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 چکيده

می  در ورزش ایران معنویعوامل مؤثر بر مالکیت  اولویت بندی از این پژوهش هدف

 تیریمد ةنظران حوزنخبگان و صاحبجامعة آماری بخش کیفی این پژوهش را  باشد.

تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی  معنوی تیمالک ةکشور و حوز یورزش

پژوهش  این ابزاراضافه شدند.  یآمار ةبه جامع زینن حوزة ورزش پژوهشگران و مخترعی

 نیا ییمحتوا ییواهای نیمه ساختارمند بود. رساخته و مصاحبهشامل پرسشنامه محقق

 هایاستفاده از فرمو همچنین  یدانشگاه دیاساتتن از  7 اتبا استفاده از نظر شنامهپرس

قرار گرفت.  دییمورد تأ روایی محتوا؛ ضریب نسبیو  شاخص روایی محتوا یسنج ییروا

 مورد تایید قرار  84/0پایایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ با میزان 

و  تجزیهروند  یةکلبندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. رتبهمنظور به  گرفت.

در این پژوهش  .دیانجام گرد رالکتره اسلو پژوهش با استفاده از نرم افزار یهاداده لیتحل

عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود حاکمیت  20های انجام شده تعداد پس از بررسی

در ورزش مشخص گردید. عوامل شناسایی شده نشان داد که جهت بهبود مالکیت  معنوی

 در ورزش نیازمند توجه به جنبه ها و حوزه های مختلفی می باشد. معنوی

 .، ورزش، اختراع، داراییمعنویمالکیت  :يديکل واژگان
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 مقدمه
تر است و های ملموس، پراهمیتدر دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی

ر هزاره جدید ها دهای فکری، ارزشمندترین دارایی شرکتدارایی(. 55: 2018، 1)بتیگ شودیاد می مالکیت معنویاز آن با عنوان 

های دارایی) های فکریهای شرکت مایکروسافت به داراییدرصد از ارزش کل دارایی 97شوند. به طور مثال جدید محسوب می

، )شکوری شودها به ساختمان و تجهیزات و غیره شرکت مربوط میدرصد از ارزش کل دارایی 3اختصاص دارد و فقط ( ناملموس

میلیارد دالر تخمین زده شده  59.94میالدی،  2004در سال  ماکروسافت . ارزش نام تجاری(3: 1394، پیشوایی و غفاری مقدم

های های ملموس، به عنوان یکی از شاخصهای ناملموس نسبت به داراییاست. قابل ذکر است که افزایش سهم دارایی

  (.36: 2018، 2جوهن)دراتلر و مک آیدهای موفق دنیا به حساب میشرکت

های ادبی، فعالیتبه صورت  مالکیت معنوی جهانی سازمان تأسیس کنوانسیون دومماده مطابق با تعریف  عنویمالکیت م

های ناشی از تالش انسانی، اکتشافات علمی، های هنری هنرمندان، اختراعات در تمام زمینههنری و علمی، اجرای برنامه

(.  822: 2017، 3، مورای و استرنتعریف می گردد )گانس رمنصفانههای صنعتی، عالیم تجاری و حمایت در برابر رقابت غیطرح

ای از قوانین ومقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خالقیت و ابتکار مجموعه مالکیت معنویتوان گفت که حقوق بنابراین می

ه پدید آورنده آن اعطاء بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی ب

 (.27: 1393)عابدین زاده و خامسی،  نمایدمی

نیز بوجود آمده است. چرا که فکر،  مالکیت معنویبحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان،  مالکیت معنویموضوع 

گرفته است. بهره میقدرت الینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده وهمیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن 

ای و بین المللی بویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و بهرحال امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در سطوح ملی، منطقه

قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطالعات و امکان سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران، بر اهمیت 

های بین المللی، . بعضی از سازمان(1055، 2015، 4)هاگیدوم و زوبل کیت و اعتبار آن افزوده شده استحفظ این نوع مال

در بین جوامع مختلف و  مالکیت معنویبه منظور تبیین و گسترش  5یا مختصرا وایپو مالکیت معنویبخصوص سازمان جهانی 

های آن را مشخص و موقعیت تر ابعاد و ویژگیاند تا بهتر و دقیقهایی انجام دادهو بررسی هانیز در محیط الکترونیکی، پژوهش

  (.137: 2016، 6امدن، لتماسه و یوبه)فریدندال آن را مستحکم نماید

( یکی از اولین محققانی 1998) 7کوکونندر ورزش نیز از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد.  مالکیت معنوی

زش اشاره داشت. وی اشاره داشت که در ورزش به واسطه جابه جایی هزینه های مالی سنگین، در ور مالکیت معنویبود که به 

دارد. اهمیت مالکیت معنوی  مالکیت معنویمراقبت از جنبش های ورزشی و حرکات مرتبط با ورزش نیازمند مراقبت در قالب 

چارچوب ها و قوانین و همچنین بهبود آگاهی در در ورزش سبب گردیده است تا تالش هایی در جوامع بین المللی جهت ارتقاء 

این حوزه را ایجاد نماید. این مساله در کشور ایران به صورت جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفته است، اما به صورت جامع و 

ور ایران در کش مالکیت معنویدر ورزش ایران اشاره ای نشده است. عدم آگاهی در خصوص  مالکیت معنویتخصصی به توسعه 

 ایجاد گردد.  مالکیت معنویسبب گردیده است تا مشکالتی در ورزش کشور در خصوص عدم رعایت اخالق های مربوط به این 

( اعالم داشتند که 1396ایده ها و خالقیت ها در هر صنعتی نیازمند بهبود نظام مالکیت معنوی دارد. شعوری و نجفی )

می باشد. عباس زاده، عطایی نژاد و  و دانش ثبت شده ینظام مالکیت معنوبهبود کارایی یکی از خالهای موجود در کشور ایران، 

همچنین دارد.  مالکیت معنوی( نیز مشخص نمودند که اقتصاد مقاومتی در کشور ایران نیازمند بهبود 1394اسماعیل زاده )

ه این مساله سبب بروز مشکالتی برای افراد در کشور ایران در حال گسترش می باشد ک مالکیت معنویسوءاستفاده از فقدان 
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در کشور ایران به خصوص در ابعاد ورزش سبب بروز بی نظمی هایی نیز  مالکیت معنویشده است. فقدان آگاهی ها در خصوص 

( اعالم داشتند که برخی 2017(. امادی )132: 1388حکمت نیا و خوش نویس، در مسیر توسعه ورزش در کشور شده است )

مالکیت ا در ورزش کشور نیجریه از جمله قوانین کپی و رایت، بازاریابی و پخش رویدادهای ورزشی نیازمند برخورداری از حوزه ه

مالکیت مناسب است که این مساله لزوم توسعه آن در ورزش کشور نیجریه را نشان می دهد. خالهای مربوط به نظام  معنوی

 (.48: 2011ی باشد )هیلتون، یکی از مشکالت موجود در حیطه ورزش م معنوی

مالکیت های مختلفی جهت بررسی عوامل مؤثر بر سبب گردیده است تا امروزه شاهد پژوهش مالکیت معنویاهمیت 

( در پژوهش خود مشخص نمودند که برخی شرایط نظارتی نقش مهم و اساسی در جهت 2017انجام گردد. امادی ) معنوی

( نیز مشخص نمودند برخی مسائل و عوامل قانونی نقش مهمی در 2006دارد. لیو و هو )در حوزه ورزش  مالکیت معنویبهبود 

( نیز در 1394در رویدادهای ورزشی و پخش تلوزیونی مسابقات ورزشی دارد. عباس زاده و همکاران ) مالکیت معنویبهبود 

ن یتعامل ب ،یدانشگاه یشرکت ها سیاز تاس تیحما شیافزاپژوهش خود مشخص نمودند که برخی عوامل مدیریتی از جمله 

( در پژوهش پی 1391مؤثر می باشد. خانی و نصراللهی ) مالکیت معنویجهت در بهبود  یصنعت، دانشگاه ها و مراکز پژوهش

 در حال توسعه از جمله عوامل اثر یدر کشورها یدرجة بازبودن تجار ریو متغ افتهیتوسعه یآموزش درکشورها ریمتغبردند که 

های انجام شده در این حوزه مشخص گردید که با بررسی مبانی نظری و پژوهش .رودیبه شمار م مالکیت معنوی حقوق بر گذار

های جامع  به بررسی این مساله در حوزه های مختلف اما پژوهش مالکیت معنویهای بر توسعه و بهبود عالرغم تاکید پژوهش

، فقدان مالکیت معنویبرخی شرایط های موجود در میان کشورها در جهت  نپرداخته است. از طرفی با توجه به تاثیرگذاری

را تحت شعاع قرار دهد. این مساله  مالکیت معنویهای بومی و جامع در کشور ایران می تواند، برنامه ریزی در خصوص پژوهش

در حوزه ورزش سبب گردد تا  مالکیت معنویهای جامع در کشور ایران در خصوص سبب گردیده است تا امروزه فقدان پژوهش

در ورزش به عنوان یکی از مسائل مهم و ضروری درک نگردد. از طرفی این خال پژوهشی سبب  مالکیت معنویعمال مقوله 

در ورزش راهکارهای اجرایی و مناسبی وجود نداشته باشد. از این رو انجام  مالکیت معنویگردیده است تا امروزه در مسیر بهبود 

می تواند به ارتقا دانش فنی و همچنین  مالکیت معنویامع در حوزه ورزش در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر های جپژوهش

در ورزش در میان مدیران و متولیان ورزش  مالکیت معنویبهبود ضرورت در این حوزه منجر گردد و دغدغه توسعه و بهبود 

در ورزش ایران می تواند ضمن  مالکیت معنویل مؤثر بر درک گردد. انجام پژوهش در خصوص شناسایی و رتبه بندی عوام

کمک به برنامه ریزی در این حوزه سبب گردد تا مطابق با شرایط اختصاصی کشور ایران و همچنین ورزش به نوعی مسیر جهت 

ی عوامل مؤثر را هموار نمود. این مساله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بند مالکیت معنویبهبود 

مالکیت در ورزش ایران طراحی و اجرا گردد. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که عوامل مؤثر بر  مالکیت معنویبر 

 در ورزش ایران چه می باشد؟ رتبه بندی این عوامل به چه صورت می باشد؟ معنوی

 

 روش پژوهش
ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. ابزار مورد استفاده در این ی دادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآور

گویه بود که به صورت ماتریس گزینه ها در  20پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل 

کشور  یورزش تیریمد نظران حوزهنخبگان و صاحبی آماری بخش کیفی این پژوهش را شاخص ها طراحی گردیده بود. جامعه

مصاحبه صورت گرفته است(. این  12تشکیل دادند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت )در این پژوهش،  مالکیت معنویو حوزه 

انجام داده بودند و همچنین از تجربه شغلی مرتبط  مالکیت معنویافراد از جمله افرادی بودند که پژوهش هایی در حوزه 

در ورزش، دانش و آگاهی آنان مورد ارزیابی قرار  مالکیت معنوین با ارائه سواالت اولیه در خصوص برخوردار بودند. همچنی

گرفت. بنابراین مالک انتخاب نمونه های بخش کیفی پژوهش ها، تجربه شغلی، میزان اگاهی در خصوص موضوع پژوهش و 

نمونه های بخش کیفی، برخی پژوهشگران و مخترع ی نیز عالوه بر پژوهش کم یجامعه آمارتحصیالت عالی بود. جهت انتخاب 

نفر مشخص  210حدود افراد  نیانجام شده،  تعداد ا یها یاضافه شدند. پس از بررس یبه جامعه آمار زینهای حوزه ورزش 

-عپس از پخش و جم نفر به عنوان نمونه آماری مشخص گردیدند. 132جدول حجم نمونه مورگان تعداد . با استفاده از دیگرد
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در جهت شناسایی این نمونه ها از بانک  . دیگرد یشده، جمع آور لیپرسشنامه تکم 121تعداد  تنهای در هاپرسشنامه آوری

اطالعاتی مربوط به سازمان مالکیت معنوی استفاده گردید. جهت پخش این پرسشنامه ها به صورت حضوری، ارسال از طریق 

 د. پست الکترونیک و فضای مجازی استفاده گردی

های منطقی است؛ همه مفاهیم و ها از نوع مدلبنـدی مدل ساختار، محتوا و زمینه که در طبقهشامل  مـدل سـه شاخگی

تواند در قالب سه شاخه سـاختار، محتوا یا رفتار، و زمینه مورد بررسی، مطالعه و مورد های سازمانی را می رویـدادها و پدیده

در  مالکیت معنویمؤثر بر بهبود  ارتی، با معیار سه شاخگی و بـر مبنای ویژگی هـر معیـارعبه ب .تجزیـه و تحلیل قرار دهد

منظور از شاخه ساختار، همه عناصر، عوامل و شرایط  .گرددبندی است کـه بـه اختصار ابعاد آن مرور می قابل طبقهورزش 

قالب، پوسته، بدنه و یـا شـمای فیزیکـی و مـادی  فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که با نظم و قاعـده قابـل مطالعـه،

شـوند. شـاخه سازند؛ نظیر تمام منابع مادی، مالی و اطالعاتی که وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کلی جاری مـیسـازمان را می

ه با هنجارهای است ک در ورزش مالکیت معنویبهبود مربوط به رفتاری )محتوا(، شـامل مباحـث انسـان و روابـط انسـانی 

دهند. را تشکیل می هاسازمانانـد و محتـوای اصـلی و زنـده محـیط درونی رفتاری، ارتباطـات و الگوهـای خاصی به هم پیوسته

 را مالکیت معنویمحاط بوده، بستر مهـم بهبود  سازمانمنظور از شاخه زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی است که بر 

سازی، پیوندهای استراتژیک این پژوهش سه شاخه شامل عوامل ساختاری شامل سیستم مدیریت، شبکه دردهنـد. تشـکیل مـی

باشد. های فردی، توانمندهای انسانی و انعطاف پذیری میباشد. همچنین عوامل رفتاری شامل انگیزهو منابع اطالعاتی می

-یطی، عوامل قانونی، عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی میهای نرم افزاری، عوامل محای شامل زیرساختهمچنین عوامل زمینه

 (.53: 1390)صفرزاده و جعفری،  باشد

در ورزش می باشد که خروجی بخش کیفی تحقیق  مالکیت معنویپرسشنامه پژوهش حاضر شامل عوامل موثر بر بهبود 

. بدین صورت که در بخش افقی ماتریس بود. با توجه به ماهیت روش الکتره نحوه طراحی پرسشنامه به صورت ماتریس می باشد

در ورزش و همچنین در بخش افقی سه شاخه کلی شامل  مالکیت معنویگویه شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر بهبود  20

در ورزش ایران بود.  مالکیت معنویدر ورزش ایران و نهایتا زمینه  مالکیت معنویدر ورزش کشور، محتوا  مالکیت معنویساختار 

این پرسشنامه ها توسط نمونه های بخش کمی تکمیل شدند. در نهایتا با استفاده از فرایند روش الکتره که به صورت کلی شامل 

ایجاد ماتریس تصمیم گیری، وزن دهی به ماتریس نرمال شده، تشکیل ماتریس چیرگی و محاسبه تعداد چیرگی می شود، به 

قرار  یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از  7 اتبا استفاده از نظر شنامهپرس نیا ییوامحت ییوارتبه بندی عوامل اقدام گردید. ر

ضریب و  شاخص روایی محتوا یسنج ییروا هایبا استفاده از فرم زین این پرسشنامه یمحتو ییدر خصوص روا نیگرفت. همچن

و مقدار  99/0نفر(،  7) دیبا توجه به تعداد اسات حتواضریب نسبی روایی مقرار گرفت. مقدار  دییمورد تأ ییروا نسبی روایی محتوا؛

. قرار گرفت دییمورد تأ پژوهش پرسشنامه یمحتو ییروا نیبه دست آمد. بنابرا برای پرسشنامه 99/0شاخص روایی محتوا، 

رتبه بندی عوامل از نظور به م  مورد تایید قرار گرفت. 84/0پایایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ با میزان 

 .دیانجام گرد  8الکتره اسلور پژوهش با استفاده از نرم افزار یهاداده لیو تحل تجزیهروند  هیکلروش الکتره استفاده گردید. 

 

 نتایج

در حوزه  مالکیت معنویبهبود عامل به عنوان عوامل مؤثر بر  20تعداد های انجام شده در این پژوهش پس از بررسی

به  ازین(، افزایش 1)عامل  شده در ورزش دیتول یها یو حفاظت از آثار و نوآور مراقبتشناسایی گردید. این عوامل شامل ورزش 

در ورزش  مالکیت معنوینظام  گاهینمودن نقش و جا بارز(، 2در ورزش )عامل  افراد یها و مهارت ها ییعدالت در خصوص توانا

(، پوشش رسانه ای از 4)عامل  در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود ی در ورزش ی تخصصها تهیکم سیتاس(، 3)عامل  رانیا

 ازیو فروش حق امت هیجهت ارا یدائم یها شگاهیبازارها و نما سیتاس(، 5نوآوری ها و خالقیت ها در حوزه ورزش )عامل 

 یکمک ها هیارا(، 7)عامل  زشدر ور مالکیت معنویآموزش ها در خصوص  بهبود(، 6)عامل  در ورزش دهیاختراعات به ثبت رس

 مالکیت معنویدر خصوص  یمنابع انسان (، جذب و تامین8)عامل  دولت به مخترعان و نوآوران عرصه ورزش یاز سو یتخصص

                                                           
8 Electre SoLver 
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مخترعان و  یالملل نیب یها یهمکار بهبود(، 10در ورزش )عامل  مالکیت معنویو نظارت بر حوزه  یابیارز(، 9)عامل  در ورزش

(، بهره گیری 12در ورزش )عامل  مالکیت معنوی(، ایجاد برنامه های فرهنگی جهت اهمیت 11وزه ورزش )عامل در ح نوآوران

جهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیتاس(، 13در حوزه ورزش )عامل  افراد یذهن یها تیها و خالق دهیاعملیاتی از 

با استفاده حمایت مدیران و سازمان های ورزشی  در  ورزش یپرداز دهیاعتبار ا شیافزا(، 14)عامل   در ورزش مالکیت معنوی

در  یچارچوب قانون جادیا(، 16)عامل  مالکیت معنوی(، ارتقا دانش فنی اساتید و متخصصان ورزش در خصوص 15)عامل 

 یها تیها و خالق دهیجامعه در خصوص محافظت از ا تیمسئول(، بهبود نقش 17)عامل  در ورزش مالکیت معنویخصوص 

( و 19ا و نوآوری های افراد در ورزش  )عامل ه تیخالق ،ها دهیا(، ایجاد بانک اطالعاتی در خصوص 18)عامل  افراد یذهن

( می باشد. به منظور رتبه بندی 20)عامل  ها در ورزش یها و نوآور دهیسرقت ها در خصوص اختراعات، ا یبرخ برخورد قانونی

ده گردید. در جهت اجرای روش فوق، در ابتدا به ایجاد ماتریس تصمیم گیری پرداخته شده این عوامل از روش الکتره استفا

 ماتریس تصمیم گیری را نشان می دهد. 1است. جدول شماره 

 : ایجاد ماتریس تصميم گيري1جدول 

 سیماتر زمينه محتوا ساختار

 شده در ورزش دیتول یها یو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت 5 6 7

 در ورزش افراد یها و مهارت ها ییبه عدالت در خصوص توانا ازینافزایش  6 5 5

 رانیدر ورزش ا مالکیت معنوینظام  گاهینمودن نقش و جا بارز 6 6 5

 در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود ی تخصصی در ورزش ها تهیکم سیتاس 5 5 6

 شپوشش رسانه ای از نوآوری ها و خالقیت ها در حوزه ورز 3 4 5

5 5 5 
 ازیو فروش حق امت هیجهت ارا یدائم یها شگاهیبازارها و نما سیتاس

 در ورزش دهیاختراعات به ثبت رس

 در ورزش مالکیت معنویآموزش ها در خصوص  بهبود 4 6 4

 دولت به مخترعان و نوآوران عرصه ورزش یاز سو یتخصص یکمک ها هیارا 5 5 5

 در ورزش مالکیت معنویخصوص  در یمنابع انسان جذب و تامین 6 5 2

 در ورزش مالکیت معنویو نظارت بر حوزه  یابیارز 5 8 3

 در حوزه ورزش مخترعان و نوآوران یالملل نیب یها یهمکار بهبود 5 5 5

 در ورزش مالکیت معنویایجاد برنامه های فرهنگی جهت اهمیت  4 5 4

 در حوزه ورزش افراد یذهن یها تیها و خالق دهیابهره گیری عملیاتی از  5 5 5

 در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیتاس 6 6 8

5 5 5 
با استفاده حمایت مدیران و سازمان  در  ورزش یپرداز دهیاعتبار ا شیافزا

 های ورزشی

 مالکیت معنویارتقا دانش فنی اساتید و متخصصان ورزش در خصوص  5 6 5

 در ورزش مالکیت معنویدر خصوص  یچارچوب قانون جادیا 4 6 6

5 5 5 
 یها تیها و خالق دهیجامعه در خصوص محافظت از ا تیمسئولبهبود نقش 

 افراد یذهن

6 6 5 
ا و نوآوری های افراد در ه تیخالق ،ها دهیاایجاد بانک اطالعاتی در خصوص 

 ورزش

7 6 7 
ها در  یها و نوآور دهیسرقت ها در خصوص اختراعات، ا یبرخ برخورد قانونی

 ورزش
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 سیماتر زمينه محتوا ساختار

 نوع شاخص مثبت مثبت مثبت

 وزن شاخص 250703/0 172323/0 576974/0

 

 این مرحله را نشان می دهد. 2در ادامه انجام روش الکتره به نرمالسازی ماتریس پرداخته شد. جدول شماره 

 نرمال شده سیبه ماتر یوزن ده: 2جدول 

 نرمال شده سیماتر زمینه محتوا ارساخت

 شده در ورزش دیتول یها یو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت 21821789/0 24135540/0 29449221/0

21035158/0 20112950/0 26186147/0 
در  افراد یها و مهارت ها ییبه عدالت در خصوص توانا ازینافزایش 

 ورزش

 رانیدر ورزش ا مالکیت معنوینظام  گاهینمودن نقش و جا رزبا 26186147/0 24135540/0 21035158/0

25242190/0 20112950/0 21821789/0 
 مالکیت معنویجهت بهبود ی تخصصی در ورزش ها تهیکم سیتاس

 در ورزش

 پوشش رسانه ای از نوآوری ها و خالقیت ها در حوزه ورزش 13093073/0 16090360/0 21035158/0

21821789/0 20112950/0 21035158/0 
 ازیو فروش حق امت هیجهت ارا یدائم یها شگاهیبازارها و نما سیتاس

 در ورزش دهیاختراعات به ثبت رس

 در ورزش مالکیت معنویآموزش ها در خصوص  بهبود 16828126/0 2413554/0 17457431/0

21821789/0 20112950/0 21035158/0 
ان و نوآوران عرصه دولت به مخترع یاز سو یتخصص یکمک ها هیارا

 ورزش

 در ورزش مالکیت معنویدر خصوص  یمنابع انسان جذب و تامین 08414063/0 20112950/0 26186147/0

 در ورزش مالکیت معنویو نظارت بر حوزه  یابیارز 12621095/0 32180719/0 21821789/0

 در حوزه ورزش ان و نوآورانمخترع یالملل نیب یها یهمکار بهبود 21035158/0 2011295/0 21821789/0

 در ورزش مالکیت معنویایجاد برنامه های فرهنگی جهت اهمیت  16828126/0 20112950/0 17457431/0

21821789/0 20112950/0 21035158/0 
در حوزه  افراد یذهن یها تیها و خالق دهیابهره گیری عملیاتی از 

 ورزش

26186147/0 24135540/0 33656253/0 
 مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشورفاتر تخصصد سیتاس

 در ورزش

21821789/0 20112950/0 21035158/0 
با استفاده حمایت مدیران و  در  ورزش یپرداز دهیاعتبار ا شیافزا

 سازمان های ورزشی

21821789/0 24135540/0 21035158/0 
مالکیت ارتقا دانش فنی اساتید و متخصصان ورزش در خصوص 

 نویمع

 در ورزش مالکیت معنویدر خصوص  یچارچوب قانون جادیا 25242190/0 24135540/0 17457431/0

21821789/0 2011295/0 21035158/0 
ها و  دهیجامعه در خصوص محافظت از ا تیمسئولبهبود نقش 

 افراد یذهن یها تیخالق

21821789/0 24135540/0 25242190/0 
ا و نوآوری های ه تیخالق ،ها دهیاایجاد بانک اطالعاتی در خصوص 

 افراد در ورزش

ها و  دهیسرقت ها در خصوص اختراعات، ا یبرخ برخورد قانونی 29449221/0 24135540/0 30550505/0
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 نرمال شده سیماتر زمینه محتوا ارساخت

 ها در ورزش ینوآور

 

 .این مرحله را نشان می دهد 3چیرگی پرداخته شد. جدول شماره  سیماتر لیتشکدر ادامه انجام روش روش الکتره به 

 چيرگی سیماتر ليتشک:  3جدول 

ل 
عام

20
 

ل 
عام

19
 

ل 
عام

18
 

ل 
عام

17
 

ل 
عام

16
 

ل 
عام

15
 

ل 
عام

14
 

ل 
عام

13
 

ل 
عام

12
 

ل 
عام

11
 

ل 
عام

10
 

ل 
عام

ل  9
عام

ل  8
عام

ل  7
عام

ل  6
عام

ل  5
عام

ل  4
عام

ل  3
عام

ل  2
عام

1 

 چیرگی سیماتر

 1عامل شماره  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

 2عامل شماره  0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

 3عامل شماره  0 1 - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

 4عامل شماره  0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

 5عامل شماره  0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 6اره عامل شم 0 0 0 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

 7عامل شماره  0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 8عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

 9عامل شماره  0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 10عامل شماره  0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 0 0 1 0 0

 12عامل شماره  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

 13عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 1 0 0 1 0 0

 14عامل شماره  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1

 15عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0 0 1 0 0

 16عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 0 1 0 0

 17عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 - 1 0 0

 18عامل شماره  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 - 0 0

 19عامل شماره  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 0

 20ه عامل شمار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 -

 

، تعداد چیرگی های 4در ادامه پژوهش حاضر، به بررسی تعداد چیرگی های موجود پرداخته شده است. جدول شماره 

 مربوط به عوامل را نشان می دهد. 

 : محاسبه تعداد چيرگی4جدول 

 جهینت یرگیتعداد چ

 (14 )عامل  در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیتاس 19

 (20)عامل  ها در ورزش یها و نوآور دهیسرقت ها در خصوص اختراعات، ا یبرخ برخورد قانونی 18

 (1)عامل  شده در ورزش دیتول یها یو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت 17
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 جهینت یرگیتعداد چ

 (19ا و نوآوری های افراد در ورزش  )عامل ه تیخالق ،ها دهیاایجاد بانک اطالعاتی در خصوص  16

 (3)عامل  رانیدر ورزش ا مالکیت معنوینظام  گاهینمودن نقش و جا بارز 13

 (4)عامل  در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود ی تخصصی در ورزش ها تهیکم سیتاس 13

 (2در ورزش )عامل  افراد یها و مهارت ها ییبه عدالت در خصوص توانا ازینافزایش  11

 (16)عامل  مالکیت معنویر خصوص ارتقا دانش فنی اساتید و متخصصان ورزش د 11

 (17)عامل  در ورزش مالکیت معنویدر خصوص  یچارچوب قانون جادیا 11

10 
 ش در ورز دهیاختراعات به ثبت رس ازیو فروش حق امت هیجهت ارا یدائم یها شگاهیبازارها و نما سیتاس

 (6)عامل 

 (8)عامل  عرصه ورزشدولت به مخترعان و نوآوران  یاز سو یتخصص یکمک ها هیارا 10

 (11در حوزه ورزش )عامل  مخترعان و نوآوران یالملل نیب یها یهمکار بهبود 10

 (15با استفاده حمایت مدیران و سازمان های ورزشی )عامل  در  ورزش یپرداز دهیاعتبار ا شیافزا 10

 (13امل در حوزه ورزش )ع افراد یذهن یها تیها و خالق دهیابهره گیری عملیاتی از  10

 (18)عامل  افراد یذهن یها تیها و خالق دهیجامعه در خصوص محافظت از ا تیمسئولبهبود نقش  10

 (7)عامل  در ورزش مالکیت معنویآموزش ها در خصوص  بهبود 2

 (10در ورزش )عامل  مالکیت معنویو نظارت بر حوزه  یابیارز 1

 (12در ورزش )عامل  نویمالکیت معایجاد برنامه های فرهنگی جهت اهمیت  1

 (5پوشش رسانه ای از نوآوری ها و خالقیت ها در حوزه ورزش )عامل  0

 (9)عامل  در ورزش مالکیت معنویدر خصوص  یمنابع انسان جذب و تامین 0

 

در  مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیسأتبا توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که 

باشد. نتایج این آزمون همچنین نشان داد که می بهبود حاکمیت فکری در ورزش بر مهمترین عامل مؤثر  19با چیرگی  رزشو

در ورزش  مالکیت معنویدر خصوص  یمنابع انسان نیو تام جذبو ها در حوزه ورزش  تیها و خالق یاز نوآور یپوشش رسانه ا

 باشد.حاکمیت فکری در ورزش میر بهبود عوامل مؤثر بترین با چیرگی صفر، کم اهمیت
 

 گيريبحث و نتيجه

عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود حاکمیت فکری در ورزش  20های انجام شده تعداد در این پژوهش پس از بررسی

حوزه های در ورزش نیازمند توجه به جنبه ها و  مالکیت معنویمشخص گردید. عوامل شناسایی شده نشان داد که جهت بهبود 

عباس زاده و مختلفی می باشد. این مساله سبب گردیده است تا نیاز به برنامه ریزی های چندوجهی در این حوزه درک گردد. 

نیازمند توجه به حوزه های مختلفی می باشد.  مالکیت معنویدر پژوهش خود مشخص نمود که جهت بهبود ( 1394همکاران )

تحت تاثیر جنبه های مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد.  لکیت معنویما( نیز اشاره داشت که 2018بتیگ )

، نمی تواند سبب مالکیت معنویاین مساله نشان دهنده این مهم می باشد که برنامه های سطحی و تک بعدی جهت بهبود 

 ارتقاء این حوزه گردد. 

بهبود آن در ورزش نیازمند وجود جنبه های قانونی،  نشان دهنده این مهم می باشد که جهت مالکیت معنویماهیت 

نیاز به  مالکیت معنویمدیریتی و سیاسی مناسبی می باشد. این مساله همچنین بازگو کننده این مهم می باشد که جهت ارتقا 

توجه و برنامه جهت ارتقا نیازمند  مالکیت معنویاشاره داشتند که ( 2017امادی )فعالیت ها و تالش های بیشتری می باشد. 

 ریزی های تخصصی می باشد که این مساله مسئولیت های مدیران در این حوزه را نشان می دهد. 
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جهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصص سیتاسنتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که در میان عوامل شناسایی شده 

در ورزش می باشد. به نظر می رسد عدم توجه به حوزه  مالکیت معنویمهمترین عامل در مسیر بهبود  در ورزش مالکیت معنوی

در ورزش سبب گردیده است تا فعالیت های اجرایی و عملیاتی در این حوزه ایجاد نگردد که این مساله منجر به  مالکیت معنوی

. ه استدر فضای ورزش کشور گردید مالکیت معنویفقدان برخی فعالیت ها از جمله دفاتر تخصصی جهت حمایت و توسعه 

سبب گردیده  مالکیت معنویدر پژوهش خود مشخص نمودند که ایجاد دفاتر تخصصی جهت بهبود و گسترش ( 2017امادی )

است تا فعالیت های موجود در این حوزه به صورت منظم و استاندارد اجرایی گردد. به نظر می رسد نبود دفاتر تخصصی در 

تا فرایندها و روند ایده پردازی در ورزش مورد حمایت قرار نگیرد. از طرفی  در ورزش سبب گردیده است مالکیت معنویخصوص 

سبب فقدان نظارت ها در خصوص ایده پردازی و  در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصصنبود 

 نونی را سبب ساز شده است.خالقیت در ورزش گردیده است تا که این مساله برخی مشکالت و رفتارهای غیراخالقی و غیرقا

، سبب گردیده است تا عمال در ورزش مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصصبه نظر می رسد فقدان 

سرقت ها در  یبرخ فضای جهت سواستفاده های برخی افراد فراهم گردد. این مساله سبب گردیده است تا عامل برخورد قانونی

در ورزش مشخص  مالکیت معنویبه عنوان دیگر عامل مهم در مسیر بهبود  ها در ورزش یا و نوآوره دهیخصوص اختراعات، ا

مالکیت اشاره داشتند که ایجاد قوانین حمایتی در خصوص ایده پردازی نقش مهمی در جهت بهبود ( 2006لیو و هو )گردد. 

ورزش سبب گردیده است تا فضای قانونی مناسبی در  در حوزه مالکیت معنویدارد. به نظر می رسد عدم توجه به مساله  معنوی

این حوزه ایجاد نگردد. این شرایط سبب گردیده است تا افراد سودجو ضمن مخدوش نمودن فرایندهای ایده پردازی، مشکالت 

ا در این عمده ای را در این خصوص ایجاد نمایند. به نظر می رسد نارسایی در انجام فعالیت های محوله به دولت و رسانه ه

در پژوهش خود مشخص نمودند که ( 2018نیکیتنکو و همکاران )خصوص یکی از مسائل مهم در شکل گیری این فضا می باشد. 

( نیز مشخص نمود که رسانه با 2018دولت به واسطه تاثیرگذاری خود نقش مهمی در مسیر حاکمیت فکری دارد. از طرفی پان )

عمیقی در جهت حاکمیت فکری برخوردار می باشد. دولت و رسانه در کشور ایران به  توجه به گستردگی خود از تاثیرگذاری

علت عدم وظایف محوله خود و فقدان برنامه ریزی های جامع جهت بهبود حاکمیت فکری در ورزش نتوانسته اند تا بستر 

سودجو در برخی حوزه ها از جمله  قدرت و نفوذ افرادمناسبی جهت حاکمیت فکری در ورزش ایران را فراهم آورند. از طرفی 

ورزش سبب گردیده است تا بسیاری از تالش های موجود در خصوص حاکمیت فکری در حوزه ورزش دچار مشکالت عمده ای 

 گردد.

به عنوان یکی از نیازهای مهم توسعه علمی و تجاری در سطح جهان، بیش از پیش مهم تلقی شده است.  معنویمالکیت 

در حوزه ورزش مشخص نمودند که برخی عوامل به  مالکیت معنویناسایی عوامل مؤثر بر بهبود و توسعه پژوهش حاضر ضمن ش

مالکیت عنوان عوامل کلیدی نقش مهمی جهت بهبود این حوزه را دارا می باشند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر جهت بهبود 

 مالکیت معنویجهت بهبود  ی در سراسر کشوردفاتر تخصصتا های مشابه پیشنهاد می گردد در حوزة ورزش و سایر حوزه معنوی

ها و  دهیها در خصوص اختراعات، اسرقت یبرخ یبرخورد قانونگردد تا با تأسیس و ایجاد گردد.  همچنین پیشنهاد می در ورزش

با  گردد تانهاد میاقدام نمود. همچنین پیش مالکیت معنویبه ایجاد بستر مناسب در ورزش جهت بهبود ها در ورزش  ینوآور

ها و تیها، خالقدهیدر خصوص ا یبانک اطالعات جادیا و همچنین شده در ورزش  دیتول یها یو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت

 در حوزة ورزش را هموار نمایند. مالکیت معنویعمال شرایط جهت بهبود  افراد در ورزش یها ینوآور
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