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طراحی گردید. پژوهش  رانیدر ورزش ا یفکر تیارائه مدل توسعه حاکمتحقیق حاضر با هدف 
آماری بخش کیفی را  حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه

تشکیل می دادند که با استفاده از  یفکر تیکشور و حوزه مالک یورزش تیرینخبگان حوزه مد
نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. جامعه آماری در  12برفی، گیری گلولهروش نمونه

استفاده از ( که با نفر 212بخش کمی شامل پژوهشگران و مخترعان حوزه ورزش بودند )حدود 
نفر به عنوان نمونه تحقیق  132گیری دردسترس و با توجه به جدول مورگان تعداد روش نمونه

ساختارمند بود. جهت های نیمهانتخاب شدند. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه
ه های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین استفادبررسی داده
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گردید و در بخش کمی از روش معادالت ساختاری بهره گیری شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل 
 انجام گردید. 2نسخه  Smart PLSو   22نسخه  SPSSافزارهای های تحقیق حاضر در نرمداده

برخی موجبات علی،  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که جهت توسعه حاکمیت فکری در ورزش 
ای، پیامدها و راهبردها وجود دارد و در مجموع، مدل تحقیق از شرایط مداخله ای،شرایط زمینه

برازش مناسبی برخوردار است. همچنین یافته ها نشان داد جهت توسعه حاکمیت فکری نیاز است 
تا ضمن توجه به قوانین، شرایط ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، برخی مسائل مربوط به دولت، 

ها مدیریت گردد. بهبود مسئولیت اجتماعی، عدالت محوری و کنترل سرقت رسانه و افراد سودجو
 باشد.نیز نقش مهمی در جهت توسعه حاکمیت فکری در ورزش دارا می

 

 .حاکمیت فکری، ورزش، اختراع و دارایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
تغییر جهت یافته است  برخی مسائل مادی به مسائل ذهنی نیزامروزه دارایی های افراد از 

(. شکل گیری ایده ها و خالقیت ها و همچنین ایجاد ظرفیت ها و 431: 2212، 1)کاالمادی
سودهای فراوان به واسطه ایده ها و خالقیت های افراد سبب گردیده است تا تالش جهت 

کری محافظت از وضعیت ایده و خالقیت افراد بهبود یابد. این مسئله سبب شکل گیری حاکمیت ف
(. بدون شک، فکر و ذهن افراد یکی از 127: 2211، 2در عرصه بین المللی شده است )پار

بزرگترین ظرفیت های انسانی می باشد که توجه به آن به عنوان یک ضرورت مشخص می باشد. 
حاکمیت فکری به مفهوم ایجاد چارچوبی مشخص جهت مراقبت از ایده ها و تفکرات خالقانه و 

د در حوزه های مختلف می باشد. به عبارت دیگر، حاکمیت فکری سبب ایجاد نوآورانه افرا
یکپارچگی مدون در روند تولید ایده ها، خالقیت ها و نوآوری ها می گردد و به واسطه ایجاد 
بستر و چارچوبی مدون و منظم سبب مدیریت افکار و ایده های خالقانه می شود. اهمیت 

در سازمان جهانی مالکیت فکری چندان بوده است که امروزه  حاکمیت فکری در سطح بین المللی
جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف افراد و گروه ها در حوزه حاکمیت فکری ایجاد گردیده 

 (.11: 2222، 3است )ایندرادوی
سبب گردیده است تا مشکالت عمده  دیدر تول یبه عنوان عامل حاکمیت فکریروزافزون  تیاهم

(. عدم رویه های 13: 2214و همکاران،  4د حاکمیت فکری ایجاد گردد )گریفیسای در جهت بهبو
مشخص در جهت هدایت و به نتیجه رساندن خالقیت ها و نوآوری های ذهنی سبب گردیده 
است تا امروزه تالش جهت ایجاد اختالل در زمینه حاکمیت فکری جدی تر از پیش از سوی 

ام گردد. افزایش ضرورت حاکمیت فکری و گسترش آن در افراد، گروه ها و حتی سازمان ها انج
سطح جوامع سبب گردیده است تا تحقیقاتی جهت بهبود شواهد علمی در مورد حاکمیت فکری 

(. تالش جهت بهبود حاکمیت فکری از سوی محققان بسیاری 2233: 2216، 1به انجام رسد )لو
دیده است تا تمامی حوزه های مختلف (. این مسئله سبب گر41: 2217، 6دنبال شده است )هوانگ

 علوم از جمله ورزش به نوعی با قضیه حاکمیت فکری درگیر و مرتبط شوند. 
 7حاکمیت فکری در ورزش نیز از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد. کوکونن 
شت ( یکی از اولین محققانی بود که به حاکمیت فکری در ورزش اشاره کرد. وی اذعان دا1331)

که در ورزش  به واسطه جابه جایی هزینه های مالی سنگین، مراقبت از جنبش های ورزشی و 
حرکات مرتبط با ورزش نیازمند مراقبت در قالب حاکمیت فکری است. حاکمیت فکری در تمامی 

(، پخش مسابقات 111: 2217، 1عرصه های مختلف ورزشی از جمله رویدادهای ورزشی )امادی
حکمت نیا و خوشنویس، (، شهرت بازیکنان )22: 1331؛ کوکونن، 2226، 3هوورزشی )لیو و 
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( نمود می نماید. اهمیت 12: 2211، 1(، تبلیغات و نوآوری ها در ورزش  )هیلتون132: 2223
حاکمیت فکری در ورزش سبب گردیده است تا تالش هایی در جوامع بین المللی جهت ارتقای 

بود آگاهی در این حوزه صورت گیرد. این مسئله در کشور چارچوب ها و قوانین و همچنین به
ایران نیز به صورت جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفته، اما به صورت جامع و تخصصی به 
توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران اشاره ای نشده است. عدم آگاهی در مورد مفهوم حاکمیت 

 کالتی در ورزش کشور ایجاد گردد. فکری در ایران سبب گردیده است تا امروزه مش
ایده ها و خالقیت ها در هر صنعتی نیازمند بهبود نظام حاکمیت معنوی است. شعوری و نجفی 

نظام حاکمیت ( اعالم داشتند که یکی از خالهای موجود در کشور ایران، بهبود کارایی 1336)
ز بیان نمودند که ایران جهت ( نی1334و همکاران ) می باشد. عباس زاده و دانش ثبت شده یمعنو

توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور نیازمند حاکمیت فکری است. همچنین سوءاستفاده از فقدان 
حاکمیت فکری در کشور ایران در حال گسترش می باشد که این مسئله سبب بروز مشکالتی برای 

ه خصوص در ابعاد افراد شده است. فقدان آگاهی ها در زمینه حاکمیت فکری در کشور ایران ب
ورزش سبب بروز بی نظمی هایی نیز در مسیر توسعه ورزش در کشور شده است )حکمت نیا و 

( اعالم داشت که برخی حوزه ها در ورزش کشور 2211(. امادی )132: 2223خوش نویس، 
نیجریه از جمله قوانین کپی رایت، بازاریابی و پخش رویدادهای ورزشی نیازمند برخورداری از 

کمیت فکری مناسب است و لزوم توسعه آن در ورزش کشور نیجریه را نشان می دهد. خالهای حا
مربوط به نظام حاکمیت فکری یکی از مشکالت موجود در حیطه ورزش می باشد )هیلتون، 

2211 :11.) 
رفتار  حیترجگردد تا دند که ایجاد حاکمیت فکری سبب می( بیان نمو2214گریفیس و همکاران )

( 2222و همکاران ) 2نیز تحت تاثیر قرار گیرد. ویوچر از ثبت اختراعات یبه درآمد ناش یاتیمال
اذعان داشتند که جهت حمایت از اختراعات و فرایند تجاری رسانی آن الزم است تا حاکمیت 

( نیز معتقد بودند که در حوزه ورزش و ابعاد مختلف 2221و همکاران ) 3فکری ایجاد گردد.  کیف
ت فکری باید اجرایی گردد و حمایت های قانونی جهت بهبود حاکمیت فکری  در آن حاکمی

( اشاره داشت که محیط متنوع ورزشی و وجود برندهای 2212ورزش الزم است. کالمادی )
تجاری، باشگاه ها، افراد، کاالهای تجاری و مجوزهای مختلف سبب گردیده است تا اهمیت 

( نیز اشاره داشت که 2222) 4پیش درک گردد. داسپوشش حاکمیت فکری در ورزش بیش از 
حاکمیت فکری در ورزش می تواند تضمینی جهت توسعه فعالیت های مربوط به ورزش باشد. 

( نیز مشخص نمودند که جهت توسعه حاکمیت فکری باید نظارت ها و 2211) 1وانگ و هوانگ
( نیز بر این 2223و همکاران ) 6وغربالگری هایی در میان مدیران به صورت منظم اجرایی گردد. لی

حاکمیت فکری دارد.  باور بودند که کیفیت اختراعات ثبت شده نقش مهمی در بهبود وضعیت
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( نیز بیان نمودند که سرمایه انسانی می تواند به بهبود و گسترش 2213و همکاران ) 1حبیب
همیت حاکمیت حاکمیت فکری منجر گردد. بررسی پیشینه های تحقیق مشخص می نماید که ا

اگرچه تحقیقات جامعی در این زمینه انجام  -فکری در حوزه ورزش نیز مورد اشاره قرار گرفته 
نشده و مدل های توسعه حاکمیت فکری در ورزش به ویژه در کشور ایران ارائه نگردیده است. از 

حاکمیت طرفی ابهامات اساسی در مورد حاکمیت فکری سبب شده تا نیاز به طراحی مدل توسعه 
 فکری در ورزش کشور درک گردد. 

باید توجه داشت که حاکمیت فکری یک پوشش حمایتی جهت حمایت از نوآوری، خالقیت، 
کارآفرینی، ایده و فکر می باشد و منظور از ورزش در تحقیق حاضر شامل تمامی ابعاد مختلف 

ت ورزشی و فعالیت ورزش در سازمان های ورزشی، صنایع ورزشی، باشگاه های ورزشی، تحقیقا
های ورزشی حرفه ای، قهرمانی، تربیتی و همگانی است. برخی مسائل جامع در زمینه حاکمیت 
فکری سبب گردیده است تا تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه حاکمیت فکری در ورزش 

 ایران طراحی و اجرا گردد. لذا پرسش های تحقیق به قرار زیرند:
 سعه حاکمیت فکری در ورزش ایران چیست؟ شرایط علی موثر بر تو .1
 شرایط زمینه ای موثر بر توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران چیست؟ .2
 شرایط مداخله گر موثر بر توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران چیست؟ .3
 کری در ورزش ایران چیست؟راهبردهای توسعه حاکمیت ف .4
 کری در ورزش ایران چیست؟پیامدهای توسعه حاکمیت ف .1
 کری در ورزش ایران چگونه است؟توسعه حاکمیت فمدل  .6

 
 پژوهش شناسیروش

ها آمیخته بود که به پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده
صورت کیفی و کمی انجام گردید. در مرحله اول، برای ساخت مدل از روش کیفی تحلیل محتوا و 

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل معادالت  -توصیفیبرای آزمون مدل از روش کمی 
ساختاری استفاده گردید. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا به صورت 
کیفی و سپس به صورت کمی به اجرا درآمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بود که 

ای، کلی شرایط علی، شرایط زمینه یه در قالب پنج مؤلفهگو 23بعد از رسیدن به اشباع نظری، 
 1ای لیکرت )خیلی زیاد، گر، پدیده اصلی و اقدامات و پیامدها به صورت پنج گزینهشرایط مداخله

نخبگان و آماری بخش کیفی این پژوهش را  امتیاز( تدوین شد. جامعه 1امتیاز تا خیلی کم، 
تشکیل می دادند. جهت تعیین  یفکر تیور و حوزه مالککش یورزش تیرینظران حوزه مدصاحب

نمونه پژوهش در این بخش، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده گردید؛ بدین صورت که 
ضمن مشخص نمودن برخی خبرگان اولیه در این زمینه، از آنها در شناسایی سایر خبرگان استفاده 

 12ی گلوله برفی و رسیدن به اشباع نظری، تعداد گردید. در نهایت پس از اتمام روش نمونه گیر
ی شامل پژوهشگران و کم در بخش یجامعه آمارنفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. 

نفر  212حدود افراد  نیانجام شده،  تعداد ا یها یپس از بررس مخترعان حوزه ورزش بودند که
نفر به عنوان نمونه آماری  132جدول حجم نمونه مورگان، تعداد . با استفاده از دیمشخص گرد
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 لیپرسشنامه تکم  121تعداد  تنهای در هاپرسشنامه آوریپس از پخش و جمع انتخاب شدند.
 روش نمونه گیری در بخش کمی به صورت دردسترس بود. . دیگرد یشده، جمع آور

 قیها از طرداده لیل شد. مراحل تحلکدگذاری، تحلی ندیفرا قیکیفی پژوهش از طر هایداده
 ینشیو کدگذاری گز )مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین(کدگذاری باز، کدگذاری محوری 

)انتخاب یک مقوله محوری به عنوان مقوله اصلی و مشخص کردن ارتباط بین هر یک از 
 نیدر حال تکو هیاز نظر یتجسم ریتصو ای یمنطق میعرضه پارادا اانجام و ب های محوری(مقوله
یافت. در بخش کمی از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار پایان 

های های دموگرافیک پژوهش  و از شاخص توصیفی از میانگین و درصد فراوانی برای بیان ویژگی
بررسی و پاسخ ها )طبیعی و یا غیر طبیعی بودن( و در کشیدگی و چولگی جهت بررسی توزیع داده

 SPSSافزارهای ساختاری از نرمگیری و مدلبه سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه
 استفاده شد. 2نسخه  Smart PLSو   22نسخه 

 هایمدل به مربوط بخش الف(: شود می سنجیده بخش دو در PLS در روایی و پایایی 
 بارهای ضرایب به وسیله گیری اندازه مدل پایایی .ساختاری مدل به مربوط بخش گیری؛ ب(اندازه

 مقدار محاسبه طریق از بارعاملی .گیردمی ارزیابی قرار مورد ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای عاملی،
 از بیشتر یا و برابر مقدار اگر این که شود می محاسبه سازه آن با سازه یک های شاخص همبستگی

 این موید دلیل استفاده از نرم افزار واریانس محور( شود،)سخت گیرانه ترین حالت به  7/2 مقدار
 سازه آن گیریاندازه خطای واریانس از آن های و شاخص سازه بین واریانس که است مطلب
قابل قبول است. همچنین در مورد روایی محتوایی نیز با استفاده از  سازه آن مورد در پایایی و بیشتر

با توجه به  CVRروایی مورد تأیید قرار گرفت. مقدار  CVRو  CVIهای روایی سنجی فرم
به دست آمد. بنابراین روایی محتوی  33/2بیشتر از   CVIو مقدار  13/2نفر(،  12تعداد اساتید )

ابزار هم مورد تأیید قرار گرفت. روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت ساختاری است، نیز 
 استفاده شد. 12نسخه  Max QDAافزار ها از نرممصاحبه سنجیده شد. همچنین در بخش تحلیل

 
 یافته های پژوهش

مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافت و از طریق تحلیل محتوا و  12نتایج حاصل از 
ای، شرایط کلی شرایط علی، شرایط زمینه کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب پنج مؤلفه

بر اساس مدل  -دامات و پیامدها انجام شد. نتایج بخش کیفی پژوهشگر، پدیده اصلی و اقمداخله
 رانیدر ورزش ا یفکر تیتوسعه حاکمنشان داد که پدیده اصلی،  -پارادایمی اشتراوس و کوربین

 تیمسئول، افراد یها و مهارت ها ییتوانا زمینهبه عدالت در  ازینباشد. موجبات علی، شامل می
 زمینهسرقت ها در  یبرخ وجودو  افراد یذهن یها تیها و خالق دهیمحافظت از ا زمینهجامعه در 

ای نیز در دو سطح خرد و کالن به دارد.  شرایط زمینه ها در ورزش یها و نوآور دهیاختراعات، ا
باشد. شرایط مداخله ی میاجتماع طیشرای و فرهنگ طیشرای، ساختار طیشرا، نیقوانترتیب شامل 
باشد. راهبردها)اقدامات(،  توسعه حاکمیت فکری در دولت، افراد سودجو و رسانه می گر نیز شامل

و نظارت بر  یابیارز، در ورزش یفکر تیحاکم زمینهدر  یچارچوب قانون جادیاورزش شامل 
، در ورزش یفکر تیحاکم زمینهدر  یمنابع انسان نیآموزش ها و تام بهبودی، فکر تیحوزه حاکم

 یها شگاهیبازارها و نما سیتاس، شده در ورزش دیتول یها یو حفاظت از آثار و نوآور مراقبت
 یکمک ها ارائه، در ورزش دهیاختراعات به ثبت رس ازیو فروش حق امت هئجهت ارا یدائم
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 یها و دفاتر تخصص تهیکم سیتاس، دولت به مخترعان و نوآوران عرصه ورزش یاز سو یتخصص
در  یفکر تینظام حاکم گاهینمودن نقش و جا بارز، در ورزش یفکر تیجهت بهبود حاکم

باشد. پیامدها هم شامل می مخترعان و نوآوران  یالملل نیب یها یهمکار بهبودو   رانیورزش ا
در  عیتسرتوسط بخش دولتی و خصوصی،  ها در ورزش تیها و خالق دهیاز ا تیحما شیافزا
و  در ورزش یپرداز دهیاعتبار ا شیافزا، ر ورزشد محصول و خدماتها به  دهیا لیتبد ندیفرا

در  رانیدر ورزش ا یفکر تیتوسعه حاکمبود. مدل پارادایمی  سرقت آثار در حوزه ورزش کاهش
 نشان داده شده است:  1شکل 

 

 رانیدر ورزش ا یفکر تیتوسعه حاکم پاردایمیمدل : 8شکل 
 

ری، مسئولیت جامعه در برابر عدالت محوبا توجه به مدل پارادایمی تحقیق مشخص گردید که 
های افراد و همچنین وجود برخی سرقت ها از جمله مسائل علی است که لزوم گسترش ایده

نماید. از طرفی مدل پارادایمی تحقیق مشخص حاکمیت فکری در ورزش را کامال مشخص می
نه ها نقش نین رسانمود که در مسیر توسعه حاکمیت فکری در ورزش دولت، افراد سودجو و همچ

نمایند. این در حالی است که نتایج تحقیق مشخص نمود که توسعه گری را ایفا میمداخله
حاکمیت فکری در ورزش باید در بستر قوانین و شرایط ساختاری، فرهنگی و اجتماعی حرکت 

ه نماید. مدل پارادایمی تحقیق حاضر نشان داد که توسعه حاکمیت فکری در ورزش می تواند ب
بهبود حمایت از خالقیت ها، تسریع در فرایند، افزایش اعتبار ایده پردازی و کاهش سرقت ایده ها 

 و خالقیت ها در ورزش منجر گردد.
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های پژوهش شناختی نمونههای جمعیتبه تحلیل ویژگی SPSSافزار در ادامه از طریق نرم
 Smartافزار ها از طریق نرمپرسشنامهآوری پرداخته شد. سپس با تحلیل نتایج حاصل از جمع

PLS های پژوهش پاسخ داده شد. یافته های توصیفی مربوط به نمونه های آماری تحقیق به سؤال
 آمده است: 2حاضر در جدول 

  
 : یافته های توصیفی تحقیق5جدول 

 
ویژگی های 

 جمعیت شناختی
 درصد فراوانی گروه ها

 
 بخش کیفی تحقیق

 جنسیت
 6/66 1 مرد
 4/33 4 زن

 سطح تحصیالت
 71 3 دکتری

 21 3 کارشناسی ارشد

 بخش کمی تحقیق

 جنسیت
 2/61 73 مرد
 7/34 42 زن

 سطح تحصیالت
 1/31 31 دکتری

 6/44 14 کارشناسی ارشد
 3/23 23 ترکارشناسی و پایین

 رده سنی

 6/6 1 سال 32زیر 
 1/12 63 سال 32-42
 4/31 31 سال 42-12

 3/3 12 سال 12باالی 
 

 4/33درصد مرد و  6/66های بخش کیفی تحقیق شامل نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نمونه
 71درصد  زن بودند. همچنین از این میان نمونه های تحقیق افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با 

وضعیت جنسیت نمونه تحقیق در بخش درصد بیشترین تعداد را داشتند.  نتایج توصیفی مربوط به 
درصد را زنان  7/34درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق را مردان و   2/61کمی نشان داد که 

های توصیفی تحقیق نیز نشان داد که از میان نمونه های تحقیق، افراد تشکیل می دهند. نتایج یافته
رین تعداد را دارا می باشند. نتایج درصد بیشت 6/44دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با 

  1/12سال با  32-42توصیفی تحقیق همچنین نشان داد که در میان گروه های سنی، گروه سنی 
 درصد بیشترین تعداد را دارا می باشند. 

ها از چولگی و کشیدگی استفاده شد. (، برای تعیین نرمالیته داده2212و همکاران) 1بنابرگفته هیر
برازش  بررسی قرار دارد. برای -1و  1و کشیدگی بین  -3و  3اد که چولگی بین نتایج نشان د

 شود و پایایی خودمی استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه گیری، اندازه هایمدل
ترکیبی و پایایی  پایایی ، کرونباخ آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق سه از

. باشدمی 7/2عاملی،  بارهای ضرایب بودن مناسب برای مالک پذیرد. مقدارمی تصور اشتراکی

                                                           

1. Hair 
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 آلفای به مربوط بود. مقدار بیشتر 7/2 از سواالت عاملی بارهای ها، اکثر ضرایبتمامی سوال برای
 مدل مناسب پایایی از که بود 7/2 از باالتر متغیر نیز پنج هر در متغیرها ترکیبی و پایایی کرونباخ

 تایید پایایی که آنجا از .دارد قرار مطلوب حد در متغیرها پایایی تحقیق در این .حکایت دارد
 کل به تعمیم قابل و نتیجه پرداخت ساختاری معادالت توسط فرضیات بررسی به توانمی شودمی

 به که همگراست روایی گیری، اندازه های مدل بررسی در دوم معیار .باشدمی نظر مورد جامعه
 و فورنل روش به توجه با .پردازد می خود ها( )شاخص با سواالت متغیر هر همبستگی بررسی
 مقدار متغیر، 1 تمامی برای اند،کرده معرفی باال به 4/2 را AVE برای مناسب مقدار که الرکر

AVE هایمدل برازش بررسی معیار سومین واگرا، روایی .باشدمی 4/2 مساوی یا بیشتر 
 هر متغیر به مربوط که در این پژوهش در هر دو بخش روش اول )سواالت است گیریاندازه
 مهم دیگر( و دوم )معیار متغیرهای به نسبت تا دارند بیشتری متغیر همبستگی آن خود به نسبت

 آن رابطه مقایسه در سواالتش با یک متغیر رابطه میزان گردد،می مشخص واگرا روایی با که دیگری
 که است آن از حاکی مدل یک قبول واگرای قابل روایی که طوری به متغیرهاست؛ سایر با متغیر
 در وقتی واگرا روایی .دیگر های متغیر با تا خود دارد سواالت با بیشتری تعامل مدل در متغیر یک

 و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر برای هر AVE میزان که است قابل قبول سطح
باشد( مورد تأیید قرار گرفت. نتایج مربوط به آلفای کرونباخ، پایایی  مدل در دیگر متغیرهای
 آمده است:  1در جدول  AVEترکیبی و 

 
 AVE: آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و 8جدول 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ 

121211/2 موجبات علی  741211/2  417412/2  

116322/2 ایشرایط زمینه  611214/2  122111/2  

112363/2 گرشرایط مداخله  623621/2  313621/2  

141212/2 راهبردها  636211/2  121174/2  

122114/2 پیامدها  721111/2  136211/2  

 
، مشـخص گردیـد کـه داده هـای تحقیـق جهـت انجـام روش معـادالت 1مطابق با نتایج جـدول 

مناســب بــودن بــرازش اولیــه مــدل ســاختاری مناســب مــی باشــد. همچنــین نتــایج ایــن جــدول 
 بـرازش بـه نوبـت گیـری انـدازه هـایمـدل بـرازش بررسـی از تحقیق را نشان مـی دهـد.  بعـد

ــه کــه. رســدمــی پــژوهش ســاختاری مــدل  مــدل بخــش شــد، اشــاره پــیش از ایــن همــان گون
 و نـدارد کـاری )متغیرهـای آشـکار( سـواالت بـه گیـری، انـدازه هـایمـدل خـالف بر ساختاری

سـاختاری  در ادامـه، مـدل .گـرددمـی بررسـی آنهـا میـان روابـط بـا همـراه پنهـان متغیرهای تنها
 3آورده شــده اســت. همچنــین شــکل ضــرایب تــی همــان مــدل در شــکل  2پــژوهش در شــکل 
 گزارش شده است: 
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 : مدل ساختاری پژوهش 5شکل 

 
 : ضرایب تی مدل ساختاری پژوهش8شکل 

 
 اساسی و اولین که شود می استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

 این مقدار که صورتی در .باشدمی t-values مقادیر همان یا t داری معنی ضرایب ترین معیار،
 سطح در روابط تایید در نتیجه و متغیرها بین رابطه صحت از نشان شود، بیشتر 31/2 از اعداد

 . است 36/1 اطمینان
 

 ( روابط t-values)مقادیرt داری مسیر و ضرایب معنی : ضرایب5جدول 

 T-VALUEمقدار  ضرب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل
 721/6 441/2 پدیده اصلی موجبات علی

 123/6 163/2 راهبردها پدیده اصلی
 341/4 112/2 راهبردها ایشرایط زمینه

 663/3 321/2 راهبردها گرشرایط مداخله
 742/47 173/2 پیامدها راهبردها
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روابط  باشد. بنابراین همهمی 36/1همگی بیشتر از  T-Value فوق، مقدار جدول به توجه با
مورد تأیید قرار گرفت؛ بدین صورت که شرایط علی بر  33/2حاضر در مدل پژوهش در سطح 

دارد. از طرفی نتایج مشخص نمود که در غالب مدل  441/2پدیده اصلی تاثیر معناداری به میزان 
=تاثیر( و شرایط مداخله گر 112/2=تاثیر(،  شرایط زمینه ای )136/2تحقیق، پدیده اصلی )

=تاثیر( بر راهبردهای توسعه حاکمیت فکری در ورزش تاثیرگذار می باشد. لذا می توان 321/2)
گفت که در مسیر اجرایی نمود راهبردهای توسعه حاکمیت فکری در ورزش باید به پدیده اصلی، 
شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر توجه ویژه داشت، چرا که این مسائل بر روند شکل گیری و 

 هبردهای توسعه حاکمیت فکری در ورزش تاثیر بسزایی دارند.اجرای را
از  یکی مورد در Q2 مقدار که صورتی در و سازد می مشخص را مدل بینی پیش قدرت Q2 معیار
 پیش قدرت از نشان ترتیب به نماید، را کسب 32/2و  11/2، 22/2مقدار  سه زا درون های متغیر
 معیاربرای این .را دارد آن به مربوط زای برون های متغیر یا متغیر قوی و متوسط ضعیف، بینی

 برونزا)مستقل( در متغیرهای که دهد می نشان این باشد کهمی 32/2 از زا بیشتر درون متغیرهای
تا  را پژوهش ساختاری مدل مناسب برازش بار دیگر و قوی هستند وابسته متغیرهای بینی پیش

 .نمایند می حدودی تایید
 

 کلی برازش مدل
 آن، برازش تایید با و شود می ساختاری و گیری اندازه مدل بخش دو هر شامل کلی برازش مدل 

 عنوان به که 36/2و  21/2، 21/2مقدار  سه به توجه با .شود می کامل مدل یک در بررسی برازش
  36/2مقادیر بیشتر از   حصول و است شده معرفیGOF برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر
پس از بررسی برازش مدل تحقیق و مشخص نمودن  .قوی است مدل کلی برازش ،GOF برای

 به نمایش گذاشته شده است: 4اعتبار مدل، مدل نهایی تحقیق در شکل 
 

 
 : مدل نهایی تحقیق0شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
طراحی گردید. نتایج  رانیدر ورزش ا یفکر تیارائه مدل توسعه حاکمتحقیق حاضر با هدف 

برخی موجبات علی، شرایط زمینه ای،  نشان داد که جهت توسعه حاکمیت فکری در ورزش
دارد. بدین صورت که پدیده اصلی، توسعه حاکمیت خله ای، پیامدها و راهبردها وجود شرایط مدا

ا و ه ییتوانا زمینهبه عدالت در  ازینباشد. موجبات علی شامل فکری در ورزش ایران می
و  افراد یذهن یها تیها و خالق دهیمحافظت از ا موردجامعه در  تیمسئول، افراد یهامهارت
است. ویوچر و  ها در ورزش یها و نوآور دهیاختراعات، ا زمینهسرقت ها در  یبرخ وجود

( مشخص نمودند که لزوم عدالت محوری در جوامع سبب گردیده است تا امروزه 2222همکاران )
( نیز بیان نمودند که 1336لزوم حمایت از اختراعات در جوامع درک گردد. شعوری و نجفی )

سرقت های ادبی موجود در جوامع بین المللی سبب گردیده است تا تالش جهت ایجاد حاکمیت 
فکری گسترده در سطح جهان صورت پذیرد. بر این اساس می توان چنین اعالم داشت که نتایج 

( همخوان 1336( و شعوری و نجفی )2222تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ویوچر و همکاران )
می باشد. در تفسیر این مسئله باید گفت که برخی بی قانونی ها در ورزش کشور طی فرایند ایده 

سرقت های انجام گرفته شده سبب گردیده است تا امروزه بیش از هر زمانی دیگر نیاز پردازی و 
به ایجاد حاکمیت فکری درک گردد. از طرفی لزوم عدالت محوری سبب گردیده است تا تمامی 
گروه ها و افراد در ورزش این حق را داشته باشند که از ایده و خالقیت خود به گونه مناسبی 

 زوم حاکمیت فکری در ورزش بیش از پیش درک شود. مراقبت کنند و ل
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شرایط مداخله گر موجود در جهت توسعه حاکمیت فکری در 

( در تحقیق خود نشان 2211ورزش شامل دولت، افراد سودجو و رسانه می باشد. وانگ و هوانگ )
نقش مهمی در جهت توسعه حاکمیت دادند که فرایندهای مدیریتی و ضعف در این فرایندها 

فکری دارد و به نوعی سبب ایجاد محدودیت برای توسعه حاکمیت فکری می گردد. این در حالی 
است که این مسئله در تحقیق حاضر به عنوان عوامل مداخله گر در جهت توسعه حاکمیت فکری 

تایج تحقیق حاضر با در ورزش مشخص نگردیده است. از این رو می توان چنین اعالم داشت که ن
( ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد وجود مشکالت اساسی 2211نتایج تحقیق وانگ و هوانگ )

در جهت توسعه حاکمیت فکری در ورزش در ایران در ارتباط با دولت، افراد سودجو و رسانه ها 
ت توسعه سبب گردیده است تا برخی مسائل از جمله فرایندهای مدیریتی نقش پررنگی در جه

حاکمیت فکری در ورزش نداشته باشند. به عبارت دیگر، اهمیت و تاثیرگذاری دولت، افراد 
سودجو و رسانه در این زمینه چندان قوی و مهم بوده است که برخی ضعف های مدیریتی در این 
زمینه به چشم نمی آید. از طرفی به نظر می رسد عدم نظارت مناسب دولت در این حوزه و 

افراد سودجو در این حوزه سبب گردیده است تا مشکالت عمده ای در قدرت و نفوذ  همچنین
این مسیر ایجاد گردد. از سوی دیگر، رسانه با توجه به عدم انجام رسالت خود در این حوزه، به 

و  1نوعی دیگر عامل مداخله گر در زمینه حاکمیت فکری در ورزش ایران می باشد. نیکیتنکو
( در تحقیق خود دریافتند که دولت به واسطه تاثیرگذاری خود نقش مهمی در 2211همکاران )

( نیز نشان داد که رسانه با توجه به گستردگی خود از 2211) 2مسیر حاکمیت فکری دارد. پان

                                                           

1. Nikitenko  
2. Pan  
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تاثیرگذاری عمیقی در جهت حاکمیت فکری برخوردار می باشد. دولت و رسانه در کشور ایران به 
دم انجام وظایف محوله خود و فقدان برنامه ریزی های جامع جهت بهبود حاکمیت فکری علت ع

در ورزش نتوانسته اند تا بستر مناسبی را جهت حاکمیت فکری در ورزش ایران فراهم آورند. از 
طرفی، قدرت و نفوذ افراد سودجو در برخی حوزه ها از جمله ورزش سبب گردیده است تا 

موجود در زمینه حاکمیت فکری در حوزه ورزش دچار مشکالت عمده ای  بسیاری از تالش های
 گردد.

از  تیحما شیافزانتایج تحقیق حاضر نشان داد که از پیامدهای توسعه حاکمیت فکری در ورزش، 
 شیافزا، در ورزش یها به نوآور دهیا لیتبد ندیدر فرا عیتسر، ها در ورزش تیها و خالق دهیا

می باشد. منطقی و همکاران  سرقت آثار در حوزه ورزش کاهشو  ر  ورزشد یپرداز دهیاعتبار ا
( در تحقیق خود مشخص نمودند که مسیر بهبود حاکمیت فکری وابسته به برخی شرایط 1332)

( اشاره داشتند که جهت بهبود حاکمیت 1331فرهنگی و مدیریتی می باشد. خانی و نصراللهی )
همچنین گسترش نظارت و ارزیابی ها در این زمینه می  فکری نیازمند ایجاد مراکز تخصصی و

( و 1332باشد. پس می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات منطقی و همکاران )
( همخوان است. در تفسیر این مسئله الزم به ذکر است که حاکمیت 1331خانی و نصراللهی )

یزی و سازماندهی دقیق است. لذا ایجاد بستر فکری جهت توسعه نیازمند برخورداری از برنامه ر
قانونی، فرهنگی، ساختاری و اجتماعی در فضای ورزش کشور می تواند زمینه جهت رشد و 

( مشخص نمودند که حاکمیت 2211گسترش حاکمیت فکری را فراهم نماید. وانگ و هوانگ )
و فرهنگی می باشد. بدین  فکری نتیجه برنامه ریزی دقیق و منظم در حوزه های قانونی، مدیریتی

صورت، جهت توسعه حاکمیت فکری باید اصول و بستر اولیه فراهم باشد. لذا مسائل قانونی، 
اجتماعی، ساختاری و فرهنگی نقش مهم و اساسی در جهت فراهم آوردن بستر اولیه جهت توسعه 

 حاکمیت فکری در ورزش دارد.
ورزش سبب بهبود حمایت از  درتحقیق حاضر مشخص نمود که توسعه حاکمیت فکری 

ها، تسریع در فرایند، افزایش اعتبار ایده پردازی و در نهایت کاهش سرقت ایده ها و خالقیت
( در 2211خالقیت ها در ورزش می گردد. تحقیقات مختلفی به این مسئله اشاره داشته اند. پان )

مهمی در بهبود و گسترش تحقیق خود مشخص نمود که ارتقای جایگاه نظام حاکمیت فکری نقش 
( اشاره داشتند که توسعه حاکمیت فکری سبب کاهش سرقت 2223این نظام دارد. لیو و همکاران )

ایده و فکر افراد می گردد. به عبارت دیگر، توسعه حاکمیت فکری سبب بهبود حمایت از نوآوری 
با نتایج تحقیقات پان می گردد. با این توجه می توان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر 

( همخوان می باشد. در تفسیر این مسئله باید گفت که حاکمیت 2223( و لیو و همکاران )2211)
فکری سبب می گردد تا شرایطی بر ورزش حکمفرما شود که خروجی آن ایجاد قوانین شفاف، 

در ورزش، نظارت های جامع و همچنین استانداردهای دقیقی شود که ارتقای حمایت از خالقیت 
تسریع فرایند ایده پردازی، ارتقای اعتبار ایده پردازی و کاهش سرقت ایده و خالقیت در ورزش را 
در پی داشته باشد. حاکمیت فکری به مانند یک چتر حمایتی سبب می گردد تا فضای ورزش در 

کامل حوزه خالقیت و نوآوری کامال تحت کنترل باشد و با سوء استفاده های موجود به صورت 
برخورد قانونی شود. این مسئله بدون شک می تواند پیامدهای مثبتی بر ورزش کشور و روند ایده 

 پردازی در ورزش کشور داشته باشد.
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گسترش حاکمیت فکری در ورزش می تواند ضمن امنیت بخشی به فضای ورزش کشور، دانش 
و گسترش منابع انسانی و  فنی و علمی این حوزه را ارتقا دهد. به عبارت دیگر، مسیر بهبود

همچنین شایسته ساالری در ورزش که یکی از نیازهای روز ورزش می باشد، جدا از بهبود 
حاکمیت فکری نیست. ارتقای حاکمیت فکری سبب می گردد تا بستری ایمن و مطمن در ورزش 
جهت ارتقا و پیشرفت فراهم شود و به بهبود وضعیت ورزش بینجامد. تحقیق حاضر مشخص 

چارچوب  جادیانمود که مسیر بهبود حاکمیت فکری در ورزش نیازمند برخی راهبردها از جمله  
 بهبودی، فکر تیو نظارت بر حوزه حاکم یابیارز، در ورزش یفکر تیحاکم زمینهدر  یقانون

و حفاظت از آثار و  مراقبت، در ورزش یفکر تیحاکم زمینهدر  یمنابع انسان نیآموزش ها و تام
جهت ارائه و فروش  یدائم یها شگاهیبازارها و نما سیتاس، شده در ورزش دیتول یاه ینوآور

دولت به  یاز سو یتخصص یکمک ها ارائه، در ورزش دهیاختراعات به ثبت رس ازیحق امت
 یفکر تیجهت بهبود حاکم یها و دفاتر تخصص تهیکم سیتاس، مخترعان و نوآوران عرصه ورزش

 یهایهمکار بهبودو   رانیدر ورزش ا یفکر تینظام حاکم گاهینمودن نقش و جا بارز، در ورزش
 باشد. می مخترعان و نوآوران  یالملل نیب

 
 پیشنهادها

عه حاکمیت فکری در ورزش ارائه با توجه به راهبردهای فوق، پیشنهادات عملیاتی جهت توس
 گردد:می
  کمیته های نظارتی در بدنه ورزش جهت بررسی حاکمیت فکری و همچنین ارزیابی فعالیت

 های انجام شده در این حوزه، مسیر توسعه حاکمیت فکری را دنبال نمایند. 
  در دوره های آموزشی موجود در صنعت، سازمان ها، باشگاه ها و دانشگاه ها، به حاکمیت

 ارائه شود. فکری توجه بیشتر و آموزش های الزم 
  نمایشگاه های ملی و بین المللی تخصصی در حوزه ورزش جهت ارائه آخرین یافته های

 علمی، صنعتی و خدماتی افراد صاحب ایده در ورزش به صورت منظم اجرایی گردد. 
  با کاهش زمان و فرایند اداری ثبت و بررسی ایده ها، خالقیت ها، نوآوری ها و طرح های

 سوء استفاده از این ایده ها اقدام شود.  افراد در جهت کاهش
  قوانین شفاف در جهت برخورد با متخلفان در حوزه های مربوط به حاکمیت فکری در ورزش

 ایجاد و اجرایی گردد. 
  مکان هایی مشخص در سطح کشور جهت ایجاد و دائمی نمودن نمایشگاه های تخصصی در

 ه شود.زمینه آخرین یافته های حوزه ورزش در نظر گرفت
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