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 چکیده
و مبتنی  به شیوة کیفی تحقیق . روشاستهدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکري در ورزش ایران 

 صورتبهي ریگنمونه .گرفت انجام افتهیساختاراز طریق مصاحبۀ نیمه اطالعات گردآوري .استبنیاد ي دادهپردازهینظربر 
مدیریت ورزشی، حقوق  استادان رشتۀنفر از  23( هادادهي متوالی تا رسیدن به کفایت نظري ریگنمونههدفمند و به شیوة 

موضوعی توافق درون مصاحبه از حسابرسی فرایند وروایی و پایایی مطلوب ابزار و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. 
استفاده  نتخابیا کدگذاريو  محوري کدگذاري باز، کدگذاري سیستماتیک سه روش ها ازدست آمد و براي تحلیل دادهبه

طبقۀ اصلی  9ساس مقوله استخراج شد. بر این ا 28مفهوم کلیدي و  38کد ثانویه،  101 هامصاحبهدر نتیجۀ تحلیل . شد
و  ینید ی،اجتماع ی،فرهنگ هايزمینه«، »و تعامل سازنده با آنها یالمللنیب یحقوق يدر نهادها یتعضو«تحت عنوان 

 نظارت«، »یو پرورش یآموزش سازوکارهاي«، »وضع قوانین حاکمیت فکري در ورزش«، »ورزش یصنعت ۀتوسع«، »یاسیس
حق مالکیت « و» مزایا و منافع حق مالکیت فکري«، »ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکري«، »از قانون یانتو ص

تعددي است و مگفت مالکیت فکري در ورزش متأثر از عوامل  توانیمکلی  طوربهوجود آمد. به» فکري مصادیق ورزشی
 .استي سازوکارهاي مختلف سازفعالمند ي از آن نیازبرداربهره

  
 يدیکل يهاواژه

 بنیاد.حقوق مالکیت فکري، حقوق ورزشی، قوانین، نظریۀ داده

                                                           
    :com@yahoo2007f_emamiEmail.                               91272049091یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
اهمیت کلیدي نظران بر است و تمام صاحب يو اساس اقتصاد آزاد و مبادالت بازار هیپا ،1تیحقوق مالک

حقوق  دهندیمختلف نشان مي هااستداللو اقتصاددانان با  رندتأکید دا ياقتصاد ۀتوسعآن در فرایند 

ي بر جاي اقتصاد يهابر فعالیت ینامطلوب و منف تأثیرات تواندیناامن، مغیرمشخص، ضعیف و  تیمالک

کند که یی استفاده میهاییدارا نییتببراي  3»سرمایۀ مرده«از اصطالح  2). هرناندود سوتو1بگذارد (

 يهاآنها در فعالیت شیامکان ظهور و نماتوسعه دلیل حقوق مالکیت ضعیف در برخی کشورهاي در حال به

در  تواندینم یتینظام حقوق مالک چیه در واقع این موضوع بیانگر این مطلب است کهوجود ندارد.  یرسم

است که امکان  يمندقدرت ییو قضا ینظام حقوق ازمندین تیبلکه استقرار حقوق مالک ،شود یاتیخأل عمل

 آفرینش از ناشی حقوق از است عبارت وسیع مفهوم در 4فکري ). مالکیت2( را فراهم کند هاییداراۀ مبادل

 وجودابتکار به یا هنر دانش، راه از که هنري و ادبی صنعتی، علمی، يهانهیزم در آفریننده خالقیت فکري و

 ابتکار و خالقیت از فکر، که است مقرراتی و قواعد مجموعهفکري  مالکیت حقوق کلی، بیان . بهدیآیم

 محدود مادي حقوق سري یک این زمینه در و کندحمایت می دارند، دادوستد و اقتصادي ارزش که بشر

اصطالح مالکیت فکري بیانگر  یقتدر حق 5کند.اعطا می آن ةدآورندیپد به دائم معنوي حقوق و زمان به

). در حقیقت واژة 4از تفکر انسانی است ( شدهخلق) 3هاي ناملموس (حقوق قانونی براي حفظ دارایی

کند مالکیت ) که تأکید می5و همکاران (6کننده است و براساس نظریۀ چیسومینتضممالکیت فکري 

حقوق مربوط به این خالقیت تعیین شده شود و چنانچه فکري یک اثر یا خالقیت یک دارایی محسوب می

 یحقوق و به معنی حق ی مالکیت فکريکل طوربه رونیازا). 4باشد، در زمرة دارایی افراد لحاظ خواهد شد (

. بنابراین شودیهنري داده م ادبیات و کارهاي سبب فعالیت فکري در صنعت، علوم،است که به افراد به

 ).6(شود گفت مالکیت فکري اصطالحی است که براي اشاره به خروجی یک فرایند خالق استفاده می توانیم

                                                           
1. Property Rights 
2. Hernando de Soto 
3. dead capital 
4. Intellectual property 

 کاال، واردات از ممانعت فروش، ساخت، انحصاري حق از عبارت است (Economic Right)اقصادي  یا مادي حق از . منظور5
معنوي  حق از مقصود .جایزه و پاداش از استفاده حق و اجرا و عرضه حق تبدیل، و تلخیص و اقتباس حق تکثیر، نشر و حق

(Moral Right) به دسترسی حق و عدول حق اثر، تمامیت حق پدیدآورنده، عنوان و نام حرمت حق اثر، افشاي حق شامل 
  پژوهشگاه انتشارت ،1386، اینمحمود حکمت فکري، مالکیت : مبانیر.ك احصاشده حقوق از هریک ۀمطالع است. براي اثر

 .47 -63ص  اسالمی، ۀاندیش
6 . Chisum 



 905                                                                رانیدر ورزش ا يفکر تیحقوق مالک طراحی مدل حمایت از 
 

 

عنوان به و کندیم یکشورها کمک فراوان ياقتصاد ۀدر جوامع امروز به توسع یبدن یتورزش و فعال

بازار  مهم در يدر سطح جهان، به عنصر یگرد یعبا تجارت صنا یسهو در مقا یاز بازار جهان يدرصد

ي ي جدیدهاجمله حوزه ورزش از صنعت). 7( شده است مطرح صنعتی پررونق عنوانبهیا دن ياقتصاد

است که حمایت از آن در قالب مالکیت فکري اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنري در حال 

ورزش همانند صنایع دیگر داراي محصول و کاالیی است که ممکن است مبتنی  چراکهي است، ریگشکل

ي مالکیت فکري در تولیدات آن در نظام اقتصادي هاتیحمابسا شهرت باشد. تسري بر مهارت، فکر و چه

اتحادیۀ اروپا،  قتصادورزش در ا سهم کمیسیون اروپا در مورد پژوهش نتایجکشورها نقش بسزایی دارد. 

 میزان درصد و به 12/2اروپا  یۀدر اتحاد یناخالص داخلورزشی در تولید سهم محصوالت اد که نشان د

کل اشتغال  درصد از 72/2سهم اشتغال مربوط به ورزش به  ین،بر ااست. عالوه یورو یلیاردم 7/297

 يهادو مطالعه (داده یانم یو مال ي. با وجود بحران اقتصادرسدینفر م 5،666،195اروپا معادل  یۀاتحاد

 نسبت ینا که ستا یدر حال ینا .)8( همچنان رشد کرده است ی) بخش ورزش2012و  2005 يهاسال

). همچنین در پژوهش کالشی و همکاران 9ست (ا شده عالمهزارم اده 38، 1384یران در سال در ا

عنوان شده است که  1375-1394) در مورد سهم ورزش در تولید ناخالص ملی در بازة زمانی 1397(

روند کاهشی  و ورزش در ایران سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده صنعت

  .)10( بسیار دارد ۀگرفته در سایر کشورهاي جهان فاصلو این میزان با برآوردهاي صورتاست داشته 

توسعۀ آن مربوط به موانع قانونی ي مختلف در خصوص صنعت ورزش، یکی از موانع عدم هاپژوهشدر 

) در مطالعۀ موانع و 1387الهی (و مسائل مربوط به حقوق قانونی محصوالت صنعت ورزش است. 

مانع موجود  12، موانع قانونی را یکی از راهکارهاي توسعۀ اقتصادي صنعت فوتبال جمهوري اسالمی ایران

) ساختار اقتصادي کشور 1388الهی و همکاران (در مطالعۀ دیگري  .)11( داندیمدر مقابل توسعۀ فوتبال 

و برخی مشکالت حقوقی و قانونی را از موانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در 

را استانداردهاي مالی و کاري  نبود ) نیز1388(سید عامري و همکاران ). 12صنعت فوتبال عنوان کردند (

). جاللی و علیدوست 13( برشمردند میان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقیموانع جذب حااز 

مانع  3) در بررسی موانع حق پخش تلویزیونی در ورزش ایران، مسائل حقوقی و قانونی را یکی از 1392(

اد در زمینۀ اقتص گرفتهي انجامهاپژوهش). با مرور 14( دانندیمحق پخش تلویزیونی در ورزش ایران 

که بسیاري از مسائل حوزة صنعت ورزش تحت تأثیر موضوعات حقوقی و  رسدیمنظر ورزش ایران به

. براي توسعۀ شودیمگسترة وسیعی از محصوالت را شامل  یگرد صنایع همانندورزش  . صنعتاستقانونی 
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زشی و صنعت ورزش باید حمایت قانونی از مالکیت رویدادهاي ورزشی، خدمات ورزشی، کاالهاي ور

ي فعال در این وکارهاکسببسیاري دیگر از محصوالت ورزشی انجام گیرد تا شرایط بهبود، اصالح و رشد 

هایی استفاده از حقوق مالکیت حوزه فراهم شود. یکی از مبانی حقوقی براي حمایت از چنین موقعیت

هاي ارزشمند فکري است. حقوق مالکیت فکري اغلب براي حفاظت و تعیین مالکیت براي دارایی

 يفکر يهاییسهم دارا شیافزا ر،یاخ سدةدر ). 15شود (می استفاده هاسازمانتوسط افراد و  افتهیتوسعه

شده و وجه  یکیزیف تیدر مقابل مالک يفکر تیطرح مالک سببها و افراد کشورها، شرکت تیدر موفق

نظر  وجود آمده است. ازبه يفکر تیتبع آن حقوق مالکو به »يفکر تیمالک« عنوانبا  ییاز دارا يدیجد

در  يفکر يهاکه از فعالیت شودیاطالق م یآن به حقوق عیوس يدر معنا يفکر تیحقوق مالک ،ياقتصاد

 جادیا ةزیامن، انگ يفکر تی. حقوق مالکردیگیمنشأ م يو هنر یادب ،یعلم ،یمختلف صنعت يهانهیزم

از  یبا محافظت از منافع ناشو  دهدکاهش می ي رامبادالت اقتصاد ۀنیو از هز شیرا افزا دیابداعات جد

 ،ترتیب این . بهشودیختم م انیبندانش عیدر صنا يگذارهیسرما شیبه افزا تیها، در نهاگذاريسرمایه

در  یخارج میمستق يگذارهیو سرما ردکشورها دا يبر رشد اقتصاد یمثبت تأثیرات ،يفکر تیحقوق مالک

 ). 1( کندمی کیآن کشورها را تحر

به  فکري، با ارائۀ امتیازات هدف حقوق مالکیت فکري، حمایت از تولیدکنندگان خدمات و کاالهاي

مالکیت فکري از کشوري به کشور دیگر متفاوت است که این  حقوق ). اعتقاد بر این است که16( آنهاست

). 17( دهندیو ایجاد بروندادهاي فکري اختصاص م ي خلقکه این کشورها برا تفاوت ناشی از منابعی است

 يتحت فشار جد یورزش يهاانتظارات جامعه، سازمان شیمردم و افزا شتریدر مواجهه با نظارت باز طرفی 

 اساس نیا بر .)18( اقدام کنند یراخالقیغ هايو کاهش رفتار یاعتماد عموم افزایشقرار دارند تا در جهت 

مختلف علمی، اقتصادي، اجتماعی و  يهاحوزه مختلف جهان، براي موفقیت در کشورهاي رسدینظر مبه

. مختلف نیاز دارند يهااین مهم در حوزه مالکیت فکري و توجه به يهارساختیز ها، به تدویندیگر حوزه

 حوزه از سوي کشورهاي تواي علمی در اینحمالکیت فکري، تولید م یکی از نمودهاي توجه به حقوق

ي محدودي در زمینۀ حقوق مالکیت فکري در ورزش ایران انجام گرفته است. هاپژوهش). 6( مختلف است

) به بررسی حقوق مالکیت فکري در ورزش با تمرکز بر پتنت 2018( 1ی و نورانیتوسيجعفردر پژوهشی 

 یزیونو تلو یوراداز  یورزش يهاپخش برنامهحق پخش تلویزیونی/رادیویی پرداختند. آنها عنوان کردند که 

                                                           
1. Jafari-Tousi & Nourani 
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مربوطه قابل محافظت  مقررات و رایتکپیبا حق  که است فکري یتمالکحق  موضوع مهمی در مبحث

 توسعۀ حقوق مالکیت صنعتی در) به بررسی نقش 1395در پژوهش دیگري فرساد مختاري ( .)19( است

استفاده  یدرستبهتی حقوق مالکیت صنع کهیدرصورتصنعت ورزش ایران پرداخت. ایشان نشان دادند 

رود. اعمال قواعد حقوق مالکیت شمار میصنعت ورزش بهۀ یند توسعااز ابزارهاي مهم و قوي در فر شود،

صنعتی،  يهاتجاري، طرح يهاجمله در مباحث مربوط به عالئم و نام صنعتی در صنعت ورزش از

 ۀتوسع شود، موجبو هدفمند استفاده  یدرستبه کهیتجاري و رقابت ناعادالنه درصورت اختراعات، اسرار

) در پژوهشی 1388( زارچ سیخوشنو). 20( دشواقتصادي صنعت ورزش و شکوفایی این صنعت می

شخصیت ، هاي ورزشیمهارترا شامل مصادیق مرتبط با صادیق حقوق مالکیت فکري در صنعت ورزش م

) در پژوهشی به بررسی 2017( 1آمادي .)21دانستند (نهادهاي ورزشی و اشخاص حقیقی ، ورزشکاران

و  یورزش يهاانجمن ی،متخصصان ورزشحقوق مالکیت فکري در ورزش نیجریه پرداخت و نشان داد که 

 یتاز حقوق موجود در قانون جامع مالک يابر پاره یهمجبور به تک یدادهاي ورزشیدهندگان روسازمان

که صنعت ورزش ایران با وجود  دهدیمنشان  گرفتهي انجامهاپژوهشبررسی . )22( هستند فکري

حقوق پشتیبان محصوالت ورزشی مطرح  عنوانبهي مختلف هاپژوهشبرخورداري از حقوقی که در نتایج 

، حق عالئم تجاري، حق شهرت و ... نتوانسته است از حق مالکیت خود بر تیرایکپشده است، مانند حق 

ن موضوع روشن نیست و مطالعات علمی و پژوهشی که دالیل ای محصوالت ورزشی استفادة الزم را ببرد.

دنبال پاسخ به این پرسش است این پژوهش به رونیازاپاسخی براي این موضوع داشته باشند، یافت نشد. 

براي حقوق  توانیمند؟ و چه الگویی را اکه عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکري در ورزش ایران کدام

عمل ي از این حقوق بهمؤثرتری انیپشتران ارائه کرد تا از این رهگذار حمایت و مالکیت فکري در ورزش ای

 آید.

 

 ی پژوهششناسروش

تئوري روش . استاي و با رویکرد سیستماتیک هاي کیفی از نوع تئوري زمینهاین پژوهش از نوع پژوهش

 سـتهد یـکاز  ستفادها باآن  ۀلیوسبه کـه ستا کیفی پژوهش شیوة تئوري، نوعی اي یا گرانددزمینه

، استادان رشتۀ هادانشگاهجامعۀ آماري پژوهش را اعضاي هیأت علمی . ابدییم تکـویناي نظریـه ،هـاداده

                                                           
1. Amadi 
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استادان حقوق ورزشی که تمامی داراي فعالیت آموزشی  نیهمچنمدیریت ورزشی و استادان رشتۀ حقوق و 

 يریگنمونه. از دهندیمورزش بودند، تشکیل  و پژوهشی در زمینۀ حق مالکیت فکري مرتبط با حوزة

 دارهدف انتخاب منظوربه ،شودیمنامیده  نیز کیفی یا هدفدار ی،احتمالیرغ يریگنمونه که هدفمند

صورت هدفمند و به ي بهریگنمونهبنابراین  استفاده شد. اطالعات یا دانش کسب براي پژوهش واحدهاي

انجام  )هاداده اشباعکفایت نظري یا  به رسیدن زمان تا نمونه حجم ي متوالی (افزایشریگنمونهشیوة 

، هادادهتا رسیدن به کفایت نظري  هامصاحبهگرفت. در این حالت حجم دقیق نمونۀ آماري مشخص نبود و 

توسط محقق انتخاب شد و سایر  شوندهمصاحبهرو در هر زیرگروه از جامعه، اولین ادامه یافت. ازاین

شونده شناسایی شدند و این روند تا کفایت نظري دگان از طریق معرفی توسط افراد مصاحبهشونمصاحبه

آوري براي جمعحاصل شد.  هادادهنفر کفایت نظري  23ادامه پیدا کرد که پس از مصاحبه با  هاداده

با براي انجام مصاحبه مراحل زیر انجام گرفت. استفاده شد.  افتهیساختارها از مصاحبۀ عمیق و نیمهداده

پذیري و هاي مقبولیت، انتقالاعتبار و روایی از واژه ةجاي واژهکیفی ب یقاتدر تحق ینکهتوجه به ا

گر و استفاده از یلمتعدد، وجود دو تحل ةشد تا با استفاده از منابع داد یسع ،شودتأییدپذیري استفاده می

. با مرور یابد یشافزا یتمقبول د،ها شرح داده شداده ياول گردآور ۀکه در مرحلمتعدد آنچنان هايروش

و با حضور  يریپذانتقال یشدر افزا یمطالب سع يرتکراریو غ يها و استخراج حداکثرمتعدد مصاحبه

ها به نمونه یعدم دسترس یامانند کمبود وقت  هایییتبا وجود محدود یقهمکاران گروه تحق يحداکثر

ي آن نیز توسط آنها مطالعه و هاهیگوشده و مدل مفهومی شناساییپرداخته شد.  یريپذدییتأ یشبه افزا

از طریق نشان دادن مسیر  هادادهبازبینی شده و مواردي نیز اصالح و تغییر داده شد. همچنین پایایی 

، اهداف و سؤاالت پژوهش در اختیار اهمقولهشده، کدها، ي تحلیلهادادهپژوهش و قرار دادن تمامی 

دو کدگذار (کدگذاري  موضوعیي تحقیق تأیید شد. همچنین از روش توافق درونهاگامنظران تمام صاحب

تصادفی انتخاب شده بود توسط متخصص دکتري مدیریت ورزشی آشنا به  صورتبهمصاحبه که  3مجدد 

ه، استفاده شد. از فرمول زیر براي محاسبۀ گرفتانجام يهامصاحبه، براي محاسبۀ پایایی فرایند کدگذاري)

درصد شده است  85نتایج نشان داد پایایی بین دو کدگذار در کل برابر موضوعی استفاده شد. توافق درون

 ).1و در سطح خیلی خوب قرار دارد (جدول 

%100  
2 ×تعداد توافقات   

 = پایایی بین دو کدگذار
 تعداد کل کدها
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 . نتایج پایایی بین دو کدگذار1 جدول
تعداد کل کدهاي  شمارة مصاحبه ردیف

 شدهاستخراج
تعداد 
 توافقات

تعداد عدم 
 توافق

پایایی بین دو 
کدگذار (به 

 درصد)
1 3 38 17 4 89 
2 7 78 33 12 84 
3 17 70 29 10 83 

 85 26 79 186 کل
 

 سـتفادها ،شودیداده م ) نسبت23( کـوربینو  سـتراوسا به که سیستماتیکاز روش  این تحقیق در

 نتخابیا کدگذاريو  محوري کدگذاري باز، کدگذاري صلیا مرحلۀ سهداراي  سیستماتیکروش  شـد.

در این  ، محتواي آنها با استفاده از کدگذاري باز تحلیل شد.هامصاحبهبراي استخراج اطالعات از . ستا

ها در ، ارائۀ کدها و طبقههاطبقهترتیب براي مراحل تحلیل و کدگذاري، کشف پژوهش از کدگذاري باز به

ي هامقولهبه  هامقولهي محوري، در واقع فرایند مرتبط کردن در کدگذارجدول کدگذاري باز استفاده شد. 

ي یک مقوله و هایژگیوترتیب فرایند، کدگذاري محوري شامل بیان کردن  لحاظ ازفرعی صورت گرفت. 

مرتبط کردن یک مقوله به ، و پیامدهاي مرتبط با یک پدیده شناسایی انواع شرایط ،هایژگیوعاد این اب

ي عمده با یکدیگر هامقولهرابطۀ  هادادهیی در هاسرنخبا استفاده از و در آخرین مرحله  ي آنهامقولهیرز

  ی ارائه شد.میپارادامدل  در قالبمشخص و 

 

 هایافته

در جدول  شوندگانمصاحبه، اطالعات فردي استهاي این بخش مصاحبه منبع اصلی داده نکهیابا توجه به 

 ارائه شده است.  2

 شوندگانمصاحبه ياطالعات فرد .2 جدول

 جمع تحصیالت جنسیت رشتۀ تحصیلی
 دکتري ارشد مرد زن

 11 11 - 9 2 استادان مدیریت ورزشی
 2 2 - 2 - استادان حقوق ورزشی

 10 7 3 6 4 حقوقاستادان 
 23 20 3 17 6 جمع
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  هامصاحبهتحلیل محتواي 

و همچنین دستورالعمل  هاشوندهمصاحبهابتدا دستورالعمل کدگذاري  هامصاحبهبراي کدگذاري 

 هامصاحبهمشخص شد. سپس براساس این دستورالعمل مفاهیم موجود در متن  هامصاحبهکدگذاري 

ها در ارائه شد. محتواي مصاحبه شوندگانمصاحبهکدگذاري شد و در جداول جداگانه براي هر گروه از 

ترتیب کدهاي ها بررسی و بهسه گام تحلیل شد. در گام اول با استفاده از کدگذاري باز محتواي مصاحبه

گام دوم به کدگذاري  اولیه، کدهاي ثانویه، کدهاي مفهومی، مقوالت و در نهایت طبقات مشخص شد. در

بنیاد قرار داده شد. در گام در محورهاي اصلی نظریۀ داده شدهاستخراجهاي محوري پرداخته شد و مقوله

ها استخراج و در قالب ها پرداخته شد. در این مرحله مدل مفهومی از دادهسوم به کدگذاري انتخابی داده

 ک از مراحل به شرح زیر است. براي هری آمدهدستبهشکل نمایش داده شد. نتایج 

در مرحلۀ کدگذاري اولیه به تمامی ها آورده شده است. کدگذاري اولیۀ یکی از مصاحبه 3در جدول 

 که در ارتباط با سؤاالت اصلی پژوهش بوده است، عنوانی داده شد. هامصاحبهنکات کلیدي 
 

 هامصاحبه یۀاول ياز کدگذار يانمونه. 3 جدول
 : دکتري مدیریت ورزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه 1PSMمصاحبۀ 

 متن مصاحبه
کلی ... زمینۀ خالقیت زمانی  طوربه... براي پاسخ به این پرسش باید به معنی خاص مالکیت فکري توجه شود. 

محصوالت فکري ما شاید  دکنندگانیتولشود که انسان آزاد و بدون ترس و فقر باشد، که خوشبختانه فراهم می
مهیا از لحاظ آزادي از این نعمت برخوردار باشند، ولی متأسفانه از لحاظ مالی هیچ امکاناتی در اختیار ندارند، و 

این  يقانونگذاردولت وظیفه دارد از طریق تسهیل . استهم از وظایف مهم دولت  کردن این امکانات
علل و عوامل بسیاري بر سر راه مولدان صنعت  متأسفانهیا کند که بستر را براي افراد درگیر در صنعت ورزش مه

که باعث ایجاد  ي در بخش ورزش ایجاد کندگذارهیسرماامنیت دولت باید نوعی  مثالًورزش وجود دارد. 
تکامل  یالمللنیبو مجامع  هاعرصهطریق حضور در انگیزه در افراد شود. همچنین باید مالکیت فکري از 

 ریپذامکاني مرتبط هاتهیکمی با حضور مستمر در المللنیبموضوع از طریق کسب وجاهت حقوقی یابد. این 
از طریق ارتباط وزارت ورزش با وزارت علوم و همکاري با  پرورش نیروهاي انسانی متخصصاست. همچنین 
وق اولیۀ تولیدکنندگان حفظ حق منظوربهي عمومی نیز وظیفه دارند هارسانهاست.  کنندهکمکها سایر وزارتخانه

 عمل آورند. ...بهي صحیح و جامع سازفرهنگمحصوالت فکري 
 1PSMمصاحبۀ از  شدهاستخراجکدهاي اولیۀ 

 يقانونگذارتسهیل  پشتیبانی دولت در فراهم ساختن امکانات
 یالمللنیبو مجامع  هاعرصهحضور در  ي در ورزشگذارهیسرماایجاد امنیت 

 يسازفرهنگ انسانی متخصصپرورش نیروي 
 مداخلۀ افراد سیاسی در ورزش مهیا کردن امکانات مالی

 ها جهت اشاعه فرهنگهمکاري با رسانه یالمللنیبکسب وجاهت حقوقی 
ارتباط وزارت ورزش با وزارت علوم و همکاري با سایر 

 هاوزارتخانه
الگوبرداري منطقی از مجموعه قوانین و 

 هاي موجود کنوانسیون
 همکاري وزارت ورزش با وزارت علوم  ي مالکیت فکريهاحوزهمشخص کردن 
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 پرورش قاضیان متخصص در حوزة ورزش وجود ساختاري براي ثبت حق مالکیت فکري
 توسعۀ تولید محصوالت ورزشی نفوذ برخی افراد صاحب قدرت

 توسعۀ علمی کشور شرعی در ورزش مسائل حقوق
 ایجاد زمینۀ تحقیق و توسعه  هاي اجتماعی در ورزشها و سنتنقش آیین

 
ي هامقولهها شامل کدهاي ثانویه، مفاهیم کلیدي و بخشی از نتایج حاصل از کدگذاري داده 4در جدول 

مفهوم  38کد ثانویه،  101کد اولیه،  118تعداد  هامصاحبهاز پژوهش، ارائه شده است. در نتیجۀ تحلیل  آمدهدستبه

 ها نیز مشخص شده است.مقوله استخراج شد. فراوانی هریک از کدهاي ثانویه در متن مصاحبه 28کلیدي و 

 

 هامصاحبهباز  يحاصل از کدگذار جینتا .4ل جدو
 فراوانی کدهاي ثانویه مفاهیم کلیدي هامقوله

عضویت در 
نهادهاي 

 یالمللنیب

عضویت در 
نهادهاي 

 یالمللنیب

 7 یالمللنیبهاي پیوستن به کنوانسیون
 5 یالمللنیبهاي حقوقی عضویت در سازمان

 3 تیرایکپعضویت در حق 
تعامل با 

 نهادها
ارتباط با نهادهاي 

 یالمللنیب
 6 یالمللنیبهاي ها و کنوانسیونارتباط دائم با کمیته

 8 یالمللنیبو مجامع  هاعرصهحضور در 
همسویی با 

نهادهاي 
 حقوقی

 5 یالمللنیبپایبندي به قوانین و مقررات  همسویی با نهادها

 3 یالمللنیبهمسویی قوانین با قوانین و مقررات 

 يسازفرهنگ

 9 تیرایکپنبود فرهنگ حمایت از حق  بستر فرهنگی

 9 ایجاد فرهنگ صیانت از حق مالکیت فکري

ها استفاده از رسانه
 يسازفرهنگبراي 

 8 منظور اشاعۀ فرهنگها بههمکاري با رسانه

ها براي هاي آموزشی از تلویزیون و سایر رسانهپخش برنامه
 تیرایکپایجاد فرهنگ رعایت حقوق 

6 

رشد تولیدات 
 ورزشی

ي سازیخصوص
 تولیدات ورزشی 

 4 ي ورزش ایران براي رشد تولیدسازیخصوص

 4 حمایت و تشویق بخش خصوصی براي تولید در ورزش

 9 رفع انحصار دولت در ورزش

ورزش 
یک  عنوانبه

 تجارت

ي سازيتجار
 ورزش

 4 ي ورزش در ایرانسازيتجار
 3 ي ورزشسازيتجارهاي رفع موانع و محدودیت

 5 هانهیزمي شدن ورزش در همۀ احرفه
 4 هاي ایدهسازيتجارحمایت و پشتیبانی دولتی از ي سازيتجار
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 4 هاي ایدهسازيتجارایجاد سازوکار مناسب  هاایده

 6 رفع بروکراسی اداري
مداخلۀ 
 سیاسی

 9 مداخلۀ سیاست در ورزش ورزش سیاسی
 6 هاي سیاسی در ورزشنقش افراد و گروه

ي قانونگذار
 سیاسی 

 5 يقانونگذارها و افراد سیاسی در اثرگذاري گروه

 3 نفوذ برخی افراد صاحب قدرت

اثر مسائل 
اجتماعی و 

 دینی

مسائل دینی و 
 مذهبی

 7 مسائل حقوق شرعی در ورزش
 5 هاي اجتماعی در ورزشها و سنتنقش آیین

 7 تأثیر دین و مذهب در ورزش

 

بنیاد طبقات اصلی نظریۀ داده شدهییشناساها با استفاده از مقوالت در ادامه فرایند کدگذاري داده

و تعامل  یالمللنیب یحقوق يدر نهادها یتعضو«طبقۀ اصلی تحت عنوان  9شکل گرفت. بر این اساس 

وضع قوانین «، »شورز یصنعت ۀتوسع«، »یاسیو س ینید ی،اجتماع ی،فرهنگ هايزمینه«، »سازنده با آنها

ایجاد «، »از قانون یانتو ص نظارت«، »یو پرورش یآموزشسازوکارهاي «، »حاکمیت فکري در ورزش

حق مالکیت فکري «و » مزایا و منافع حق مالکیت فکري«، »ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکري

نشان داده شده  5دول هاي مرتبط با هر کدام در جوجود آمد. این طبقات و مقولهبه» محصوالت ورزشی

 است.

 طبقات اصلی نظریه یدهشکل .5جدول 
 هامقوله طبقات اصلی

ی و المللنیبنهادهاي حقوقی 
 تعامل سازنده با آنها 

 یالمللنیبعضویت در نهادهاي 
 یالمللنیبهمسویی با نهادهاي حقوقی 

 یالمللنیبتعامل با نهادهاي 
هاي فرهنگی، اجتماعی، زمینه

 و سیاسیدینی 
 موضوعات اجتماعی هاي فرهنگیزمینه

 مسائل دینی و مذهبی مداخلۀ سیاسی
یک  عنوانبهتوسعۀ ورزش 

 صنعت 
 ها ي ایدهسازيتجار

 توسعۀ تولیدات ورزشی
 ي ورزشسازيتجار

سازوکار وضع قوانین حق 
 مالکیت فکري در ورزش

 پشتیبانی سازمانی و ساختاري دولت و حاکمیت
 قوانین مناسب صیانت از حق مالکیت فکري در ورزش تصویب

 اصالح قوانین موجود
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 طبقات اصلی نظریه یدهشکل .5جدول ادامۀ 
 هامقوله طبقات اصلی

 سازوکارهاي آموزشی و پرورشی
 پرورش نیروي انسانی آموزش افراد

 يسازفرهنگ تهیۀ منابع آموزشی
سازوکارهاي نظارتی و صیانت از 

 قانون
 سازوکارهاي نظارتی
 ساختارهاي نظارتی

 هاي موضوعۀ حق مالکیت فکريفرایند ثبت ایده
ایجاد ساختارها و مدیریت حق 

 مالکیت فکري
 سازوکارهاي مدیریتی افزاريایجاد ساختارهاي نرم

 هاي فراینديسازوکار ایجاد ساختارهاي نظارتی
 ایجاد ساختارهاي اجرایی

 منافع ملی مالکیت فکريمزایا و منافع حق 
 منافع فردي

 منافع سازمانی
حق مالکیت فکري محصوالت 

 ورزشی
 محصوالت مرتبط با افراد
 محصوالت مرتبط با نهادها

 

با  .داشت ارقرها از طبقه یـیک شترـگسو  طـبس بر ريمحو اريکدگذدر  هیدطتباار دـفراین سساا

 عنوانبه» وضع قوانین حق مالکیت فکري در ورزش«و براساس هدف پژوهش،  هامصاحبهتوجه به روند 

براي مقولۀ محوري برخوردار بوده و  ذکرشدهي هایژگیومقولۀ محوري در نظر گرفته شد، زیرا از تمام 

 1حول حقوق مالکیت فکري در ورزش بوده است. در شکل  هامصاحبهاز  شدهيآورجمعتمام اطالعات 

مزایا و منافع حق مالکیت «ري محوري، حول مقولۀ محوري نشان داده شده است. طبقۀ الگوي کدگذا

 یتحق مالک یریتساختارها و مد یجادا«و » سازوکارهاي آموزشی و پرورشی«شرایط علی،  عنوانبه» فکري

نگی، هاي فرهزمینه«و » ی و تعامل با آنهاالمللنیبنهادهاي حقوقی «شرایط بسترساز  عنوانبه، »يفکر

» نظارت و صیانت بر حق مالکیت فکري«گر، شرایط مداخله عنوانبه» سیاسی، اجتماعی و دینی و مذهبی

 منزلۀ پیامدها تعیین شد.به» یک صنعت عنوانبهتوسعۀ ورزش «راهبردها و  عنوانبه
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 هامصاحبه. الگوي کدگذاري محوري متن 1شکل 
 یفیک يهاکه از داده رانیا در حق مالکیت فکري ورزشنهایی کدگذاري انتخابی مدل در بخش 

که از کدگذاري انتخابی  رانیا حق مالکیت فکري ورزشالگوي پارادایمی . انجام گرفت ،برخاسته است
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ي است که در اهینظرنشان داده شده است. این الگو  2دست آمده، همراه با جزئیات هر بخش در شکل به

هاي پژوهش در قالب نمودار جریان نوشتن روایت توصیفی و تحلیلی خود و براي گزارش نتایج تحلیل

 مورد بحث قرار گرفته است. شدهنیتدوگیري مدل ساز به آن رسیدیم. در بخش بحث و نتیجهیکپارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوي پارادایمی حق مالکیت فکري در ورزش .2 شکل
 

 گیريبحث و نتیجه

هاي ۀ تحلیل دادهجینتدر  این پژوهش با هدف تدوین مدل حق مالکیت فکري در ورزش ایران انجام گرفت.

را  هاییرکازوسا مدل پارادایمی حق مالکیت فکري در ورزش ایران تدوین شد. این مدل شدهيآورجمع
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از حقوق مالکیت فکري منتفع شود. دستیابی  تواندیمصنعت ورزش ایران  نهاآ طریقاز  که کندیم نبیا

به منافع حاصل از حق مالکیت فکري و توسعۀ صنعت ورزش شرایط علی هستند که تدوین حقوق مالکیت 

 یقانون ورزش بتواند تعادل مناسب چنانچه کهيطوربه، سازندیمفکري براي محصوالت ورزشی را ضروري 

 یعنوان بخش مهمکه مصرف ورزش را به يو افراد کنندیم یدورزش را تولکسانی که  يهاخواسته ینب

 .)24( باشددنبال ي بهترمنصفانه یانداز ورزشچشم تواندیمایجاد کند،  ،نندیبیخود م یاز زندگ

ي نهادهاي سازیخصوصي صنعت ورزش، سازيتجارتوان به هاي توسعۀ ورزش میاز جمله مقوله

علت ورزش در انگلستان به نشان داده شده است که نوآورانه اشاره کرد.هاي ي ایدهسازيتجارورزشی و 

در  تدول فیوظا رانیدر ا یول ،دارد ییبسزا شرفتیبر دوش دولت پ فیو قرار نگرفتن وظا فیوظا میتقس

را مورد کنترل و نظارت  فیوظا ۀهم یخوببه تواندیدولت نم جهیدر نت ،است نیسنگ اریورزش بس ةحوز

امري  ري براي توسعۀ تمامی صنایع یک کشوسازيتجار). همچنین اعتقاد بر این است که 25( قرار دهد

محمدزاده در ادامه  .)26( کنندیممعرفی  يسازیخصوص مۀزالو  ي را مقدمهسازيتجارست و ا وريضر

 بر کشورها اجتماعی -اقتصادي توسعۀ در فکري هاياهمیت حقوق مالکیتکند که عنوان می) 1397(

ي و فناورهانی و ایجاد تسهیالت الزم براي انتقال ج بازارهاي در حضور براي و نیست پوشیده کسی

 صورت یالمللنیب حقوقی اقتصادي مجامع و کشورها ناحیۀ از زیادي هايگذاري خارجی تالشسرمایه

 فکري هايمالکیـــت انواع مورد در مختلف مقررات و قوانین وضع به توانمی آنها از جملۀ که گیردمی

) عنوان 1397بزرگی ( .)27( دکراشاره  یالمللنیرتی در سطح ملی و بتجا صنعتی هايمالکیت ژهیوبه

حال توسعه بهتر  و کشورهاي در رداقتصادي دا ۀمثبت بر توسع يریحقوق مالکیت فکري تأث که کندیم

بنابراین  .)28( اقتصادي خود به تقویت نظام حقوق مالکیت فکري خود بپردازند ۀاست هماهنگ با توسع

توان گفت که تدوین مواد حقوقی یا اصالح قوانین موجود (در صورت لزوم) براي مصادیق مرتبط با می

است.  پررونقموضوعی محوري الزمۀ دستیابی به صنعت ورزش  عنوانبهحق مالکیت فکري در ورزش 

ي، لبور. شیکندیمها و نهادهاي متعددي را طلب مواد حقوقی هماهنگی و همکاري سازمان چنین نیتدو

کنند نیاز به مشارکت رهبران براي حمایت از رویکرد مشترك را توصیه می) 2020( 1بویل و فرکینز-او

با ظهور ورزش که  کندیم) با بررسی حقوق مالکیت فکري در ورزش نیجریه عنوان 2017( 2آمادي). 29(

و  ياحرفه يهاکه باشگاه است يآن ضرور يتجار یتاهمي و با توجه به بخش اقتصاد یکعنوان به

                                                           
1. Shilbury, O’Boyle and Ferkins 
2. Amadi 
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 ینۀدر زم فکري یتبا مالک يکه ارتباط جد يفکر یتاز حقوق مالک یبه موارد مختلف یورزش رویدادهاي

یره توجه ویژه داشته حقوق پخش و غ اختراعات، ،رایتکپی ي،عالمت تجارو نام ثبت ، از جملهنددارورزش 

 یشرفتپ برعالوه یجریهنقوانین در چارچوب  فکري یتحقوق مالک ي مختلفهااز شکل يبرداربهرهباشند. 

ورزشکاران  يسود فرد یۀحاش یشافزا سبب یجریه،مختلف در ن یورزش يهاها و سازمانانجمن ياقتصاد

 یکرديرودر نهایت او تصویب . شودیم یخارج يگذارهیاو سرم یالمللنیجذب منافع بتضمین  و همچنین

 ).22کند (توصیه میدر ورزش را  يفکر یتحقوق مالک ۀمتفاوت به مسئل

یی کافی نیست، بلکه الزمۀ اجرایی شدن تنهابهوجود قوانین مرتبط با حق مالکیت فکري در ورزش 

ها براي ضمانت اجرا و صیانت از این حقوق و روشن بودن فرایند ثبت حق مالکیت آن وجود برخی سازوکار

هاي فوتبال به درآمد حاصل ) از دالیل عدم دستیابی باشگاه1387الهی ( کهيطوربهفکري در ورزش است، 

هاي قانونی و نبود ضمانت یزیونی و محصوالت ترویجی را محدودیتاز منابع مختلف از جمله حق پخش تلو

) ساختار 1388الهی و همکاران (در مطالعۀ دیگري ). 11کند (اجرایی براي قوانین موجود عنوان می

اقتصادي کشور و برخی مشکالت حقوقی و قانونی را از موانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از 

) در بررسی موانع 1392جاللی و علیدوست (). همچنین 12تبال عنوان کردند (حمایت مالی در صنعت فو

مانع حق پخش تلویزیونی در  3حق پخش تلویزیونی در ورزش ایران، مسائل حقوقی و قانونی را یکی از 

پس از تدوین قوانین حقوق مالکیت فکري وجود سازوکارهاي نظارتی، رو ازاین). 14( دانندیمورزش ایران 

ایی، مدیریتی و فرایندي و همچنین سازوکارهاي آموزشی از جمله عواملی هستند که بستر الزم براي اجر

کشورهاي که در  کنندیم) اشاره 1396کنند. محمدي، صالحی و زاهدي (صیانت از این حقوق را فراهم می

و ایجاد تأسیسات  فکري يهاتیحق شهرت با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالک ی،حقوقاز لحاظ رو شپی

 رمقررات حداقلی ناظر ب نبوددلیل نوین حقوقی، مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به

 1مارگونی .)30( ه با نقض حق شهرت نداشته استهمدي الزم را در مواجاقضایی کفایت و کار ۀاین حق، روی

 يهابر شکل یمبتن يهاحلراه که کندیمعنوان  اروپا یۀاتحاد ) با بررسی حق مالکیت فکري در2016(

 یمحافل ورزش يبرا تواندیو حقوق مرتبط با آن، هنوز هم م فکري یتحقوق مالک یت،مالک یدو جد یسنت

که  شودیبرگزار م یاختصاص يهادر مکان یورزش یدادهاياز رو یاريمناسب باشد. اوالً بس

 یدسترس يقراردادها یجهرا اعطا کنند و در نت انحصاري ةاستفاد وقحق توانندیدهندگان ورزش مسازمان

                                                           
1. Margoni 
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 یتانواع حقوق مالک یجادممکن است به ا یورزش یدادهايدوم، ضبط و پخش رو ؛مشروط را توسعه دهند

 ژهیورقابت ناعادالنه و به ینسوم، قوان ؛رایت و حقوق مرتبط منجر شودحقوق کپی ینۀدر زم ژهیوبه يفکر

 یراًچهارم، اخ ؛است شدهاستفاده  رمجازیغ یاز کپ یورزش يهاتیمحافظت از فعال يبرا ،1ینافرمان اصول

از  محافظتبراي از حقوق  یاضاف یۀال یک ۀمنظور ارائاز محافظت به یخاص يهاشکل یدر سطح مل

تأسیس  ی) در پژوهش1393( يو رهبر انینادرهمچنین . )31( شده است یطراح یورزش يهاسازمان

 ایجاد مشاغل جدیدرا ضروري دانستند و بر  ایران هايکارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه ۀرشت

و  مدت، دروس حقوق ورزشکوتاه يهاحقوق ورزش، آموزش ۀ، امکانات تخصصی، استقالل رشتحقوقی

 .)32تأکید کردند (هاي آموزشی حقوق ورزش کارگاه

المللی تدوین و صیانت از حق چنین نهادهاي بینعوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی و هم

 و یسییرراي مثال بکنند. دهند و این قوانین را تعدیل میمالکیت فکري در ورزش را تحت تأثیر قرار می

نشان دادند  نرایا ۀموضوع نیو قوان هیدر فقه امام يمعنو تیحقوق مالک) در بررسی 1395ی (بجستانییآقا

آنها بیان  و احترام است. تیکشورها مورد حما یدر تمام ومسلم اشخاص بوده  جمله حقوق از تیمالککه 

 تیدم مشروعدر مخالفت و ع برخی ؛اندهکرداظهارنظر ي معنو تیحقوق مالک ةفقها دربارکه  کنندیم

انتقال  يهاراه و هآن را مشروع دانست زین برخی واند پرداخته لیدل ۀسخن گفته و به ارائ ادشدهیحقوق 

حقوقی و  هايداد، قرارياقتصادمقررات سه عامل ) 1394ي (روزآبادیفی. دهقان)33( انددهکر انیآن را ب

اي ر ورزش حرفهدحقوق تجارت  ةبسیاري از مسائل و مشکالت موجود در حوز ۀریش را یالمللنیمقررات ب

 ).34کنند (عنوان می

شده به انتفاع صنعت ورزش از حق مالکیت فکري براي محصوالت هایی طراحیدر نهایت سازوکار

شود. همسو با ورزشی از جمله حق تصویر و صدا (حق پخش)، حق نام و نشان، حق شهرت و ... منجر می

صادیق حقوق مالکیت فکري در صنعت ورزش ) در پژوهشی م1388( زارچسیخوشنونتایج این پژوهش، 

و پیراهن آنها  ة، صدا، امضا و شمارریتصو جمله نام، ت ورزشکاران ازمصادیق مرتبط با شخصی را شامل

شامل حق پخش رادیویی و تلویزیونی رویدادهاي ورزشی، عالئم و مصادیق مرتبط با نهادهاي ورزشی 

هاي ورزشی، نام ، عالمت تجاري، نام و محل اقامت باشگاهنمادجمله نشانه،  هاي نهادهاي ورزشی ازنشانه

اي از مسابقات ورزشی و طرح ها یا دورهشعار مخصوص باشگاه هاي خاص،ورزشی و ورزش رویدادهاي

                                                           
1. misappropriation doctrines 
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جمله  ورزش ازکه  کنندیم) عنوان 2018( 1ی و نورانیتوس يجعفر .)21دانستند (لباس ورزشی 

 یع،صنا یر. از آنجا که ورزش، مانند سا)19( محافظت شود فکري یتدر قالب مالک یداست که با ییهانهیزم

و مسائل مرتبط  شیورز یدادهايهنر است که براساس مهارت، اصالت، تفکر و شهرت استوار است. رو ینوع

ورزش  يدر نظام اقتصاد یاتینقش ح يفکر یتحفاظت از مالکو  ورزش هستندمحصوالت صنعت با آن 

 ع مهمی در مبحثموضو یزیونو تلو یوراداز  یورزش يهاپخش برنامهکنند که آنها اشاره می. کندیم یفاا

) نیز 2017( 2امین-ال است.مربوط قابل محافظت  مقررات و رایتکپیبا حق  که است فکري یتمالکحق 

آن نشان داده  یمعظ يتجار یلوکار فوتبال را با توجه به پتانسدر کسبورزشکاران  یرحق تصو یتاهم

رایت، عالئم تجاري، شخصیت براساس حق کپی توانیم) نشان داد که 2015( 3راسلرهمچنین . )35( است

 ).36و تصویر از حقوق ورزشکاران دفاع کرد (

ي براي گفت که تدوین و صیانت از حق مالکیت فکر توانیمشده کلی براساس مدل طراحی طوربه

لی ممصادیق ورزشی الزمۀ برخورداري صنعت ورزش و محصوالت ورزشی از مزایاي فردي، سازمانی و 

هاي فرهنگی، سیاسی، دینی المللی، زمینهز این قوانین است. عوامل متعددي از جمله قوانین بینحاصل ا

توانند حق مالکیت فکري را تحت تأثیر قرار هاي اجتماعی و ... میو مذهبی، نهادهاي قانونی، سازمان

 شود:بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می .دهند

تواند از جمله قوانین حق مالکیت فکري در ورزش می تدوین و اجرایی شدن قوانین متعدد -

ین و اجرایی کلی توسعۀ اقتصادي کشور را فراهم سازد. الزمۀ تدو طوربهزمینۀ توسعۀ صنعت ورزش و 

 شدن این قوانین هماهنگی و همکاري نهادهاي قانونگذاري و اجرایی کشور است. 

هاي مدیریتی، اجرایی ورزش ایران باید سازوکارر دبرداري بهینه از حق مالکیت فکري براي بهره -

حمایت کرده و زمینۀ اجرایی  شدهنیتدوبتواند از حقوق  کهيطوربهود، بینی شو نظارتی مناسبی پیش

  شدن آن را فراهم سازد.

تواند می ي فردي، فرهنگی و اجتماعی براي آگاهی و صیانت عمومی از قوانینهاآموزشارائۀ  -

 کننده باشد.برداري از قوانین حق مالکیت فکري در ورزش کمکی استفاده و بهرهدر زمینۀ چگونگ

                                                           
1. Jafari-Tousi & Nourani 
2. Al-Ameen 
3. Roessler 
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 Abstract 
The purpose of this study was to design a model to support intellectual 
property rights in Iran sport. The research method was qualitative based on 
the grounded theory approach. Research data was collected by semi-structured 
interview. Purposeful sampling was used until achieving the theoretical 
adequacy of the data (23 sport management professors, sports law professors 
and law professors). In order to measure the validity and reliability of the 
interviewing tool, intra-subject agreement and process audit were used. Data 
was analyzed with three systematic stages of open coding, axial coding, and 
selective coding. The analysis of the interviews created 101 secondary codes, 
38 key concepts, and 28 categories. Accordingly, 9 main categories were 
entitled as "Membership and Interaction with International Law 
Organizations", "Cultural, Social, Religious and Political Areas", "Industrial 
Development of Sport", "Enactment of Intellectual Property Laws in Sport", 
"Education Mechanisms", "Supervision and Protection of Law", "Creating 
Structure and Managing Intellectual Property Rights", "Intellectual Property 
Rights’ Benefits and Profits" and "Intellectual Property Rights of Sporting 
Instances". Generally, it can be said that intellectual property in sport is 
influenced by many factors and its operation requires activation of different 
mechanisms. 
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