  درصد،   75افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با    ،پژوهشهای  زن بودند. از این میان نمونه   درصد

شان  ندر بخش کمی  ها  . نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه بودندبیشترین تعداد  

و    پژوهش در    گانکننداز شرکت  درصد  2/65داد که   میان  بودندزنان    درصد  7/34مردان  از   .

بیشترین تعداد    درصد  6/44ارشد با  ، افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسیپژوهشهای  نمونه 

گروهبودند میان  در  سنی  .  گروه  سنی،  با    40تا    30های  را    درصد  1/52سال  تعداد  بیشترین 

   داشتند. 

بهبود مالکیت فکری در حوزه بر  مؤثرعنوان عوامل عامل به 20  ،ها پس از بررسی  پژوهشدر این 

در جدول شمار.  شدورزش شناسایی   عوامل  رتبه بهاست.    ذکر شده   دو  ةاین  این منظور  بندی 

استفاده   الکتره  روش  از  روش    براید.  شعوامل  ماتریس  ذکرشده،  اجرای  ایجاد  به  ابتدا  در 

منظور تسهیل نگارش برخی جداول مقاله حاضر، به هریک از این  بهگیری پرداخته شد.  تصمیم

 دهد. گیری را نشان میماتریس تصمیم  دو ةجدول شمارد. داده ش یک شماره   ،عوامل
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 گیریایجاد ماتریس تصمیم  -2جدول  
Table 2- Creating a Decision Matrix 

 ساختار
Structure 

 محتوا 
Content 

 زمینه
Background 

 س یماتر
Matrix 

7 6 5 
شده در  دیتول ی هایو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت

 ( 1)عامل شماره   ورزش

5 5 6 
  یهاها و مهارتییتوانا خصوصدربه عدالت  ازین افزایش  

 ( 2)عامل شماره  در ورزش  افراد

5 6 6 
در ورزش   ینظام مالکیت فکر  گاهینقش و جا کردن بارز

 ( 2)عامل شماره   رانیا

6 5 5 
بهبود   برای  ی تخصصی در ورزشهاتهیکم سیسأت

 ( 4)عامل شماره   در ورزش ی مالکیت فکر

5 4 3 
ها در حوزه  ها و خالقیتای از نوآوریپوشش رسانه

 ( 5ورزش )عامل شماره 

5 5 5 

و   ه ئ ارا  برای  یدائم یهاشگاهیبازارها و نما سیسأت

)عامل    در ورزش شدهاختراعات ثبت از یفروش حق امت

 ( 6شماره 

4 6 4 
  در ورزش یمالکیت فکر  درخصوص ها آموزش بهبود

 ( 7)عامل شماره 

5 5 5 
دولت به مخترعان و   یاز سو یتخصص یهاکمک هئارا

 ( 8)عامل شماره   نوآوران عرصه ورزش

2 5 6 
  یمالکیت فکر درخصوص  یمنابع انسان  مینأجذب و ت

 ( 9)عامل شماره   در ورزش 

3 8 5 
  ی در ورزش و نظارت بر حوزه مالکیت فکر یاب ی ارز

 ( 10)عامل شماره 

5 5 5 
در   مخترعان و نوآوران یالمللنیب   یهایهمکار بهبود

 ( 11)عامل شماره   حوزه ورزش

4 5 4 
اهمیت مالکیت فکری در    برایهای فرهنگی ایجاد برنامه

 ( 12)عامل شماره   ورزش

5 5 5 
  افراد یذهن یها تیها و خالقدهیا گیری عملیاتی از بهره

 ( 13)عامل شماره  در حوزه ورزش 

8 6 6 
بهبود   برای  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیسأت

 ( 14)عامل شماره   در ورزش ی مالکیت فکر

5 5 5 
با استفاده حمایت   در ورزش  یپردازدهیاعتبار ا   شیافزا 

 ( 15های ورزشی )عامل شماره مدیران و سازمان

   
 

 



 1401، فروردین و اردیبهشت 71شماره ،  14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                   230

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 گیری ایجاد ماتریس تصمیم -2جدول ادامة 
Table 2- Creating a Decision Matrix 

 ساختار

Structure 

 محتوا 

Content 

 زمینه

Background 

 س یماتر

Matrix 

5 6 5 
متخصصان ورزش در زمینة  ارتقای دانش فنی اساتید و 

 ( 16مالکیت فکری )عامل شماره 

6 6 4 
در   یمالکیت فکر درخصوص ی چارچوب قانون  جادیا

 ( 17)عامل شماره   ورزش

5 5 5 
محافظت از    درخصوص جامعه   تیمسئولبهبود نقش 

 ( 18)عامل شماره  افراد یذهن یهاتیها و خالقدهیا

6 6 5 
ا و  ه تیخالق  ،اه دهیا  درخصوصایجاد بانک اطالعاتی 

 ( 19)عامل شماره   های افراد در ورزش نوآوری

7 6 7 
اختراعات،   درخصوص ها سرقت ی برخ  برخورد قانونی

 ( 20)عامل شماره   ها در ورزشیها و نوآوردهیا

 مثبت
Positive 

 مثبت
Positive 

 مثبت

Positive 

 نوع شاخص 

Index Type 

0.576974 0.172323 0.250703 
 وزن شاخص 

Index Weight 

 

این مرحله   سهة  در ادامه انجام روش روش الکتره به نرمالسازی ماتریس پرداخته شد. جدول شمار

 دهد. را نشان می
 دهشنرمال سیبه ماتر یدهوزن -3جدول 

Table 3- Weighting to the Normalized Matrix 

 ساختار
Structure 

 محتوا 
Content 

 زمینه
Background 

 شدهنرمال  سیماتر
Normalized matrix 

0.294123 0.241351 0.218217 
شده در  دیتول ی هایو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت

 ورزش 

0.210489 0.210348 0.261867 
ها و  ییتوانا درخصوصبه عدالت  ازین افزایش  

 در ورزش  افراد   یهامهارت

0.2140351 0.241351 0.261861 
در ورزش   ینظام مالکیت فکر  گاهینقش و جا کردن بارز

 ران یا

0.251364 0.201469 0.218369 
بهبود   برایی تخصصی در ورزش  هاتهیکم سیسأت

 در ورزش  ی مالکیت فکر

0.210351 0.160903 0.130930 
حوزه  ها در ها و خالقیتای از نوآوریپوشش رسانه

 ورزش 
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 ده شنرمال  سیبه ماتر یدهوزن -3جدول ادامة 

Table 3- Weighting to the Normalized Matrix 

 ساختار
Structure 

 محتوا 
Content 

 زمینه
Background 

 شدهنرمال  سیماتر
Normalized matrix 

0.218217 0.201129 0.210354 
و   ه ئ ارا  برای  یدائم یهاشگاهیبازارها و نما سیسأت

 در ورزش  شدهاختراعات ثبت از یفروش حق امت

 در ورزش  یمالکیت فکر درخصوص ها آموزش بهبود 0.168281 0.241259 0.174269

0.218412 0.201129 0.210351 
دولت به مخترعان و   یاز سو یتخصص یهاکمک هئارا

 نوآوران عرصه ورزش 

0.261398 0.201459 0.084136 
  یدرخصوص مالکیت فکر یمنابع انسان  مینأجذب و ت

 در ورزش 

 ی در ورزش و نظارت بر حوزه مالکیت فکر یاب ی ارز 0.126210 0.321874 0.218347

0.210351 0.201749 0.210351 
در   مخترعان و نوآوران یالمللنیب   یهایهمکار بهبود

 حوزه ورزش 

0.168281 0.201783 0.168281 
فرهنگی برای اهمیت مالکیت فکری  های ایجاد برنامه

 در ورزش 

0.210365 0.201129 0.210365 
  افراد یذهن یها تیها و خالقدهیا گیری عملیاتی از بهره

 در حوزه ورزش 

0.261348 0.241359 0.336248 
بهبود   برای  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیسأت

 در ورزش  ی مالکیت فکر

0.218745 0.201129 0.210351 
  از  با استفاده در ورزش  یردازپدهیاعتبار ا   شیافزا 

 های ورزشی حمایت مدیران و سازمان

0.251364 0.241259 0.210368 
ارتقای دانش فنی اساتید و متخصصان ورزش  

 درخصوص مالکیت فکری 

0.210351 0.241359 0.252452 
در   یدرخصوص مالکیت فکر ی چارچوب قانون  جادیا

 ورزش 

0.218217 0.201128 0.210351 
جامعه درخصوص محافظت از    تیمسئولبهبود نقش 

 افراد  یذهن یهاتیها و خالقدهیا

0.336248 0.241398 0.252369 
ا و  ه تیخالق  ،هادهیا ایجاد بانک اطالعاتی درخصوص 

 های افراد در ورزش   نوآوری

0.210351 0.241354 0.294218 
ها درخصوص اختراعات،  سرقت ی برخ  برخورد قانونی

 ها در ورزش یها و نوآوردهیا
 

  چهارشمارة  شد. جدول  پرداخته  چیرگی    س یماتر  لیتشک  رایروش الکتره بدادن  به انجام  در ادامه

 دهد. این مرحله را نشان می
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 چیرگی سی ماتر  لیتشک -4جدول 
Table 4- Formation of Dominance Matrix 

 

 
 

چیرگی تعداد  بررسی  به  ادامه  موجدر  شماهای  جدول  است.  شده  پرداخته  تعداد    پنجة  ود 

 دهد.  های مربوط به عوامل را نشان میچیرگی
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 تعداد چیرگی ة محاسب -5جدول 
Table 5- Calculation of the Number of Predominances 

 ی رگ یتعداد چ 
The Number 

of 

Predominance 

 جهینت
Result 

19 
)عامل   در ورزش ی بهبود مالکیت فکر برای  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیسأت

14 ) 

18 
  ها در ورزشیها و نوآوردهیها درخصوص اختراعات، ا سرقت ی برخ  برخورد قانونی

 ( 20)عامل 

 ( 1)عامل   شده در ورزشدیتول ی هایو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت 17

16 
های افراد در ورزش   ا و نوآوریه تیخالق  ،هادهیا ایجاد بانک اطالعاتی درخصوص 

 ( 19)عامل 

 ( 3)عامل   رانیدر ورزش ا  ینظام مالکیت فکر  گاهینقش و جا کردن بارز 13

 ( 4)عامل  در ورزش یبهبود مالکیت فکر برایی تخصصی در ورزش  هاتهیکم سیسأت 13

11 
در ورزش )عامل   افراد   یهاها و مهارتییبه عدالت درخصوص توانا ازین افزایش  

2 ) 

 (16صوص مالکیت فکری )عامل خدانش فنی اساتید و متخصصان ورزش در یارتقا 11

 ( 17)عامل  در ورزش  یدرخصوص مالکیت فکر ی چارچوب قانون  جادیا 11

10 
  شده اختراعات ثبت  ازیو فروش حق امت ه ئ ارا  برای  یدائم یهاشگاهیبازارها و نما سیسأت

 ( 6)عامل  در ورزش 

 ( 8)عامل  دولت به مخترعان و نوآوران عرصه ورزش یاز سو یتخصص یهاکمک ئةارا 10

 ( 11در حوزه ورزش )عامل  مخترعان و نوآوران یالمللنیب   یهایهمکار بهبود 10

10 
های ورزشی  با استفاده از حمایت مدیران و سازمان در ورزش  یپردازدهیاعتبار ا   شیافزا 

 ( 15)عامل 

 (13در حوزه ورزش )عامل  افراد یذهن یا ه تیها و خالقدهیا گیری عملیاتی از بهره 10

10 
  افراد یذهن یاه تیها و خالقدهیجامعه درخصوص محافظت از ا   تیمسئولبهبود نقش 

 ( 18)عامل 

 ( 7)عامل  در ورزش یها درخصوص مالکیت فکر آموزش بهبود 2

 ( 10ی در ورزش )عامل و نظارت بر حوزه مالکیت فکر یاب ی ارز 1

 ( 12اهمیت مالکیت فکری در ورزش )عامل   برای   های فرهنگایجاد برنامه 1

 ( 5ها در حوزه ورزش )عامل ها و خالقیتای از نوآوریپوشش رسانه 0

 ( 9)عامل  در ورزش یدرخصوص مالکیت فکر یمنابع انسان  مینأجذب و ت 0
 

بهبود    برای  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص  س یسأ تکه    شد با توجه به نتایج روش الکتره مشخص  

فکری در ورزش    مالکیتبهبود  بر    مؤثرترین عامل  مهم،  19با چیرگی   در ورزش  یمالکیت فکر
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ها در حوزه  تیها و خالقیاز نوآور  یاپوشش رسانه  نتایج این آزمون نشان داد کههمچنین  .  است

ت  جذبو  ورزش   انسان  نیمأ و  مالک  یمنابع  ورزش    یفکر  تیدرخصوص  صفر، در  چیرگی  با 

 است.  فکری در ورزش  مالکیتبر بهبود  مؤثرعوامل ترین اهمیتکم
 

 گیریبحث و نتیجه 
. نیازهای ورزش در جهت توسعه مالکیت فکری استائل مهم در ورزش  یکی از مسمالکیت فکری  

به عدالت درخصوص   ازین.  شودده است تا لزوم بهبود مالکیت فکری بیش از پیش درک  شسبب  

  ی ذهن  یهاتیها و خالقدهیمحافظت از ا  زمینةجامعه در  تیمسئول،  افراد یهاها و مهارتییتوانا

اسرقت  یبرخ  وجودو    افراد اختراعات،  نوآوردهیها درخصوص   شدهموجب    ،ها در ورزشیها و 

( مشخص  2020)  1مارش، والکر و  . ویوچرشودمهم درک    ایله ئنوان مسع است تا مالکیت فکری به

ده است تا امروزه لزوم حمایت از اختراعات در  شمحوری در جوامع سبب  که لزوم عدالت  کردند

درک   )شودجوامع  نجفی  و  شعوری  سرقت  دریافتند (  2017.  جوامع که  در  موجود  ادبی  های 

زم  . لشود  تالشفکری گسترده در سطح جهان    مالکیتایجاد    برایده است تا  شالمللی سبب  بین

 زمینهدر این  اهپردازی و سرقتور در فرایند ایدهها در ورزش کش قانونیبرخی بیذکر شود است 

از هر زمانی دیگر نیاز به ایجاد  شموجب   از  شودفکری درک    مالکیتده است تا امروزه بیش   .

ها و افراد در ورزش این حق را داشته تمامی گروه ده است تا شموجب  محوری طرفی لزوم عدالت

 .  ت کنندباشند که از ایده و خالقیت خود به نحو مناسب مراقب

 مالکیتبر بهبود    مؤثرعنوان عوامل  عامل به  بیست  ،شدههای انجامپس از بررسی  پژوهشدر این  

ری در بهبود مالکیت فک  برایشده نشان داد که  عوامل شناسایید.  شفکری در ورزش مشخص  

ده است تا نیاز به شبب  له س. این مسئنیاز استهای مختلف  ها و حوزه توجه به جنبه  بهورزش  

  پژوهشدر  نیز  (  2014زاده و همکاران )عباس.  شودهای چندوجهی در این حوزه درک  ریزیبرنامه

  بتیگ .  نیاز استهای مختلف  توجه به حوزه به  الکیت فکری  بهبود م  برایکه    کردندخود مشخص  

فرهنگی، اجتماعی و  های مدیریتی،  تأثیر جنبهکه مالکیت فکری تحت  کرد( نیز اشاره  2018)

قرار می نشانسیاسی  این مسئله  این  گیرد.  برنامه  است  موضوع مهم دهنده  و  که  های سطحی 

ماهیت مالکیت فکری    شود.این حوزه    یارتقاموجب  تواند  نمی  بهبود مالکیت فکری  برایبعدی  تک

نونی، مدیریتی و سیاسی مناسب  ای قاهوجود جنبه   بهود آن در ورزش  بهب  برای  دهدنشان می

مالکیت فکری به    یارتقا  برایکه  است  مهم  امر  کننده این  ه همچنین بازگول. این مسئنیاز است

  ارتقا   برایکه مالکیت فکری    کرد اشاره  (  2017امادی ).  نیاز است  های بیشترها و تالش فعالیت

ی مدیران در این حوزه  هامسئله مسئولیتکه این    استهای تخصصی  ریزیتوجه و برنامه  نیازمند

 
1. Wiwchar, Walker & Marsh 
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ها  تیها و خالقدهی از ا  تیحما  ش یافزاتواند به  مالکیت فکری در ورزش می  یارتقادهد.  را نشان می

فرا  عیتسر،  در ورزش نوآورده یا  لی تبد   ندیدر  به  ا  شیافزا،  در ورزش  یها  در    یپردازدهیاعتبار 

آثار در حوزه ورزش  کاهشو    ورزش و شاهشاهی  منطقی،  .  منجر شود  سرقت  (  2013)تقوی 

. خانی و  نیاز است  مدیریتی یط فرهنگی و  فکری به برخی شرا  مالکیتکه مسیر بهبود  یافتند  در

ایجاد مراکز تخصصی و همچنین    بهفکری    مالکیتبهبود  برای  که    کردند( اشاره  2012نصراللهی )

  کرد خود مشخص    پژوهش( در  2018)  1پان   .زمینه نیاز است  ها در اینارزیابی  گسترش نظارت و

لیو، جینگ نظام دارد.  فکری نقش مهمی در بهبود و گسترش این    مالکیتجایگاه نظام    یکه ارتقا

کاهش سرقت ایده و فکر افراد می موجب  فکری    مالکیتکه توسعه    کردند   ( اشاره 2009)  2و یو 

ذکر شود لزم است  .  شودری سبب بهبود حمایت از نوآوری میفک   مالکیتتوسعه    ،بارتیع به  شود؛

  بنابراین   است؛ریزی و سازماندهی دقیق  سعه نیازمند برخورداری از برنامهتو  برایفکری    مالکیت که  

 ای راتواند زمینهو اجتماعی در فضای ورزش کشور می  ایجاد بستر قانونی، فرهنگی، ساختاری

تا شرایط   شودمیموجب  فکری    مالکیتبهبود    . کندفکری فراهم    مالکیترشد و گسترش    برای

بر ورزش حکم این  فکلی  های جامع و  به وجود قوانین شفاف، نظارت  امررما شود که خروجی 

  حمایت از خالقیت در ورزش، تسریع فرایند   یشود که سبب ارتقامی  منجر  استانداردهای دقیق

  شود.ش سرقت ایده و خالقیت در ورزش مینهایت کاهدرپردازی و  اعتبار ایده  یردازی، ارتقاپ ایده

تا فضای ورزش در حوزه خالقیت و نوآوری    شودمیموجب  حمایتی    یی مانند چترفکر  مالکیت

انونی  صورت کامل برخورد قبهزمینه  های موجود در این  استفادهءسوبا  کنترل باشد و  تحت  امالا ک

پردازی در ورزش  تواند پیامدهای مثبت بر ورزش کشور و روند ایدهشک میبدون  مسئلهشود. این  

باشد  کشور م  یفکر  مالکیتگسترش    .داشته  ورزش  امن یدر  ورزش   یفضا  کردنتواند ضمن 

بهبود و گسترش منابع    ریمس  ،ی عبارتبهشود؛  حوزه منجر    ن یا  یو علم  ی دانش فن  یبه ارتقا،  کشور

جدا از بهبود   است،روز ورزش    یازهایاز ن  ی کیدر ورزش که    یسالرستهیشا  نیو همچن  یانسان

ن در  ئو مطم  منیا  یتا بستر  شودیسبب م  یفکر  مالکیت  یارتقایست. درواقع،  ن  ی فکر  مالکیت

 .شودمنجر میورزش  تیبه بهبود وضع  لهئمس نیکه ا فراهم شود شرفتیارتقا و پ  برایورزش 

ی در  دفاتر تخصص  س یسأ ت  ، شدهکه در میان عوامل شناساییکرد  حاضر مشخص    پژوهش نتایج  

ترین عامل در مسیر بهبود مالکیت فکری  مهم  ،در ورزش  یبهبود مالکیت فکر  برای  سراسر کشور

ده است تا  شر ورزش سبب  مالکیت فکری د  ةبه حوز  یتوجهبیرسد  . به نظر میاستدر ورزش  

ها  ه فقدان برخی فعالیتبمسئله  که این    نشودهای اجرایی و عملیاتی در این حوزه ایجاد  فعالیت

 منجر شدهمالکیت فکری در فضای ورزش کشور    ةحمایت و توسعبرای  ازجمله دفاتر تخصصی  

 
1. Pan 
2. Liu, Jing & Yu 
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)تاس امادی  مشخص    پژوهش در  (  2017.  تخصصی    کردخود  دفاتر  ایجاد  و    برایکه  بهبود 

صورت منظم و  های موجود در این حوزه بهده است تا فعالیتش موجب  ت فکری  گسترش مالکی

رسد نبود دفاتر تخصصی درخصوص مالکیت فکری در ورزش  به نظر می .  شوداستاندارد اجرایی  

دفاتر  نبود  ،  . از طرفینشودپردازی در ورزش حمایت  یندها و روند ایدهافر  از  ده است تاشسبب  

کشورتخصص سراسر  در  فکر  برای  ی  مالکیت  ورزش  یبهبود  نظارتموجب    ،در  بر  ها  فقدان 

مشکالت و رفتارهای  موجب پدیدآمدن برخی    و این امرده است  ش ردازی و خالقیت در ورزش  پ هاید

  غیراخالقی و غیرقانونی شده است.

 در ورزش  یبهبود مالکیت فکر  منظوربه   ی در سراسر کشوردفاتر تخصصرسد فقدان  به نظر می

سبب   مسئله. این شودای برخی افراد فراهم هاستفادهء سو برای  فضا درعملده است تا شموجب 

نوآوردهی ها درخصوص اختراعات، اسرقت  یبرخ  ده است تا عامل برخورد قانونی ش در    ها ی ها و 

لیو و هو    شود.عنوان دیگر عامل مهم در مسیر بهبود مالکیت فکری در ورزش مشخص  به  ،ورزش

هبود مالکیت فکری  ب  پردازی نقش مهمی دریدهاز اایجاد قوانین حمایتی  که    کردنداشاره  (  2006)

به نظر می تا فضای  شموجب  به مالکیت فکری در حوزه ورزش    یتوجهبیرسد  دارد.  ده است 

ن ایجاد  حوزه  این  در  مناسب  سبب  شودقانونی  شرایط  این  سودجو ضمن ش.  افراد  تا  است  ده 

رسد نارسایی  به نظر می.  کنندیجاد  اای را  پردازی، مشکالت عمدهفرایندهای ایده  کردنمخدوش

یکی از مسائل مهم در   ،ها در این خصوصبه دولت و رسانه  شدهای محولهفعالیت دادندر انجام

واسطه که دولت بهیافتند  در(  2018)مسیادس و پروسنکو    1نیکیتنکو.  ستگیری این فضاشکل

ذکر کردند    (2011)  2وانگ و هوانگفکری دارد.    مالکیتگذاری خود نقش مهمی در مسیر  تأثیر

فکری دارد و   مالکیتکه فرایندهای مدیریتی و ضعف در این فرایندها نقش مهمی در  توسعه  

این    شود؛ فکری می  مالکیتتوسعه    درایجاد محدودیت  موجب  نوعی  به این در حالی است که 

فکری در ورزش مشخص   مالکیتتوسعه    عنوان عوامل مداخله گر درحاضر به  پژوهشله در  ئمس

فکری در ورزش در ایران    مالکیترسد وجود مشکالت اساسی در توسعه  به نظر میده است.  شن

ازجمله فرایندهای مدیریتی نقششسبب    مالکیتپررنگ در توسعه    یده است تا برخی مسائل 

ثیرگذاری دولت، افراد سودجو و رسانه در  أ اهمیت و ت  ،عبارتیبه  ؛فکری در ورزش داشته باشند

های مدیریتی به چشم نیاید. از طرفی  این خصوص چندان قوی و مهم بوده است که برخی ضعف 

افراد سودجو در   نظارت مناسب دولت در این حوزه و همچنین قدرت و نفوذنبود  رسد  به نظر می

دریافت    (2018پان )  .شودای در این مسیر ایجاد  ده است تا مشکالت عمدهشموجب  این حوزه  

. در  است  فکری برخوردار  مالکیتبر  گذاری عمیقی  تأثیررسانه با توجه به گستردگی خود از  که  

 
1. Nikitenko, Mesyats & Protsenko 
2. Wang & Hwang 
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بهبود   برایهای جامع  ریزی وظایف خود و فقدان برنامهندادن  انجامعلت  بهدولت و رسانه    ،ایران

فکری در ورزش ایران فراهم  مالکیترا برای  بستر مناسبی  اندفکری در ورزش نتوانسته  مالکیت

ده است تا  شموجب قدرت و نفوذ افراد سودجو در برخی حوزه ها ازجمله ورزش آورند. از طرفی 

ای فکری در حوزه ورزش دچار مشکالت عمده  مالکیت  زمینةبسیاری از تالش های موجود در  

 .شود
نیازمند وجود    ،علمی و تجاری در سطح جهان  ةعنوان یکی از نیازهای مهم توسعمالکیت فکری به

عوامل    پژوهش.  استبهبود    برایبرخی شرایط   توسعه    مؤثرحاضر ضمن شناسایی  و  بهبود  بر 

عنوان عوامل کلیدی نقش مهمی  که برخی عوامل به  کردمالکیت فکری در حوزه ورزش مشخص  

ة  بهبود مالکیت فکری در حوزمنظور  ، بهحاضر  پژوهش . با توجه به نتایج  دارندبهبود این حوزه  در  

و سایر حوزه بهبود   برای  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص  شودپیشنهاد می  ،های مشابهورزش 

فکر ورزش  یمالکیت  می  .شودسیس  تأ   در  قانونبا    شودپیشنهاد  ها  سرقت  یبرخ  با  یبرخورد 

بهبود    برایبه ایجاد بستر مناسب در ورزش  ها در ورزش  یها و نوآوردهیصوص اختراعات، اخدر

  ی هایو حفاظت از آثار و نوآور  مراقبتبا  شود  . همچنین پیشنهاد میشودی اقدام  مالکیت فکر

  ی هایها و نوآورتیها، خالقدهیدرخصوص ا  یبانک اطالعات  جادی ا  و همچنین  شده در ورزش  دیتول

  هموار شود. ورزش  ةبهبود مالکیت فکری در حوز برایشرایط ، درعمل افراد در ورزش

 

 تشکر و قدردانی 
 کمال تشکر و قدردانی را داریم.  د یاری رساندناز کلیة عزیزانی که ما را در امر این پژوهش 
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