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 مالکیت صنعتی مشیخط اجراي موفق مدل ارزيابی

 چکیده

و بهبود این نظام، گامی عملی ای نوآوری است و اصالح هجزء مهمی از زیرساخت 1نظام مالکیت صنعتی

که  کندیمزیرساختی را فراهم  مؤثرمالکیت صنعتی  نظامدر جهت ارتقای ظرفیت ملی نوآوری است. یک 

، در حالنیباا. دینمایممستقیم خارجی کمک  یگذارهیسرماو به جذب  کندیمانتقال فناوری را تسهیل 

. کندینمرا برآورده  هاآنمالکیت صنعتی نیازهای توسعه  نظام یاندازراه، هتوسعدرحالبسیاری از کشورهای 

هدف این پژوهش تدوین  .مشخص نیست هاآنتوسعه  تأثیراما  دارد،قدمتی طوالنی  نظامنیز این در ایران 

یه نظرو روش آن  آمیختهاز نوع پژوهش، این مالکیت صنعتی است.  یمشخطمدل ارزیابی اجرای موفق 

تن  13شده است. بدین منظور با  جهینت افتهیساختارنیمه  یهامصاحبه از ازیموردنی هاداده و است داده بنیاد

 یهادادهبرای گردآوری دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و  نظرانصاحباز خبرگان، اساتید و 

گذاری برای صحهاست.  شدهاستفاده Atlas.ti افزارنرممبتنی بر  افتهیساختپژوهش از روش نیمه  ازیموردن

 لیوتحلهیتجزمالکیت نظرسنجی شد و از طریق  یمشخطمجری  90نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان، از 

پرداخته شد. در این پژوهش، محقق، داده بندی واقعیات و نتایج ها، پژوهشگر به کشف، شناسایی و طبقهداده

و  SmartPLS2افزارهای از طریق نرم یبندطبقهرا پس از استخراج و نامه شاز پرس آمدهدستبهو اطالعات 

SPSS26  مالکیت  هایمشیخطرای ارزیابی اجرای نتیجه حاصل، ابزاری روا ب .قرارداد لیوتحلهیتجزمورد

 .استصنعتی در کشور 

 یمشخطارزیابی  اجرای موفق، ،یمشخطمالکیت صنعتی، اجرای  كلیدي: يهاواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Industrial Property System(IPS) 



 
 
 

 

 

 

 
 

A Model for Evaluating successful implementation of industrial 

property policy 
Abstract 

The industrial property system is an important part of the innovation 

infrastructure, and reforming and improving this system is a practical step 

towards enhancing the national capacity for innovation. An effective industrial 

property system provides the infrastructure that facilitates technology transfer 

and helps attract foreign direct investment. However, in many developing 

countries, the establishment of an industrial property system does not meet their 

development needs. In Iran, this system has a long history, but the impact of their 

development is not clear. The purpose of this study is to develop a model for 

evaluating the successful implementation of industrial property policy. This 

research is of mixed type and its method is Grounded theory and the required 

data is derived from semi-structured interviews. For this purpose, 13 experts, 

professors and experts with sufficient knowledge and practical experience were 

interviewed and a semi-structured method based on Atlas.ti software was used 

to collect the required research data. To validate the results of the interviews 

with experts, ownership surveys were conducted from 90 policy makers, and 

through data analysis, the researcher discovered, identified, and classified the 

facts and results. In this study, the researcher analyzed the data and information 

obtained from the questionnaire after extraction and classification through 

SmartPLS2 and SPSS26 software. The result is a valid tool for evaluating the 

implementation of industrial property policies in the country. 
Keywords: Industrial property, policy implementation, successful implementation, 

policy evaluation 



  

 

 مقدمه
مشی بر اساس یک خط دهدیمشی وجود ندارد، اگر دولت کاری انجام نمد خطدر دنیای مدیریت دولتی چیزی به نام نبو

ها اراده ملی را در مشی است و همیشه دولتنیز بر اساس یک خط رندیگیها تصمیم به انجام کاری ماست و اگر دولت

عه هستند؛ اما اگر ها درصدد شناسایی و حل مسائل عمومی جامکنند. دولتمی یسازادهیعمومی پ یهایمشپرتو خط

تنها دردهای ملی دوا مالحظات نظری و عملی دوراندیشانه تعبیه نشده باشد، نهها بر سیاق مشینسخه تدوینی این خط

زیست، چون آلودگی محیط ( و مسائلی1397کند)خوبرو و همکاران، نخواهد شد، بلکه دردی به دردهای کشور اضافه می

ی عمومی شامل مشدست هستند. خطمعه، ارائه خدمات عمومی مسائلی ازاینبهداشت عمومی، آموزش، امنیت جا

روند منظم هدایت دولت در پاسخ به باشد و محصول تقاضا است، یکشده در طول زمان میالگوهایی از اقدامات انجام

صالح در کشور وسیله مراجع ذیها، اصولی هستند که بهمشیه و این خطفشار ناشی از برخی مسائل درک شده بود

( 14،1393کند )الوانی،های الزم در جامعه را راهبری می، اقدامات و فعالیتعنوان یک الگو و راهنمااند و بهشدهوضع

امکانات  برهیکه با تکمشی گذاری برای کسب یک فرصت و یا مبارزه با یک مسئله است و توسعه کشورها بر اساس خط

 .(1396گیرد)معطوفی و دانکوب،شور صورت میها و شرایط حاکم بر کو توانایی

مشی مشی، و ارزیابی خطگیری، اجرای خطمشی شامل مراحل تنظیم دستور کار، تدوین سیاست، تصمیمچرخه خط

مشی عبارت است از انجام یک تصمیم سیاسی عمده که معموالً در راستای اجرای خط و (2020و همکاران،  1است)جف

گیرد )الوانی تواند شکلی از دستورهای مهم اجرایی با تصمیمات قضایی را نیز در برمیحال مییک قانون است و درعین

 .(20، 1395ی،و شلویر

ها ، آنچه در عمل با آن روبرو هستیم، این آمد دولتعلیرغم اهمیت روزافزون قانون عمومی در حکمرانی مؤثر و کار

ترین موضوعاتی که امروزه یکی از مهمشوند و مشی عمومی نمیموفق به اجرای یک خط یطورکلها بهاست که دولت

های کلی توسعه با آن روبرو هستند اجرای ناموفق سیاستو درحال افتهیبسیاری از کشورها ازجمله کشورهای توسعه

و  جامع، دقیق ینیز مستلزم تدوین سازوکار هایمش( و بازنگری در اجرای خط4،2016)حاجی پور و همکاران، است

 .(1398هاست)حسین پور و همکاران،ا برای رصد وضعیت اجرای آناتکقابل

ند که هر آنچه ها معتقد بودمشی نیز تمایل به نادیده گرفتن عملکرد داشتند، زیرا آنتا همین اواخر ، تحلیلگران خط

ها ، مجلس و شاید دادگاه رمهوجسیمشی گذاری مانند رئطور سنتی به نهادهای خط. آنان بهشودی، اجرا مشودیقانون م

در سیستم سیاسی تا لحظه پذیرش بررسی  یریگمشی را از لحظه شکلاند و این خطتوجه داشته

مختلف صورت گرفته است تا الگویی برای اجرای  پردازانهیبسیاری نیز توسط نظر یها(. تالش2،1971،8اند)ترومنکرده

پیشنهادی  یهاراشده حاکی از آن است که مدلهای اجمشینتایج حاصل از خطها ارائه شود ، اما مشیخط زیآمتیموفق

. حتی یک هدف خوردیت مها به دالیل زیادی شکسمشی( خط110،1393اند)قلی پور ،نتایج بسیار مطلوبی نداشته

ج، همکاری و واکسیناسیون که به اطالعات فراوان و تخصص نیاز دارد و مستلزم بسی پویشنسبتاً ساده، مانند یک 

( 2020، 3)میولرباشدیدقیق عمل کنند، م یهاخاصی در زمان یهاروش که باید به ییهاهماهنگی تعدادی افراد و سازمان

                                                 
1 Jeff 
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اثر  توانندیها و شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند ماند از مشخصهتو عوامل کلیدی موفقیت عبار

 (.1398ابراهیمی  ی داشته باشد)خوبرو ومشبر موفقیت وضع خط یامالحظهقابل

و ازنظر ساختاری نامطمئن  تردهیچیمسلماً بسیار پ گذاراناستیهمچنین، در طول قرن بیستم، مشکالت پیش روی س

شواهد ممکن  نیتری. حل این مشکالت مستلزم استفاده از ابزارها و فرآیندهای قدرتمند برای دستیابی به قوشده است

مشی ترین فرآیندها برای دستیابی به این هدف، ارزیابی خط. یکی از مهمهاستیمشعلی بین خط در مورد رابطه

مشی اسایی پیوندهای علّی، اثربخشی مداخالت خطمشی، با شن(. مطالعات ارزیابی خط2020است)قاضی نوری و آقایی،

و  1کنند)بالستاراهد ایفا میبر شو مبتنی گذاریسیاستکنند، بنابراین، نقش اساسی در ارتقای را ارزیابی می

عمومی است که ضامن اندیشیدن، اجرای  یهایمشترین الزامات کمال بخش خط( ارزیابی ازجمله مهم2019همکاران،

مشی گذاری ایران، کمتر به این مهم توجه شده ها است؛ اما در عرصه اجرایی و دانشگاهی خطد مستمر آندقیق و بهبو

ی ارائه دهد، تصویر مبهمی از شرایط جدید قبولقابل(، ولی اگر ارزیابی نتواند بازخورد 1396ران،است )واعظی و همکا

 (.2020و همکاران 2مشی گذاران قرار خواهد گرفت)دالکروزاجرا(، پیش روی خط جهی)درنت جادشدهیو تغییرات ا

 که( 2019، 3شده)لنینشناخته یخوبرشد بوده که به کنندهنییاز طرفی، طی چند دهه گذشته، نوآوری یک عامل تع

نظام مالکیت صنعتی  ( و1397، کاشانی است )سوزنچی یوربهرهخلق ثروت از طریق افزایش  تیدرنهاکارکرد اصلی آن 

های نوآوری است. بنابراین اصالح و بهبود این نظام، گامی عملی در جهت ارتقای ظرفیت جزء مهمی از زیرساخت

م مالکیت صنعتی موثر زیرساختی را فراهم می کند که انتقال فناوری را تسهیل می کند و به ملی نوآوری است. یک نظا

می کند. به عبارت دیگر، یک نظام مالکیت صنعتی موثر یکی از سنگ بنای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک 

ای در حال توسعه، راه اندازی سیاست های اقتصادی مدرن و تسهیلگر توسعه است. با این حال، در بسیاری از کشوره

صنعتی قدمتی طوالنی نظام مالکیت صنعتی نیازهای توسعه آنها را برآورده نمی کند. در ایران قوانین و مقررات مالکیت 

 (. 2020توسعه آنها مشخص نیست)سمندر و گودرزی، تأثیردارند، اما 

عات، آثار ادبی و هنری، نمادها، نام و تصاویر مالکیت فکری، به ابداعات و دستاوردهای ذهنی اشاره دارد. اخترا

اده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید های نامشهودی که با استفطور خالصه، تمامی داراییتجارت و بهمورداستفاده در 

سازمان جهانی مالکیت  بندیهای فکری تعریف نمود. مالکیت فکری، بنا به تقسیمتوان در قالب داراییآمده است را می

 :شود، به دودسته اصلی تقسیم می فکری

های های صنعتی و نشانهها و عالئم تجاری، طراحی، نشانثبت اختراع یهایاهگوشامل  :مالکیت صنعتی •

 جغرافیایی؛

ها، ها، نقاشیفیلم، موسیقی، آثار هنری )مانند نقشهشامل آثار ادبی )مانند رمان، شعر و نمایشنامه(، : رایتکپی •

 (4،2004،3)وایپو های معماریها( و همچنین طراحیها و مجسمهعکس

مرتبط  یها تیعموم فعالکه شامل  های مالکیت صنعتیمشیارزیابی اجرای موفق خطالگوی  احصاءاین پژوهش باهدف 

« تی از نقشه جامع علمی کشورقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعی با محوریت سیاست های اجرایی اصنعت تیبا مالک

 1/5/1392مورخ  37آن نقشه در جلسه  1از راهبرد کالن  9و  8، 7، 6، 5که در راستای اجرایی سازی اقدامات ملی 

                                                 
1 Ballestar 
2 De La Cruz 
3 Lelen 
4 Wipo 
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ی یابارزها و کمک این مالکتا با شکل گرفت  شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده ،

 های آتی کمک نماید.مشی گذاران در اتخاذ سیاستگذاران و خطوضع موجود، به سیاست

 پژوهشپیشینه نظري 

 مشیمفهوم ارزيابی خط

مرحله اجرای به سخن دیگر، مشی به اقدامات اجرایی است. مشی شامل تبدیل اهداف خطآمیز خطاجرای موفقیت

 شوند تعریف کرد.ها به اجرا گذاشته میمشیها یا خطر آن برنامهصورت فرآیندی که دبه توانیرا م یمشخط

. سازدیدور م شانهیها را از اهداف اولآن یگاهکه گاه شوندیعمومی در اجرا دستخوش تغییر و تحوالتی م یهایمشخط

. علل این تغییرات رندیگیبه خود م یاکه شکل تازه آورندیتصمیمات را به اجرا درم یاگونه، مجریان بهگریدانیببه

، معیارهای مختلف و متعارض اجرا، نداشتن انگیزة اجرایی، یمشمواردی باشد ازجمله: مشخص نبودن خط تواندیم

، زادهفیدستورهای متفاوت، نداشتن صالحیت و توانمندی مجریان و کافی نبودن منابع و امکانات اجرا )الوانی و شر

، مستلزم ارزیابی ادواری است تا بتوان بر مشیخط نده در اجرایهم و نقش عوامل بازداربنابراین، آگاهی از س (.1396

 آن اقدام اصالحی مناسبی را در پیش گرفت. یهاافتهیمبنای 

( و عبارت است 5،2005دهد )هیل،مشی را نشان میوتحلیل برای خطمشی و تجزیهوتحلیل خطارزیابی مرز بین تجزیه

های اداری به رود با انجام آن، هر یک از بخشست که انتظار میاموضوع موردنظر. ارزیابی، فعالیتی مند از بررسی نظام

مشی بر حوزه تحت اختیار خود در یک بازه زمانی مشخص بپردازد و آن مطالعه و کسب اطالعات درباره تأثیرهای خط

مشی مربوط است بررسی های خاص آن خطگیو اثربخشی یا هر زاویه دیگری که به ویژ  ییکار آرا ازنظر ضرورت، 

  (.26،1391اید )طباطبائیان و همکاران،نم

 مشیمعیارهاي ارزيابی اجراي خط

منطق ارزیابی ناظر بر چگونگی تعیین فرآیندها و اثرات مشی گذاری است. ارزیابی یک مرحله ضروری در چرخه خط

 ومشی گذاران تواند در افزایش دانش خطمی مشیخط رایاج ارزیابی توصیه برای اقدامات آتی است. ومشی یک خط

 .کننده باشدمشی تعیینانتخاب ابزارهای مناسب خط

مشی )احتمال ها در عمل وابسته است. عواملی در کار هستند که قابلیت اجرای خطمشی به اجرای آناثرات ابزارهای خط

ی، تنظیمات نهادی، مشروعیت سیاسی، پذیروامل شامل امکاندهند. این عقرار می تأثیرآمیز( را تحت اجرای موفقیت

 شود:اختصار تشریح میاطمینان است که ذیالً به پذیری در مواجهه با عدمپذیرش اجتماعی و انعطاف

مشی، این ابزارها باید ازنظر مالی، فنی آمیز ابزارهای خط: برای اطمینان از اجرای موفقیت 1پذیری اجراییامکان -

 اجرا باشند. اورانه قابلو فنّ

ها مسائل است که در درون آنتنظیمات نهادی  تأثیرمشی تحت : قابلیت اجرای ابزارهای خط 2تنظیمات نهادی -

مشی گذاران را عالوه، تنظیمات نهادی، خطشوند. بهشده، ابزارها انتخاب و به اجرا گذاشته میمشی تعریفخط

 های موجود حرکت کنند؛ سازد تا در قالب هنجاروادار می

                                                 
1 Implementation feasibility 
2 Institutional settings 



  

 

بین  2دهد. اشمیتقرار می تأثیرمشی را تحت : مشروعیت سیاسی، اجرای ابزارهای خط1مشروعیت سیاسی-

گذارد و معتقد است که مشروعیت برونداد به مشروعیت برونداد، مشروعیت درونداد و مشروعیت فرآیند فرق می

  مشی ازنظر مردم اشاره دارد.اثربخشی ابزارهای خط

ها در مورد یک بسته ش نشانگر قضاوت فردی مبتنی بر باورها و گرایش: قابلیت پذیر3قابلیت پذیرش اجتماعی-

 سیاسی است. 

های پیچیده و نامطمئن صورت طور روزافزونی در محیطمشی بهارزیابی خط :4پذیری و بازتاب پذیریانعطاف-

تبیین شرایط پویا و منافع مشی در پذیری ابزارهای خطانعطاف مشی باید میزانگیرد؛ بنابراین، در ارزیابی خطمی

 .(280،1397)رهنورد و رهنورد، متضاد بازیگران سیاسی لحاظ شود

 مشیاجراي موفق خط هايمالک

ساده نیست. دلیل این امر مجموعه عواملی است که به  رسدیطور که ابتدا به نظر ممشی آنخط یهاعملی کردن برنامه

اجرا  یهاتیواقع گریدعبارت. بهشودیوط مسئله عمومی، شرایط محیطی  و سازوکار اداری سازمان مجری مربطبیعت م

متفاوت کامالً  هابرای دستیابی به آن شدهنییکه با اهداف و مقررات تع ییهاتی، واقعکندیها را سخت ممشیانجام خط

 (195،1390همکاران، هستند )قلی پور و

این بازیگران با  حالنیگیرد که بازیگران مختلفی در آن نقش دارند. درعصورت می مشی در محیطیطفرآیند اجرای خ

 تأثیرمشی یکدیگر تعامل دارند و این تعامالت به دلیل اختالفات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بر روند اجرای خط

مختلف  پردازانهیشده توسط نظرارائه یهافاده از مدل. به دلیل این اختالفات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، استگذاردیم

، الزم است عوامل مرتبط شدهنیهای تدوسیاست زیآمتیدر هر شرایطی چندان مناسب نیست. بنابراین، برای اجرای موفق

 (2019ملیاتی آن شناسایی و در نظر گرفته شود )نیکنامیان،مشی و زمینه عو مؤثر متناسب با شرایط خاص خط

مشی عمومی خط تواندیهاست که ممشی گذار با توجه به آنن ابزار اجرای مناسب تابع بسیاری از مسائل بوده و خطییتع

و ماهیت مشی، مخاطبان آن، شرایط جامعه از جهات مختلف، نوع موفقی را برای اجرا اتخاذ کند. موقعیت محیطی خط

نسبت به انتخاب ابزار لحاظ شوند و هیچ  یریگمیید در تصمی بامجر یهامشی، امکانات و منابع اجرایی در سازمانخط

، زادهفیباشد)الوانی و شر دشدهییمشی مصوب نگردد مگر آنکه امکان اجرای آن از جهات فوق بررسی و تأخط

211،1396) 

، یطیمحستینهادی، تدوین فکورانه، اولویت مسائل ز ییراستاماهنگی و همهای نمادین، هممیوند و همکاران سیاست

حمایت عمومی و مشارکت همگانی، راهبردهای سبز، الزامات قانونی، شناخت پیشینه فرهنگی، اعتالی فرهنگ 

 (.1398)ممیوند و همکاران، دانندیمشی ممحیط را عوامل مؤثر بر اجرای خط یمدارو ارزش یطیمحستیز

گیرندگان را از عوامل مشی و تعصب تصمیماز خط تیماحو همکاران مخالفت بسیار زیاد و یا عدم 5طرفی، فیتزجرالد از

فنی را  یهاو همکاران نیز عدم وجود مهارت 6(. هالند2021و همکاران، دانند)فیتزجرالدمشی میشکست اجرای خط

 (2016)هالند و همکاران، دانندیمشی معامل شکست اجرای خط

                                                 
1 Political legitimacy 
2 Schmit 
3 Social acceptability 
4 Flexibility & Reflexivity 
5 FitzGerald 
6 Holland 



  

 

ها مشیر دانسته و یکی از دالیل آن را، ماهیت پیچیده خطهای عمومی را فراگیمشیبرناردو میولر عدم موفقیت خط 

کرد  ینیبشییق کنترل یا پطور دقها را بهآن توانی. به اعتقاد وی، ویژگی اصلی سیستمهای پیچیده این است که نمداندیم

 (2020)میولر،

مشی گذاری، ف و معیارهای خطمشی به متغیرهای تعهد و استمرار دولت، ظرفیت اجرایی سازمان، اهدااجرای موفق خط

دولتی  یهاسازمان میرمستقیها، حمایت مستقیم و غها و مجازاتو نظارت شفاف، پاداش یزیربرنامهپشتیبانی سیاسی، 

 (.2017، 1)راجاپاکشه و پشتیبانی اجتماعی بستگی دارد

 ايران در فکري هاي مالکیتو سیاست مشیخط

ترین مباحث در هر کشور است. عمده های نوآوری یکی از مسائل اساسیاستهای مالکیت فکری و سیارتباط سیاست

های مالکیت فکری در های سیاستدر این خصوص عبارت است از چگونگی حاکمیت نظام مالکیت فکری، مشخصه

و کنش گذاری، سازگاری و مصالحه(. با توجه به برهمها )شامل اولویتها و طراحی سیاستقیاس با سایر سیاست

های مالکیت افزایی سیاستراستایی و همنوآوری، همهای گوناگون در چارچوب نظام ملی تأثیرات متقابل سیاست

 (.1398، شامخای برخوردار است)های نوآوری از اهمیت ویژهفکری و سیاست

 چارچوب مفهومی پژوهش
ای منطقی، توصتتیفی و ب شتتبکهچارچوب مفهومی بنیانی استتت که تمامی پژوهش بر آن استتتوار استتت. این چارچو 

پی اجرای فرآیندهایی چون مصتتاحبه، مشتتاهده و بررستتی پیشتتینه      مشتتتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در

هومی پژوهش یک الگوی نظری مبنی بر روابط  اند. مدل مفاند این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبط شده ییشناسا  

. این چارچوب با بررستتی ستتوابق پژوهش در برخوردارندژوهش از اهمیت بیشتتتری میان شتتماری از عواملی که در پ

سئله جریان پیدا می  شگر با پژوهش درآمکند. قلمرو م شار های یختن باورهای منطقی پژوه منظور ایجاد مبانی یافته بهانت

سئله    علمی برای برر سکاران،  جایگاه ویژه قیموردتحقسی م شینه پژوهش و (. با توجه ب94،1390ای دارد ) شینه   ه پی پی

 ی آورده شده است.مشخطکامل اجرای  هایمالکمدل مفهومی پژوهش برای  نمودارهای زیرتجربی آن، در 

 نیترمهمکه  شودیمعالوه بر اجرای کامل، بر مبنای پیامدهای آن نیز ارزشیابی  مشیخط زیآمتیموفق، اجرای در ضمن

 است. شدهمنعکسر زیر معیارهای ارزشیابی پیامدها در نمودا

                                                 
1 Rajapakshe 



  

 

 
 یمشخطكامل یابی اجراي شارز هايمالک -1نمودار

 
 ی موفقمشخطیابی پیامد اجراي شارز هايمالک -2نمودار



  

 

 پژوهش یشناسروش
آن اکتشافی است. این نوع طرح تحقیق شامل دو استراتژی  وترکیبی )آمیخته(  یهاپژوهشنوع از  ،پژوهشاین  

مالکیت صنعتی است که این امر از  هایمشیخطارزیابی اجرای  هایمالکاول، استخراج مرحله است. هدف مرحله 

حاصل از مصاحبه صورت گرفته و در مرحله دوم، اعتبار سنجه مورد  هایدادهطریق بررسی پیشینه و کدگذاری 

 .گیردمیآزمون قرار 

 مرحله اول پژوهش؛ پژوهش كیفی

آمریکایی، بارنی  ناسشجامعهجتماعی است که توسط دو ژوهشی برای علوم ا، نوعی استراتژی پ1نظریه داده بنیاد

است و یک شیوه شناسی استقرایی کشف نظریه است که این امکان را برای  شدهنیتدو 3و آنسلم استراوس 2گلیزر

، پایه مانزهم طوربه کهیدرحالی عمومی موضوع، پرورش دهد هایژگیوتا گزارشی نظری از  آوردیمپژوهشگر فراهم 

 . سازدیممحکم  هادادهاین گزارش را در مشاهدات تجربی 

که با اثر استراوس و  مندنظامرهیافت  :داندیمی داده بنیاد، قابل تمیز سازهینظرسه رهیافت مسلط را در  4کرسول

ه که توسط چارمز ؛ رهیافت ظاهر شونده که مربوط به اثر گلیزر است و رهیافت ساخت گرانشودیمشناخته  5کوربین

که عقیده  شودیمدر بخش پژوهش کیفی از رهیافت گلیزر استفاده . (70،1398و همکاران،  فردییدانا)شودیمحمایت 

 ظاهر شود. هادادهدارد که باید اجازه داده شود تا نظریه از 

 نظريي ریگنمونه

های مالکیت مشیفق خطبر اجرای موعوامل مؤثر جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی و جهت دستیابی به 

ها و مدیران و کارشناسان خبره امر هستند که سابقه اجرایی داشته و در زمینه دانشگاه یعلمئتیه، شامل اعضای  صنعتی

 هستند. نظرصاحبمالکیت صنعتی 

 آمارهاي جمعیت شناختی خبرگان - 1جدول

کد 

 خبره

 تجربه مسئولیت تخصص سن جنسیت

 16 علمیهیئتعضو  - مدیر نعتییت صمالک 42 مرد 1

 13 علمیهیئتعضو  حقوق مالکیت فکری 47 مرد 2

 17  مدیر اجرایی حقوق مالکیت فکری 47 زن 3

-مدیریت دولتی 40 زن 4

 گذاری مشیخط

 هیئتعضو   –مدیر 

 پژوهشی

12 

 21 مدیر اجرایی مدیریت فناوری 48 مرد 5

عضو شورای  /اییمدیر اجر حقوق مالکیت فکری 42  مرد 6

 مالکیت فکری گذاریسیاست

16  

                                                 
1 Grounded theory 
2 Barney Glaser  
3 Anselm Strauss 
4 Creswell 

 



  

 

کد 

 خبره

 تجربه مسئولیت تخصص سن جنسیت

-مدیریت دولتی 36 مرد 7

 گذاری مشیخط

 9  مدیر اجرایی

 32 علمیهیئتعضو  حقوق مالکیت فکری 60 مرد 8

-مدیریت دولتی 39  مرد 9

 گذاری مشیخط

 13 مدیر اجرایی

 20 مدیر اجرایی اقتصاد 41 مرد 10

مالکیت  فقه و اصول 58 مرد 11

 فکری

علمی / دبیر شورای عضو هیئت

 مالکیت فکری گذاریسیاست

26 

-مدیریت دولتی 38 مرد 12

 مشی گذاریخط

 11 اجرایی  /علمیهیئتعضو 

-مدیریت دولتی 46 مرد 13

 مشی گذاریخط

 18 علمیهیئتعضو 

 آوري دادهجمع

در این پژوهش مصاحبه  ای مالکیت صنعتیهمشیعوامل مؤثر بر اجرای موفق خط برای شناسایی مورداستفادهابزار اصلی 

از سویی، دانش کافی در خصوص مباحث است که جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی نیمه ساختارمند است. 

مشی مالکیت صنعتی داشته  و از سوی دیگر تجربه عملی و آشنایی الزم با فضای ارزیابی خط خصوصبهمدیریت دولتی 

شد و پس از اطمینان از داده می موردنظردای هر مصاحبه ابتدا توضیحاتی در خصوص موضوع را داشته باشند. در ابت

ی ریگنمونهپرسیده شده است. پس از هر مصاحبه بر اساس روش  هاسال، موردنظررای خبره روشن بودن موضوع ب

ل به موضوع دارند را معرفی ف کاماشرا هاآن ازنظرشد تا افرادی را که خواسته می شوندهمصاحبهنظری گلوله برفی، از 

خبره  13ق با ین تحقیدر اشد. داده می ترتیب هاآننمایند و سپس سابقه علمی و تجربی افراد بررسی و مصاحبه با 

د ی( انجام شد که از مصاحبه یازدهم به بعد، تکرار در اطالعات مشاهده گرد2افته )مطابق جدولیمه ساختاریمصاحبه ن

متوسط  طوربههر مصاحبه  زمانمدتافت. یادامه سیزدهمین خبره ها تا نان، انجام مصاحبهیا برای اطم)اشباع نظری(، ام

 ها برای استخراج کدهای اولیه بر روی کاغذ پیاده گردید.تمام مصاحبه یک ساعت بود.

 هادادهه از ی حاصل از مصاحبه از روش نظریه برخاستهاداده لیوتحلهیتجزدر این پژوهش جهت  کهییازآنجا

، نکات کلیدی در متندروناست و با توجه به هر جمله اساسی  شدهیبررساست، ابتدا متن هر مصاحبه  شدهاستفاده

ی بهتر فرایند دهسازمان منظوربهی استخراج گردیده است. بندمقولهی و همچنین سازمفهومی باز، کدگذارمصاحبه برای 

 است. شدهاستفاده Atlas.ti افزارنرم، از هامصاحبهصل از حای هاداده لیوتحلهیتجزتحلیل ،جهت 

 افتهيساختراهنماي مصاحبه نیمه -2لدوج



  

 

 سؤاالت

 اصلی
 فرعی سؤاالت

چه معیارهایی 

را برای اجرای 

موفق 

های مشیخط

مالکیت صنعتی 

 دانید؟مؤثر می

 شوند؟یابی میای یا مقطعی ارزصورت دورههای مالکیت صنعتی بهمشی. آیا اجرای خط1

 دانید؟کشور موفق میهای مالکیت صنعتی را در مشیآیا اجرای خط .2

هایی مشی باید چه ویژگیکنندگان خطهای مالکیت صنعتی، تدوینمشیبرای اجرای موفق خط .3

 داشته باشند؟

 هایی داشتهمشی باید چه ویژگیهای مالکیت صنعتی، مجریان خطمشیبرای اجرای موفق خط .4

 باشند؟

 هایی داشته باشند؟مشی باید چه ویژگیخط های مالکیت صنعتی، ماهیتمشیبرای اجرای موفق خط. 5

هایی داشته های مجری باید چه ویژگیهای مالکیت صنعتی، سازمانمشیبرای اجرای موفق خط. 6

 باشند؟

هایی داشته ویژگیمشی باید چه های خطهای مالکیت صنعتی، کنشمشیاجرای موفق خط برای .7

 باشند؟

مشی باید چه های مجری خطکیت صنعتی، محیط سازمانهای مالمشیبرای اجرای موفق خط. 8

 هایی داشته باشند؟ویژگی

های مالکیت صنعتی، به نظر شما وجود چه  بعد دیگری الزم است؟ مشی. برای اجرای موفق خط9

 هایی داشته باشد؟باید چه ویژگی

آیا نتایج و 

پیامدهای 

ای اجر

های مشیخط

مالکیت 

صنعتی را 

کافی   اندازهبه

و   مؤثر

 قبولقابل

 ؟دانیدیم

را داشته است؟ قبولقابلهای مالکیت صنعتی، نتیجه مشیآیا به نظر شما، اجرای خط. 1  

  را داشته است؟ قبولقابلو   مؤثرهای مالکیت صنعتی پیامدهای مشیآیا به نظر شما، اجرای خط. 2

 مؤلفه ازنظرهای مالکیت صنعتی، مشیاجرای خط قبولقابلو  مؤثربرای دستیابی به پیامدهای . 3

 هایی داشته باشد؟کارایی، باید چه ویژگی

 مؤلفه ازنظرهای مالکیت صنعتی، مشیاجرای خط قبولقابلو  مؤثربرای دستیابی به پیامدهای . 4

 باشد؟ هایی داشتهبهبود و ارتقاء، باید چه ویژگی

 مؤلفه ازنظرهای مالکیت صنعتی، مشیاجرای خط قبولقابلو  مؤثربرای دستیابی به پیامدهای . 5

 هایی داشته باشد؟اثربخشی، باید چه ویژگی

 مؤلفه ازنظرهای مالکیت صنعتی، مشیاجرای خط قبولقابلو  مؤثربرای دستیابی به پیامدهای . 6

 شته باشد؟هایی داشاخص مداری، باید چه ویژگی

 لفهمؤ ازنظرهای مالکیت صنعتی، مشیاجرای خط قبولقابلو  مؤثر. برای دستیابی به پیامدهای 7

 هایی داشته باشد؟تداوم و استمرار، باید چه ویژگی

 فرآيند كدگذاري در رويکرد ظاهري )گلیزري(

را  هادادهاست که  کدگذاری فرآیندیگیرد. صورت می گامسهطی دو مرحله اصلی کدگذاری و  ظاهر شوندهرویکرد    

را  هاهینظرو  هادادهکه پیوند میان  شوندیمایجاد « کدهای مفهومی»، از طریق کدگذاری، درواقع. دهدیمبا نظریه پیوند 

ها در بندی دادهها پژوهشگر را از سطح تجربی حرکت داده و با گروه. کدگذاری از طریق شکستن دادهکندیمروشن 

های مفهومی، راهی ر، کدگذاری برای ایدهدیگعبارتکند. بهها به نظریه را فراهم میمشخص، زمینه تبدیل آن کدهایی

برد ها فراتر میسازد و از سطح تجربی دادهها آزاد میها را از بند تجربی دادهمطمئن برای پژوهشگران است که آن



  

 

ها را د تا به عقب برگشته، عناصر نامتراکم را بررسی نموده و آنکنها به محققان کمک می(. شکستن داده1978)گلیزر، 

 (. 1،2001سازی کند که از یک موقعیت و یا مصاحبه خاص که در آن قرار داشتند، فراتر روند)الکای مفهومگونهبه

و کدگذاری ، دو فرآیند اصلی کدگذاری در رویکرد ظاهر شونده مشتمل بر کدگذاری واقعی )کدگذاری باز طورکلیبه

 باشند.انتخابی( و کدگذاری نظری می

 كدگذاري بازالف( 

ها )مقوله شود. خروجی مرحله کدگذاری باز، کدهای بنیادیپس از اتمام اولین مصاحبه، فرآیند کدگذاری باز آغاز می 

ها )که ممکن است هخوانیم و به هر قسمت از دادها( است. در این مرحله، مطالب را خط به خط میهای مقولهو ویژگی

در نظر  2توان یک واقعهها را میها از دادهدهیم. این تکهصاص مییک کلمه، خط یا پاراگراف باشند( یک برچسب اخت

شود. گفته می  3ها، نماگردهند. پس از تشکیل کدهای بنیادی، به این واقعهگرفت. چندین واقعه، یک مفهوم را شکل می

دهد؟ یا این واقعه، نشان میای را واقعه، چه مقوله ها را مطرح کنیم: ایند همواره این پرسشها بایهنگام بررسی واقعه

 (.40:1998کنندگان چیست؟)گلیزر،نگرانی و دغدغه اصلی شرکتدهد؟ و درنهایت، دلکدام ویژگی مقوله را نشان می

اده نوشتار تهیه گردید و بر روی کاغذ پی ها به شکل کامل و بدون انحراف به شکلدر این پژوهش ابتدا کلیه مصاحبه

عبارت استخراج گردید با حذف  850صورت پذیرفته، مصاحبه 13ها از مجموع کلیه عبارت ازآن با کدگذاریشد. پس

کد اولیه در اختیار قرار گرفت. با توجه به اینکه مفاهیم متنوعی از  317تمامی عبارات نامربوط از فرایند کدگذاری، 

نبود، کدگذاری باز در سطح مفاهیم برای بار بررسی، ممکن ها در تعداد قابلبندی آنبود و دستهشده خراجاستها داده

یافت و در مرحله آخر از مجموع مفهوم ثانویه دست188کد اولیه به  317دوم به انجام رسید. در این مرحله پژوهشگر از 

 مقوله استخراج شد.15مفهوم ثانویه  188

 كدهاي اولیه، ثانويه، مفاهیم و مقوالت دادتع -3جدول

 مقوله مفهوم ثانویه مفهوم اولیه کد اولیه عبارت

850 317 266 188 15 
 

 انتخابی  كدگذاري ب( 

کند. این مقوله محوری که بیشترین تغییرات مربوط به ظاهر شدن میطی فرآیند مقایسه مستمر، مقوله محوری شروع به

آوری انتخابی در مراحل بعدی خواهد های جمعاساس تمرکز مطالعه و دادهدهد، توضیح می کنندگان راشرکتدغدغه 

شوندگان در ارتباط با مسئله اصلی پژوهش چیست)گلیزر دهد که دغدغه اصلی مصاحبهبود. مقوله محوری توضیح می

های مصاحبه شود وی آغاز میکدگذاری انتخاب (. زمانی که مقوله محوری نمودار شد و ظهور یافت،4،2007و هالتون

شوند. کدگذاری انتخابی با کدگذاری برای مقوله محوری سروکار دارد. بعدی در جهت مقوله محوری کدگذاری می

های دیگر پیوند داده که با مفهوم« فرآیند اصلی اجتماعی»مقوله محوری عبارت است از یک مفهوم و یا یک 

 .(1978شوند)گلیزر، می

 يج(كدگذاري نظر

                                                 
1 Lock 
2 Incident 

Indicator2 

Glaser & Halton1 



  

 

ها از طریق یک الگوی ارتباطی اشاره دارد. درواقع، این مرحله از کدگذاری به این مرحله از کدگذاری به تلفیق مقوله

ها که ممکن است به حوزه وسیعی از احتماالت ذهنی بیانجامد، نزدیک شود دهد تا به تفکر درباره مقولهمحقق اجازه می

های اند از مدل(. بنابراین، کدهای نظری عبارت2001ک،ها بیندیشد)اللهند ممکن بین مقوصورت تحلیلی به پیوو به

( و مانند کدهای واقعی 1،2005کنند )گلیزر و هنآمده را در جهت یک نظریه ترکیب میدستهای بهانتزاعی که مقوله

تکه شده را های تکهخودجوش هستند و داستاناند( ظهور یافته و شده)که از فرآیند کدگذاری باز و انتخابی حاصل

های پوچ و خالی خواهند بود. کدگذاری کنند. لذا، کدهای واقعی بدون کدهای نظری، انتزاعبافته و متصل میهموباره بهد

 (.1978یزر،آورد)گلهای اصلی را فراهم میای نوین و مبتنی بر دادهها، مبنای ارائه نظریهنظری در ایجاد پیوند میان ایده

 ي كیفیهايافته اعتبارسنجی

ها با موضوع پژوهش است. برای تعیین روایی روایی محتوا موضوع قضاوت متخصصان در خصوص مرتبط بودن مقوله

ای و غیره، اند از : روایی صوری، روایی محتوا، روایی مالکی و روایی سازههای متعددی وجود دارد که عبارت، روش

 :CVRبه شکل کمی از روایی محتوا ) (1975) 2ز روش پیشنهادی الوشهی بررسی روایی محتوا ادر این پژوهش برا

Context Validity Ratio استفاده شد. برای تعیین )CVR ابتدا پرسشنامه با الگویی خاص در اختیار اعضای پانل خبرگان ،

، «ضروری»سمت ) ق 3ر اساس طیف لیکرتی ها درخواست شد تا هر گویه را ازنظر معیار ضرورت بقرارگرفته و از آن

های مربوط به های اعضای پانل،  دادهبررسی نمایند. پس از دریافت پاسخ« ( غیرضروری»و « ولی غیرضروری مفید،»

های الزم واردشده و با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری طبق فرمول تحلیل Excelافزار نظرات هر عضو پانل در نرم

 رفت.انجام پذی

CVR= 
𝑛𝑒−

N

2
N

2

 

 اندتعداد افرادی هستند که به گزینه ضروری پاسخ داده neتعداد کل افراد خبره و  Nکه در آن 

شود اعتبار آن شاخص پذیرفته می (49/0نفر  15برای  مثالً) تر باشدبزرگ از مقدار استاندارد شدهاگر مقدار محاسبه 

(.1390:78زاده و همکار، )حاجی  

  CVRتک سؤاالت پرسیده شد و درباره تکهمه آنان فر بود که از ن 13ده در پژوهش حاضر، کننتعداد خبرگان  شرکت

باشد، بنابراین، میتر از مقدار روایی ذکرشده در جدول فوق بزرگ CVRبه دست آمد. با توجه به اینکه مقدار  72/0 کل

های مالکیت صنعتی مشیاجرای موفق خط هایمالک، 4در جدول  .اعتبار روایی ابزار گردآوری مطالعات تأیید گردید

 شده است.احصاء 

 مشی مالکیت صنعتیاجراي موفق خط هايمالک -4جدول

 بعد  مقوله مالک

 طرفیتدوین، بی در نگریکل جانبه وگذار، همه مشیخط تحلیلی، مقبولیت بینش سیستمی، حاکمیت تفکر حاکمیت

 تدوین در نگریکنندگان، آیندهتدوین

شایستگ
 ی

ط
ت خ

کیفی
مشی

 

 

 هایمشیخط از صنعتی، آگاهی مالکیت اثرگذاری و کارکرد به نسبت صنعتی، آگاهی مالکیت هایزیرساخت از اطالع

 مفهوم به نسبت عملیاتی، تسلط تجربه بر مبتنی صنعتی، تدوین مالکیت مختلف ابعاد بر مبتنی مرتبط، تدوین المللیبین

توانایی
 

                                                 
1 Hon 
2 Lawshe 



  

 

 گروه ای، شناخترشتهمیان بر مبتنی عمومی، تدوین منافع بر مبتنی مدیریتی، تدوین تجربه بر مبتنی وکار، تدوینکسب

 هدف

 هایزیرساخت بر مبتنی خصوصی، تدوین بخش ظرفیت بر مبتنی موفق، تدوین کشورهای تجربه بر مبتنی تدوین

 مبتنی سازمان، تدوین بر نظارتی رهایسازوکا بر مبتنی امر، تدوین خبرگان تجربیات و نظرات بر مبتنی کشور، تدوین

اقتصاد،  و صنعت متمرکز روز، تدوینبه و دقیق اطالعات و آمار بر مبتنی مجری، تدوین و گذار مشیخط ارتباط بر

 با ایدوره اصالح بر مبتنی بومی، تدوین شرایط اساس بر سازمانی، تدوین بر ملی منافع ارجحیت بر مبتنی تدوین

 بازخوردها لحاظ

اک
رکردی

 

 مشیمانع، خط مشیخط جامع، مشیمنطقی، خط مشیخط صنعتی، مالکیت مقوله در اعتماد فزاینده مشیخط

 و اهداف از اندازچشم دارای مشیمالی، خط پشتوانه دارای مشیخطمشخص،  بندی لولویت دارای مشیباثبات،خط

 مشیخط گویا، مشیخط تفسیر، به نیاز بدون شیمخط سیستمی، نگرش بر مبتنی مشیخط شفاف، مشیخط ها،سیاست

 دارای مشیخطمسئله،  بر مبتنی مشیخط اجتماعی، پذیرش قابلیت دارای مشیمختلف، خط سطوح در اجماع دارای

 اجرا قابلیت دارای مشیخط جامعه، بافرهنگ مطابق مشینتیجه، خط بر ناظر مشیخط فرآیند، مشروعیت

ویژگی نظری
 

 

ط
ت خ

ماهی
مشی

 

 واقعیت، و آل ایده از ترکیبی مشیهم خط به متناسب و مندنظام مشیخط مشخص، پیامد بینیپیش دارای مشیخط

 و قوانین با همسو مشینوآوری، خط نظام تکامل سطح با متناسب مشیارزیابی، خط هایشاخص دارای مشیخط

 و تعدیل به منعطف مشیجهانی، خط راتییتغ با همسو مشیخط کشور، محیطی شرایط بر مبتنی مشیمقررات، خط

 مشیالمللی، خطبین هایمشیخط سایر با همسو مشیجامعه، خط هایارزش و هنجار با همسو مشیروزرسانی، خطبه

 صنعت مالکیت استانداردهای با همسو مشیداخلی، خط هایمشیخط سایر با همسو

ویژگی کارکردی
 

حساس مسئولیت باال، مجریان متعهد، مجریان روحیه کار جمعی، مجریان دارای امجریان باانگیزه، مجریان دارای 

 جناحی و سیاسیدارای اختیار عمل، مجریان بدون وابستگی 

شایستگی
 

 

ت مجریان
قابلی

 

 

 مالکیت مهارت و دانش دارای دیده، مجریانآموزش متخصص سازمان، مجریان مأموریت و اندازچشم به آشنا مجریان

 دارای وکار، مجریانکسب مفهوم به نسبت فهم و درک دارای صنعتی، مجریان درزمینه مالکیت آگاه صنعتی، مجریان

 به مسلط نویسی، مجریان اظهارنامه بر مسلط مرتبط، مجریان المللیبین هایدوره گذرانده عملیاتی، مجریان تجربه

 خارجی هایزبان

توانایی
 

 

 و قوانین به پایبند خرد، مجریان بر کالن منافع دهنده اولویت مدت، مجریانکوتاه بر بلند منافع دهنده اولویت مجریان

 گذار، مجریان مشیخط از مستقل طرف، مجریانبی شخصی در اجرا، مجریان دخالت سلیقه بدون مقررات، مجریان

 در اجرا یرأ به تفسیر بدون

کارکردی
 

 مجری مستقل، سازمان و متمرکز مجری دسترس، سازمان در مجری پذیر، سازمانمسئولیت مجری سازمان

پژوهانه، آینده نگاه دارای مجری قانونی، سازمان مشروعیت دارای مجری چابک، سازمان مجری پذیر، سازمانانعطاف

 متعهد مجری سازمان

ویژگی ذاتی
 

ت 
قابلی

سازمانی
 



  

 

ازمان مجری دارای گروه هدف مشخص، سازمان سازمان مجری دارای یکپارچگی و انسجام، سازمان مجری باثبات، س

سازمان مجری مبتنی بر نتیجه، سازمان مجری دارای مجری جانشین پرور، سازمان مجری دارای متولی مشخص، 

زیرساخت مناسب، سازمان مجری دارای قدرت اجرایی باال، سازمان مجری مبتنی بر شبکه انسانی توانمند، سازمان 

مند از علم روز در اجرا، بهره مند از شرکت خصوصی، سازمان مجریسازمان مجری بهره روز،مجری منتشرکننده به

وظایف مشخص، سازمان مجری مروج فرهنگ مالکیت صنعتی، سازمان مجری افشاء کننده  دارای ریسازمان مج

 های شفاف، سازمان مجری متخصصشده، سازمان مجری تعاملی، سازمان مجری دارای فعالیتاقسام ثبت

ویژگی عملکردی
 

 مالکیت اقسام سازی شده، تعدادشده و تجاریثبت صنعتی مالکیت اقسام بنیان، تعداددانش هایشرکت رونق و افزایش

 به استنادات شوند، تعدادمی تمدید که صنعتی مالکیت اقسام مقیم، تعداد غیر و مقیم توسط افراد شدهثبت صنعتی

 سهم ها، افزایشآن کیفیت افزایش و داخلی و خارجی ثبت متقاضی هایمهاظهارنا شده، تعدادثبت اختراعات

 کیفیت و سرعت مرتبط، افزایش وکارهایکسب رونق و سرانه درآمد صادرات، افزایش در بنیاندانش هایشرکت

 هاارزیابی

کارایی
 

کارایی  
 

    

پیامدها
 

     

ملی،  اقتصاد و نوآوری نظام در کارآفرینی، اثرگذاری و درآمدزایی و ثروت دسترس، خلق در اطالعاتی هایپایگاه

 واقعی، جذب دستاوردهای و هاایده از شده، حمایتثبت صنعتی مالکیت اقسام فناوری، واگذاری هایپارک توسعه

 معاهدات به از اختراعات، پیوستن مندیبهره و عمومی آگاهی خارجی در اختراعات،افزایش و داخلی گذاریسرمایه

 بعدی اختراعات به مخترعان تشویق غیرمالی هدفمند المللی، مزایایبین هدفمند ثبت کمک به و المللیبین

اثربخشی
 

ها در ها، حفظ حقوق دانشگاهشده، تربیت افراد متخصص در دانشگاهغنی بودن اطالعات اقسام مالکیت صنعتی ثبت

مقطعی، ای و های مستمر دورهزیابی منصفانه، ارزیابیقراردادها، اجرای صحیح روش تحقیقی ثبت اختراع، نظام ار

 بازبینی روند ارزیابی

پایداری
 

وکارها، هماهنگ بودن در کسب گواهی ثبت اختراعتحلیل  یریکارگصنعتی، به یهاییتحقق حقوق حاصل از دارا

های ارزیابی بومی از شاخصها، استفاده مشیریزی تعالی خطالمللی، برنامهنهاد مالکیت صنعتی با نهادهای بین

 ه ثبت مالکیت صنعتینالمللی، واقعی شدن هزیبین

بهبود مستمر
 

 حقوقی و فناوری ، افزایش اعتماد در تبادل فناوری، تربیت وکالی GDPبنیان درهای دانشمیزان سهم شرکت

ها، عدم موازی کاری شیممتخصص، پاسخگویی به ذینفعان، جایگاه مالکیت صنعتی کشور در جهان، نوآوری در خط

برداری از در فرآیندهای اجرایی متناسب بودن اجزای مالکیت صنعتی، تقویت صنعت با دانشگاه ،عدم گرته

ت موازین علمی و استانداردها یهای سایر کشورها، نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایات حین اجرا، رعامشیخط

 در چرخه نوآوری

استاندارد مدار
 ی



  

 

 است. شدهدادهزیر نشان  نمودارشماتیکی در  صورتبهی کیفی پژوهش هایافته

 
 ي كیفیبندجمعنمودار شماتیکی  -3نمودار

و  خبرگانبر مبنای نظر  مشیخطآمیز توضیح است که در نمودار فوق، روابط بین ابعاد مختلف اجرای موفقیتالزم به 

موفق است که در دستیابی به پیامدهای مورد انتظار  یایمشخطهمچنین مبانی نظری تبیین شده است. به سخن دیگر، 

های ویژگی ،ماهوی ازنظریت الزم برخوردار بوده و از کیف مشیخطمگر آنکه  شودنمیباشد و این حاصل  کنندهکمک

ز طریق ا مشیخطمستقیم بر پیامدهای  تأثیر، عالوه بر مشیخطو ماهیت  مشیخط، کیفیت در ضمنالزم را داشته باشد. 

؛ 1990 دهند )مانند گاجین و همکاران،قرار می تأثیرقابلیت مجریان و قابلیت سازمان اجرایی نیز متغیر وابسته را تحت 

 (. 2012؛ و وینتر، 2002گیاچینو، 

 مرحله دوم پژوهش؛ پژوهش كمی
نظرسنجی ول ذیل مطابق جدمالکیت  مشیخطمجری  90نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان، از  گذاریصحهبرای 

 .شد
 مشخصات افراد نظرسنجی شده-5جدول

 درصد تعداد  

 جنسیت
 62 56 مرد

 38 34 زن

 سن

 10 9 سال 30تا  26

 20 18 سال 35تا  31

 2/32 29 سال 40تا  36

 1/21 19 سال 45تا  41



  

 

 10 9 سال 50تا  46

 6/5 5 سال 55تا  51

 1/1 1 سال 60تا  56

 تحصیالت

 7/16 15 سلیسان

 4/64 58 لیسانسفوق

 9/18 17 دکتری

 ماهیت شغل
 4/24 22 مدیر

 6/75 68 غیر مدیر

 تجربه کاری

 6/16 15 سال 5تا  1

 3/33 30 سال 10تا  6

 1/21 19 سال 15تا  11

 6/15 14 سال 20تا  16

 7/6 6 سال 25تا  21

 7/6 6 سال 25بیش از 

 اهآزمون نرمال بودن داده

های توان گفت که آزمونمی یطورکلبهبودن توزیع آماری متغیرهاست. های پارامتری، نرمال نیاز انجام تمامی آزمونپیش

توان استنباط درست از پارامتری، عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوارند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی

که متغیرهای تحقیق آن است نشانگر گردید که نتایج  PP Plot روشمتغیرها، از  دنبونتایج داشت. برای آزمون نرمال 

از توزیع نرمال برخوردار نیستند، بنابراین جهت بررسی مدل مفهومی و پاسخگویی به فرضیات پژوهش با توجه به اینکه 

 است. شدههاداستف SmartPLS2 افزارنرماست از  200نرمال نیستند و حجم نمونه کمتر از  هاداده

 اي:تک نمونه tآزمون 

است؟ از آزمون  شدهگذاشتهبه اجرا  یزیآمتیموفق طوربهمالکیت صنعتی تا چه حد  مشیخطدر پاسخ به این پرسش که 

t حضورداشته هاکنندهشرکتشود که تنها یک نمونه از این آزمون زمانی استفاده می از .شده استاستفادهای تک نمونه 

است  ادعاشدهشده، برابر با میانگین ای که از روی آن نمونه برداشتهکه آیا میانگین جامعه سؤالدر پاسخ به این باشند و 

با انجام آزمون فوق  درواقعباشد. ( می5تا  1)میانگین و میانه اعداد  3برابر  ادعاشدهیا نه؟. که در اینجا این میانگین 

 شود:مقایسه می 3برای هر عامل با عدد  آمدهدستبهن و میانگین فرضیه زیر برای هر عامل پرسشنامه آزمو

{
H0: μ = 3 

H1: μ > 3
 

گونه رد شده و این )0H(فرضیه صفر  آنگاهباشد،  05/0از سطح آزمون، یعنی  ترکوچکاداری مقدار معناگر برای عاملی 

ی دارد و میانگین در حد مطلوب بوده است. در اختالف معنادار 3شود که میانگین عامل مربوطه با عدد استنباط می

را  (H0)توان فرضیه صفر نمی آنگاهشد، با 05/0از سطح آزمون، یعنی  تربزرگمقابل اگر برای عاملی مقدار معناداری 

 زیر است: صورتبهبرای متغیرهای تحقیق نتایج  رد کرد.

 ايتک نمونه tنتايج آزمون  -6جدول 



  

 

 متغیر رديف
 tره آما میانگین

درجه 

 آزادي
 سطح معناداري

 886/0 89 -216/1 84/2 کنندگاننیتدوشایستگی  1

 698/0 89 -52/0 933/2 کنندگاننیتدوتوانایی  2

 862/0 89 -098/1 869/2 کنندگاننیتدوکارکرد  3

 835/0 89 -98/0 881/2 مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین 4

 543/0 89 -109/0 989/2 شایستگی مجریان 5

 602/0 89 -26/0 975/2 توانایی مجریان 6

 694/0 89 -508/0 952/2 کارکرد مجریان 7

 62/0 89 -306/0 972/2 مشیخطمجریان  8

 369/0 89 337/0 039/3 نظری یهایژگیو 9

 484/0 89 041/0 004/3 کارکردی یهایژگیو 10

 422/0 89 197/0 022/3 مشیخطماهیت  11

 612/0 89 -286/0 971/2 ذاتی ایهویژگی 12

 801/0 89 -849/0 922/2 کارکردی هایویژگی 13

 715/0 89 -569/0 946/2 مشیخطسازمان مجری  14

 942/0 89 -586/1 847/2 کارایی 15

 948/0 89 -641/1 852/2 اثربخشی 16

 914/0 89 -378/1 871/2 تداوم و استمرار 17

 947/0 89 -637/1 828/2 بهبود و ارتقاء 18

 988/0 89 -301/2 791/2 شاخص مداری 19

 967/0 89 -857/1 838/2 مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای  20

دهد میانگین است که نشان می آمدهدستبه 05/0از  تربزرگبرای همه متغیرهای تحقیق مقدار معناداری  ،6مطابق جدول 

های خیلی مربوط به این متغیرها اکثر پاسخگویان گزینه سؤاالتسخ به است و در پا ترکوچک 3از عدد  هااین شاخص

 طوربههای آن مشی مالکیت صنعتی در بیشتر مؤلفهبه سخن دیگر، خط. اندرا انتخاب کرده 2و  1کم و کم با کدهای 

 به اجرا گذاشته نشده است. یزیآمتیموفق

معادالت ساختاری  یسازمدلمالکیت صنعتی چگونه است، از  مشیخطدر پاسخ به این پرسش که روابط ساختاری ابعاد 

 است. برای آزمون مدل، مراحل زیر لحاظ شده است.  شدهاستفادهمبتنی بر واریانس 

 گیري اندازه ارزيابی مدل

مربوط به آن  سؤاالتبه همراه  مؤلفهیک  رندهیدربرگشود که گیری مربوط به بخشی از مدل کلی مییک مدل اندازه

شود. روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می گیری سه معیار پایایی،های اندازهاست. برای بررسی برازش مدل مؤلفه

گیری در صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج سازد که ابزار اندازهپایایی یا قابلیت اعتماد مشخص می

موازی اجرا کند و نتایج هر دو یکسان  صورتبهرا دوباره و یا خود  یکسانی دارد. بدین معنی که اگر محقق پرسشنامه

باشد، پرسشنامه از پایایی کامل برخوردار است. پایایی از سه طریق شامل بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای 



  

 

باشد. می 4/0پذیرد. مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، کرونباخ و پایایی ترکیبی، صورت می

 سؤالبرخورد کنیم، مجبور به حذف آن  4/0با بارهای عاملی کمتر از  ییهاسؤالپس از اجرای مدل، به  کهیدرصورت

 بودند که حذف شدند. 4/0کمتر از  یبار عاملپرسشنامه دارای  سؤاالتهستیم. در برازش اولیه مدل تحقیق برخی 

 لیاص ياهمؤلفهبررسی پايايی و روايی همگراي -7جدول

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  نام متغیر

 927/0 974/0 961/0 مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 876/0 955/0 929/0 مشیخطمجریان 

 968/0 984/0 967/0 مشیخطماهیت 

 955/0 977/0 953/0 مشیخطسازمان مجری 

 843/0 964/0 953/0 مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای 

 هاي اصلیلفهؤروايی واگراي م

در مقایسه با رابطه آن عامل با سایر  سؤاالتشمیزان رابطه یک عامل با  گردد،ی که با روایی واگرا مشخص میمعیار مهم

یک مدل حاکی از آن است که یک عامل در مدل تعامل بیشتری با  قبولقابلروایی واگرای  کهیطوربههاست، عامل

برای هر عامل بیشتر  AVEاست که میزان  قبولقابلهای دیگر. روایی واگرا وقتی در سطح تا با عاملخود دارد  سؤاالت

یی واگرا های دیگر در مدل باشد. روش فورنل و الرکر برای بررسی روااز واریانس اشتراکی بین آن عامل و عامل

تگی متغیرها است با این تفاوت که قطر اصلی دهند که این ماتریس مشابه ماتریس ضرایب همبسماتریسی را پیشنهاد می

 باشد. عامل می 15مربوط به هر یک از  AVEاین ماتریس حاوی جذر مقادیر 

 فرعی به روش فورنل و الركر هايمؤلفهبررسی روايی واگراي -8جدول 

شايستگی  نام متغیر
تدوين

كنندگان
 

توانايی 
تدوين

كنندگان
 

كاركرد 
تدوين

كنندگان
 

شايستگی مجر
يان

 

توانايی مجريان
كاركرد مجريان 
 

ويژگی
هاي

 
ي

نظر
 

ويژگی
هاي

 
ي

كاركرد
 

ويژگی
هاي

 
ی

ذات
 

ويژگی
هاي

 
ي

كاركرد
 

كارايی
اثربخشی 

تداوم و استمرار 
 

بهبود و 
ارتقاء

ي 
ص مدار

شاخ
 

A1_C

PM 

892/

0 
              

A2_A

PM 

894/

0 

867/

0 
             

A3_F

PM 

898/

0 

886/

0 

830/

0 
            

B1_C

L 
58/0 

543/

0 

532/

0 

838

/0 
           

B2_A

L 

567/

0 

521/

0 

579/

0 

799

/0 

732

/0 
          



  

 

B3_F

L 
53/0 

472/

0 

479/

0 

861

/0 

803

/0 

756

/0 
         

C1_T

F 

057/

0- 

103/

0- 

09/0

- 

399

/0 

372

/0 

412

/0 

835

/0 
        

C2_F

F 

007/

0- 

047/

0- 

061/

0- 

421

/0 

391

/0 

46/

0 

937

/0 

794

/0 
       

D1_L

F 

626/

0 

577/

0 

589/

0 

726

/0 

704

/0 

768

/0 

443

/0 

46/

0 

824

/0 
      

D2_P

F 

602/

0 

573/

0 

583/

0 

753

/0 

736

/0 

782

/0 

451

/0 

475

/0 

918

/0 

730

/0 
     

E1_E

CY 
61/0 

552/

0 

623/

0 

608

/0 

65/

0 

599

/0 

447

/0 

475

/0 

694

/0 

728

/0 

794

/0 
    

E2_E

FF 
61/0 58/0 

632/

0 

624

/0 

664

/0 

636

/0 

402

/0 

407

/0 

731

/0 

761

/0 

85/

0 

719

/0 
   

E3_C 
545/

0 

514/

0 

546/

0 

559

/0 

535

/0 

525

/0 

422

/0 

447

/0 

65/

0 

673

/0 

797

/0 

783

/0 

777

/0 
  

E4_D

P 

459/

0 

465/

0 
48/0 

516

/0 

55/

0 

576

/0 

539

/0 

56/

0 

635

/0 

661

/0 

799

/0 

791

/0 

745

/0 

815

/0 
 

E5_S

O 

613/

0 

592/

0 

621/

0 

705

/0 

691

/0 

713

/0 

466

/0 

489

/0 

768

/0 

802

/0 

859

/0 

856

/0 

819

/0 

814

/0 

747

/0 

 اصلی به روش فورنل و الركر هايمؤلفهبررسی روايی واگراي  -9جدول

 نام متغیر

کنندگان تدوین

مالکیت  مشیخط

 صنعتی

مجریان 

 مشیخط

ماهیت 

 مشیخط

سازمان 

مجری 

 مشیخط

نتایج و 

پیامدهای 

اجرای 

 مشیخط

     963/0 مالکیت صنعتی مشیخطكنندگان تدوين

    936/0 589/0 مشیخطمجريان 

   984/0 442/0 -063/0 مشیخطماهیت 

  977/0 476/0 808/0 624/0 مشیخطسازمان مجري 

 918/0 785/0 511/0 703/0 636/0 مشیخطنتايج و پیامدهاي اجراي 

 AVEاست مقدار جذر  شدهمشخصتیره  بارنگکه  ییدرجاها است، شدهمشخص 9و  8 هایکه در جدول گونههمان

 کنیم.می دیتائهر عامل از مقدار همبستگی دو عامل بیشتر است. بنابراین روایی واگرای تحقیق را به روش فورنل و الرکر 

 آزمون مدل ساختاري -



  

 

مدل ساختاری  رسد. بخشگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میهای اندازهبعد از بررسی برازش مدل

های پنهان همراه با روابط میان )متغیرهای آشکار( کاری ندارد و تنها عامل سؤاالت گیری، بههای اندازهمدل برخالف

 گردد. ها بررسی میآن

یا  tداری ضرایب معنی ترین معیار،شود که اولین و اساسیبرای بررسی برازش مدل پژوهش از چندین معیار استفاده می

است.  tداری ها در مدل، اعداد معنیی بین عاملترین معیار برای سنجش رابطهباشد. ابتداییمی t-valuesمقادیر همان 

های فرضیه دیتائ جهیدرنتها و ی بین عاملتر شود، نشان از صحت رابطهبیش 96/1مقدار این اعداد از  کهیدرصورت

دهند و شدت رابطه داشت که اعداد فقط صحت رابطه را نشان میاست. البته باید توجه  95/0پژوهش در سطح اطمینان 

 توان با آن سنجید.ها را نمیبین عامل

 تأثیرمعیاری است که نشان از  2R)وابسته( مدل است.  یزادرونهای پنهان مربوط به عامل 2Rدر یک پژوهش ضرایب 

هایی برای مقادیر ضعیف، مالک عنوانبه 67/0و  33/0، 19/0دارد و سه مقدار  زادرونبر یک عامل  زابرونعامل  یک

یا مستقل برابر صفر است. برای بررسی کیفیت  زابرونهای برای عامل 2Rشود. مقدار متوسط و قوی در نظر گرفته می

است. شاخص  شدهاستفادهباشد می 1ی اعتبار حشو یا افزونگییا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررس

گیری، کیفیت مدل ساختاری را برای هر گویند، با در نظر گرفتن مدل اندازهگیسر نیز می –استون  2Qکه به آن  حشو

متر از صفر ها در مورد یک عامل وابسته صفر و یا کمقادیر این شاخص کهیدرصورتکند. گیری میاندازه زادرونبلوک 

مدل  جهیدرنتتبیین نشده است و  یخوببهمدل و آن عامل وابسته  های دیگرشود، نشان از آن دارد که روابط بین عامل

مقدار این شاخص در مورد  کهیدرصورتسازد و بینی مدل را مشخص میاحتیاج به اصالح دارد. این معیارها قدرت پیش

 نی ضعیف،بیرا کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار  زادرونهای یکی از عامل

 به آن دارد. مربوط  یزابرونهای متوسط و قوی عامل یا عامل

 
 مدل ضرايب استاندارد -4نمودار 

                                                 
1 CV Red 



  

 

 
 مدل ضرايب معناداري -5نمودار 

 بررسی روابط درون مدل ساختاري-10جدول 

 درون مدل ساختاری تحقیق هارابطهبررسی 
ضرایب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T-Value 2R 2Q 

شایستگی  → مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 کنندگانتدوین
966/0 006/0 618/150 934/0 733/0 

توانایی  → مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 کنندگانتدوین
961/0 007/0 449/144 924/0 685/0 

کارکرد  → مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 کنندگانتدوین
963/0 006/0 227/169 927/0 631/0 

 602/0 896/0 816/108 009/0 947/0 شایستگی مجریان → مشیخطمجریان 

 426/0 852/0 449/63 015/0 923/0 توانایی مجریان → مشیخطمجریان 

 491/0 893/0 393/117 008/0 945/0 کارکرد مجریان → مشیخطمجریان 

مجریان  → مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 مشیخط
619/0 052/0 834/11 

577/0 502/0 

 573/6 073/0 481/0 مشیخطمجریان  → مشیخطماهیت 

 672/0 968/0 339/268 004/0 984/0 نظری هایویژگی → مشیخطماهیت 

 607/0 968/0 413/271 004/0 984/0 کارکردی هایویژگی → مشیخطماهیت 

 611/0 961/0 801/287 003/0 98/0 ذاتی هایویژگی → مشیخطسازمان مجری 

 476/0 957/0 59/231 004/0 978/0 کارکردی هایویژگی → مشیخطسازمان مجری 



  

 

سازمان مجری  → مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 مشیخط
657/0 054/0 176/12 

656/0 621/0 

 61/9 054/0 518/0 مشیخطسازمان مجری  → مشیخطماهیت 

 546/0 879/0 108/99 009/0 938/0 کارایی → مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای 

 442/0 864/0 068/88 011/0 929/0 اثربخشی → مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای 

 472/0 805/0 67/50 018/0 897/0 تداوم و استمرار → مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای 

 536/0 807/0 828/33 027/0 898/0 بهبود و ارتقاء → مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای 

 491/0 891/0 857/87 011/0 944/0 شاخص مداری → مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای 

نتایج و  → مالکیت صنعتی مشیخطکنندگان تدوین

 مشیخطپیامدهای اجرای 
471/0 092/0 125/5 

74/0 614/0 
 185/0 092/0 017/0 مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای  → مشیخطمجریان 

 127/5 077/0 396/0 مشیخطنتایج و پیامدهای اجرای  → مشیخطماهیت 

نتایج و پیامدهای اجرای → مشیخطسازمان مجری 

 مشیخط
288/0 118/0 446/2 

داری برقرار است است بین متغیرهایی رابطه معنی شدهدادهها نشان ی رابطهکه برای همه 17با توجه به مندرجات جدول 

و  مشیخطباشد. فقط رابطه بین دو متغیر نتایج و پیامدهای اجرای  96/1ها بیشتر از تی ولیو برای این رابطهکه مقدار 

 معنادار نشده است. مشیخطمجریان 

  یریگجهینتبحث و 
 بود در مقایسه با مبانی نظری از جامعیت بیشتری برخوردار است و بینیپیشکه قابل  طورهمانهای این پژوهش یافته

 هایمالکعمومی سازگاری دارد و  هایشاخصو با پیشینه پژوهش در  استاحصاء شده، حاصل روایت خبرگان  مدل

ذکور نیز مشخص شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن تخصصی که تاکنون احصاء نشده بود، با انجام این پژوهش، موارد م

، قابلیت مشیخط، ماهیت مشیخطبعد )کیفیت  5 مالکیت صنعتی شامل هایمشیخطارزیابی اجرای  مدلاست که 

 استفاده کرد.  هاآناز  توانمیکه برای ارزیابی اجرا  استشاخص  138و  مؤلفه 15مجریان، قابلیت سازمانی و پیامدها( و 

 :باشندمیمقوله شامل موارد ذیل  15ن ای

 : شایستگی، توانایی و کارکردمشیخطدر بعد کیفیت   -

 : ویژگی نظری و ویژگی کارکردیمشیطخدر بعد ماهیت   -

 در بعد قابلیت مجریان: شایستگی، توانایی و کارکرد  -

 در بعد قابلیت سازمانی: ویژگی ذاتی و ویژگی عملکردی  -

 مداری استاندارددر بعد پیامدها: کارایی، اثربخشی، پایداری، بهبود مستمر و   -

 رغمیعلمالکیت صنعتی ) مشیخطارزیابی تخصصی اجرای  الگویی جهت دستیابی بهپژوهشی برای  تاکنون متأسفانه

متفاوت و نوآورانه عمل کرده است. پژوهش  صورتبهپژوهش حاضر  جهتنیازابود و  نشدهانجاماهمیت آن( تاکنون 

کاربردی توانسته است منبع مهمی برای مطالعه مدیران مالکیت صنعتی فراهم  ازنظرنظری و هم  ازنظرمذکور هم 



  

 

مالکیت  مشیخطکیفیت اجرای  یریگاندازهدر  اندتویمرا طراحی و اعتبارسنجی کرده است که  مدلی راکهچکند، 

 .است استفادهقابلصنعتی بسیار مفید و 

 است. شدهانیباختصار  طوربهدر جدول زیر  قبلی یهاپژوهشوجوه افتراق این پژوهش با 

 ي قبلیهاپژوهشق پژوهش با راوجوه افت -11جدول

 ی قبلیهاپژوهش وجوه افتراق پژوهش با دیفر

 شدهپرداخته گذاران مشیخط الزامات و هایژگیو به پژوهش کمی های یافته در ، مشیخط کیفیت بعد در 1

 جنبه به بیشتر پیشینه در حالیکه در شده، لحاظ آن در( خاص هایتوانایی)تخصصی و عمومی یهاجنبه که

 شده توجه موضوع اداری

نسبت به موضوع  یترجامعهای پیشین، نگرش داشتن اشتراکاتی با یافته رغمیعلمشی، ر بعد ماهیت خطد 2

مشی دارای خط ازجملههای مختلف نظری و کارکردی به موضوع تحقیق توجه شده) داشته و از جنبه

 مشی متناسب با سطح تکامل نظام نوآوری(های ارزیابی، خطشاخص

های تخصصی پیشین به ویژگی هاییافتهعمومی در  هایژگیوپژوهش از  هاییافتهز، در بعد مجریان نی 3

دیده، مجریان دارای دانش و مهارت مالکیت صنعتی، مجریان آگاه در مجریان متخصص آموزش ازجمله)

 یافتهبهبودوکار( ینه مالکیت صنعتی، مجریان دارای درک و فهم نسبت به مفهوم کسبزم

 شدهپرداخته تریقعمهای پژوهش جامعیت بیشتری داشته و به موضوع های یافتهنی نیز ویژگیدر بعد سازما 4

 مند از علم روز در اجرا، سازمان مجری مروج فرهنگ مالکیت صنعتی(سازمان مجری بهره ازجمله)

قیم در کارایی های تأثیرگذار مست، اما شاخصیافتهکاهشبه لحاظ تعداد  هاشاخصدر مقوله کارایی، اگرچه  5

 .شدهاشارهها افزایش سرعت و کیفیت ارزیابی ازجمله

توسعه  ازجملهاثربخش خاص ) یهاشاخصهای قبلی به های کلی یافتهشاخصدر مقوله اثربخشی نیز، از  6

گذاری داخلی و خارجی در شده، جذب سرمایههای فناوری، واگذاری اقسام مالکیت صنعتی ثبتپارک

 ه شدهاختراعات( توج

پذیری، پایداری مالی، قابلیت انطباق ازجملهعمومی ) یهاشاخصقبلی  هاییافتهدر مؤلفه پایداری ، در  7

های مهم )غنی بودن اطالعات اقسام مالکیت صنعتی ، ولی در این تحقیق شاخصشدهیانبرعایت انصاف( 

 هدر قراردادها( احصاء شدها ها، حفظ حقوق دانشگاهشده، تربیت افراد متخصص در دانشگاهثبت

 یافتهیشافزاکمی و هم به لحاظ کیفی ها هم به لحاظ در مقوله بهبود مستمر، شاخص 8

، افزایش اعتماد در تبادل ازجملهتخصصی احصاء شده ) یافتهبهبود یهاشاخص، یاستاندارد مداردر مؤلفه  9

نفعان، جایگاه مالکیت صنعتی کشور فناوری، تربیت وکالی حقوقی و فناوری متخصص، پاسخگویی به ذی

 شدهاشارهها( مشیدر جهان، نوآوری در خط

 سیاستی يهاهیتوص

 مشیخطاز سیاستمداران و  مشیخطدر بعد کیفیت  شودیمدر این پژوهش پیشنهاد  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

مالکیت  یهارساختیزاستفاده شود که از  نگرندهیآو  جانبههمهگذاران دارای تفکر سیستمی ، بینش تحلیلی و نگرش 



  

 

صنعتی، کارکرد و اثرگذاری آگاه باشند و با توجه به تجربه کشورهای موفق و مبتنی بر ظرفیت کشور و با لحاظ 

 گذاری   نمایند و در این فرآیند با مجریان در ارتباط باشند. مشیخطارجحیت منافع ملی بر منافع سازمانی 

جامعه هستند و قابلیت  بافرهنگ، مطابق مندنظاموضع شوند که گویا، منطقی،  هایمشیخط، مشیخطدر بعد ماهیت 

و متناسب سطح تکامل نظام  کنندیماجرا و پذیرش اجتماعی دارند و به افزایش اعتماد به مالکیت صنعتی کمک 

ارزیابی  یهاشاخصتند و دارای و همچنین استانداردهای مالکیت صنعتی هس یهاارزشنوآوری، همسو با هنجارها و 

 باشند.

که دارای تجربه عملیاتی، مهارت  و آگاهی در زمینه مالکیت  دهیدآموزشد مجریان، از مجریان متخصص و در بع

بوده و وابستگی جناحی و سیاسی ندارند و سلیقه  وکارکسبصنعتی، روحیه کار جمعی، درک و فهم نسبت به مفهوم 

 ، استفاده شود.کنندینم یرأو قوانین را تفسیر به  دهندینمالت شخصی خود را در کار دخ

و انسجام   باثبات، تعاملی و ریپذانعطافداشته باشیم که متمرکز ، مستقل ،  یایمجردر بعد سازمان مجری نیز، سازمان 

شفاف  شیهاتیعالفدسترس ، پاسخگو و متعهد بوده و  و در پژوهانهندهیآبوده و دارای مشروعیت قانونی و نگاه 

 خصوصی در اجرا استفاده کند. یهاشرکتباشد و از علم روز و ظرفیت 

، درآمدها و هایابیارزسرعت و کیفیت  یهاشاخصمالکیت صنعتی نیز از  مشیخطبرای ارزیابی پیامدهای 

کیت صنعتی اقسام مال حاصله، میزان اثرگذاری در نظام نوآوری، میزان توسعه پارکهای فناوری، تعداد یهاینیکارآفر

داخلی و خارجی در اختراعات، کیفیت اطالعات اقسام مالکیت صنعتی  یگذارهیسرما، میزان جذب واگذارشده

، میزان دهیدآموزشو انصاف ارزیابان، تعداد افراد متخصص   یطرفیب، میزان رضایت متقاضیان ثبت از شدهثبت

دولتی، میزان افزایش جایگاه مالکیت  یهاسازمانراردادها با در ق پژوهشی مؤسساتو  هادانشگاهرعایت حقوق 

 کشور و افزایش اعتماد در تبادل فناوری، تقویت صنعت با دانشگاه استفاده شود.

ی بودن موضوع پژوهش)ترکیبی چندوجهداشت که از آن جمله  ییهاتیمحدود، هاپژوهشاین پژوهش همانند سایر 

نمود، هرچند در ادی و فنی مهندسی( بود که یافتن خبرگان مرتبط را مشکل میاقتصاز علوم حقوقی و مدیریتی و 

ها تا حد امکان تالش شد تا بهترین افراد مطلع و متخصص انتخاب و گزینش و مصاحبه شوند. همچنین این مصاحبه

بنابراین  است.مشی موردبررسی، مشخص نشده ها در میزان موفقیت اجرای خطنقش و سهم  هر یک از این مالک

مند به این حوزه، موردتوجه و تأکید های علمی توسط پژوهشگران عالقهشود که این موارد در قالب بررسیتوصیه می
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