اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است.
جهت استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار
مقاله در دسترس قرار خواهد گرفت

مدل ارزيابی اجراي موفق خطمشی مالکیت صنعتی
چکیده
نظام مالکیت صنعتی 1جزء مهمی از زیرساختهای نوآوری است و اصالح و بهبود این نظام ،گامی عملی
در جهت ارتقای ظرفیت ملی نوآوری است .یک نظام مالکیت صنعتی مؤثر زیرساختی را فراهم میکند که
انتقال فناوری را تسهیل میکند و به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کمک مینماید .بااینحال ،در
بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،راهاندازی نظام مالکیت صنعتی نیازهای توسعه آنها را برآورده نمیکند.
در ایران نیز این نظام قدمتی طوالنی دارد ،اما تأثیر توسعه آنها مشخص نیست .هدف این پژوهش تدوین
مدل ارزیابی اجرای موفق خطمشی مالکیت صنعتی است .این پژوهش ،از نوع آمیخته و روش آن نظریه
داده بنیاد است و دادههای موردنیاز از مصاحبههای نیمه ساختاریافته نتیجه شده است .بدین منظور با  13تن
از خبرگان ،اساتید و صاحبنظران دارای دانش کافی و تجربه عملی ،مصاحبه و برای گردآوری دادههای
موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساختیافته مبتنی بر نرمافزار  Atlas.tiاستفادهشده است .برای صحهگذاری
نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان ،از  90مجری خطمشی مالکیت نظرسنجی شد و از طریق تجزیهوتحلیل
دادهها ،پژوهشگر به کشف ،شناسایی و طبقهبندی واقعیات و نتایج پرداخته شد .در این پژوهش ،محقق ،داده
و اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه را پس از استخراج و طبقهبندی از طریق نرمافزارهای  SmartPLS2و
 SPSS26مورد تجزیهوتحلیل قرارداد .نتیجه حاصل ،ابزاری روا برای ارزیابی اجرای خطمشیهای مالکیت
صنعتی در کشور است.
واژههاي كلیدي :مالکیت صنعتی ،اجرای خطمشی ،اجرای موفق ،ارزیابی خطمشی
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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
در دنیای مدیریت دولتی چیزی به نام نبود خطمشی وجود ندارد ،اگر دولت کاری انجام نمیدهد بر اساس یک خطمشی
است و اگر دولتها تصمیم به انجام کاری میگیرند نیز بر اساس یک خطمشی است و همیشه دولتها اراده ملی را در
پرتو خطمشیهای عمومی پیادهسازی میکنند .دولتها درصدد شناسایی و حل مسائل عمومی جامعه هستند؛ اما اگر
نسخه تدوینی این خطمشیها بر سیاق مالحظات نظری و عملی دوراندیشانه تعبیه نشده باشد ،نهتنها دردهای ملی دوا
نخواهد شد ،بلکه دردی به دردهای کشور اضافه میکند(خوبرو و همکاران )1397 ،و مسائلی چون آلودگی محیطزیست،
بهداشت عمومی ،آموزش ،امنیت جامعه ،ارائه خدمات عمومی مسائلی ازایندست هستند .خطمشی عمومی شامل
الگوهایی از اقدامات انجامشده در طول زمان میباشد و محصول تقاضا است ،یکروند منظم هدایت دولت در پاسخ به
فشار ناشی از برخی مسائل درک شده بوده و این خطمشیها ،اصولی هستند که بهوسیله مراجع ذیصالح در کشور
وضعشدهاند و بهعنوان یک الگو و راهنما ،اقدامات و فعالیتهای الزم در جامعه را راهبری میکند (الوانی)14،1393،
و توسعه کشورها بر اساس خطمشی گذاری برای کسب یک فرصت و یا مبارزه با یک مسئله است که با تکیهبر امکانات
و تواناییها و شرایط حاکم بر کشور صورت میگیرد(معطوفی و دانکوب.)1396،
چرخه خطمشی شامل مراحل تنظیم دستور کار ،تدوین سیاست ،تصمیمگیری ،اجرای خطمشی ،و ارزیابی خطمشی
است(جف 1و همکاران )2020،و اجرای خطمشی عبارت است از انجام یک تصمیم سیاسی عمده که معموالً در راستای
یک قانون است و درعینحال میتواند شکلی از دستورهای مهم اجرایی با تصمیمات قضایی را نیز در برمیگیرد (الوانی
و شلویری.)20 ،1395،
علیرغم اهمیت روزافزون قانون عمومی در حکمرانی مؤثر و کارآمد دولتها  ،آنچه در عمل با آن روبرو هستیم ،این
است که دولتها بهطورکلی موفق به اجرای یک خطمشی عمومی نمیشوند و یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه
بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با آن روبرو هستند اجرای ناموفق سیاستهای کلی
است (حاجی پور و همکاران )4،2016،و بازنگری در اجرای خطمشیها نیز مستلزم تدوین سازوکاری جامع ،دقیق و
قابلاتکا برای رصد وضعیت اجرای آنهاست(حسین پور و همکاران.)1398،
تا همین اواخر  ،تحلیلگران خطمشی نیز تمایل به نادیده گرفتن عملکرد داشتند ،زیرا آنها معتقد بودند که هر آنچه
قانون میشود ،اجرا میشود .آنان بهطور سنتی به نهادهای خطمشی گذاری مانند رئیسجمهور  ،مجلس و شاید دادگاهها
توجه داشتهاند و این خطمشی را از لحظه شکلگیری در سیستم سیاسی تا لحظه پذیرش بررسی
کردهاند(ترومن .)8،1971،2تالشهای بسیاری نیز توسط نظریهپردازان مختلف صورت گرفته است تا الگویی برای اجرای
موفقیتآمیز خطمشیها ارائه شود  ،اما نتایج حاصل از خطمشیهای اجراشده حاکی از آن است که مدلهای پیشنهادی
نتایج بسیار مطلوبی نداشتهاند(قلی پور  )110،1393،خطمشیها به دالیل زیادی شکست میخورد .حتی یک هدف
نسبتاً ساده ،مانند یک پویش واکسیناسیون که به اطالعات فراوان و تخصص نیاز دارد و مستلزم بسیج ،همکاری و
هماهنگی تعدادی افراد و سازمانهایی که باید به روشهای خاصی در زمانهای دقیق عمل کنند ،میباشد(میولر)2020، 3
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و عوامل کلیدی موفقیت عبارتاند از مشخصهها و شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند میتوانند اثر
قابلمالحظهای بر موفقیت وضع خطمشی داشته باشد(خوبرو و ابراهیمی .)1398
همچنین ،در طول قرن بیستم ،مشکالت پیش روی سیاستگذاران مسلماً بسیار پیچیدهتر و ازنظر ساختاری نامطمئن
شده است .حل این مشکالت مستلزم استفاده از ابزارها و فرآیندهای قدرتمند برای دستیابی به قویترین شواهد ممکن
در مورد رابطه علی بین خطمشیهاست .یکی از مهمترین فرآیندها برای دستیابی به این هدف ،ارزیابی خطمشی
است(قاضی نوری و آقایی .)2020،مطالعات ارزیابی خطمشی ،با شناسایی پیوندهای علّی ،اثربخشی مداخالت خطمشی
را ارزیابی میکنند ،بنابراین ،نقش اساسی در ارتقای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ایفا میکنند(بالستار 1و
همکاران )2019،ارزیابی ازجمله مهمترین الزامات کمال بخش خطمشیهای عمومی است که ضامن اندیشیدن ،اجرای
دقیق و بهبود مستمر آنها است؛ اما در عرصه اجرایی و دانشگاهی خطمشی گذاری ایران ،کمتر به این مهم توجه شده
است (واعظی و همکاران ،)1396،ولی اگر ارزیابی نتواند بازخورد قابلقبولی ارائه دهد ،تصویر مبهمی از شرایط جدید
و تغییرات ایجادشده (درنتیجه اجرا) ،پیش روی خطمشی گذاران قرار خواهد گرفت(دالکروز 2و همکاران.)2020
از طرفی ،طی چند دهه گذشته ،نوآوری یک عامل تعیینکننده رشد بوده که بهخوبی شناختهشده(لنین )2019، 3که
کارکرد اصلی آن درنهایت خلق ثروت از طریق افزایش بهرهوری است (سوزنچی کاشانی )1397 ،و نظام مالکیت صنعتی
جزء مهمی از زیرساخت های نوآوری است .بنابراین اصالح و بهبود این نظام ،گامی عملی در جهت ارتقای ظرفیت
ملی نوآوری است .یک نظام مالکیت صنعتی موثر زیرساختی را فراهم می کند که انتقال فناوری را تسهیل می کند و به
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند .به عبارت دیگر ،یک نظام مالکیت صنعتی موثر یکی از سنگ بنای
سیاست های اقتصادی مدرن و تسهیلگر توسعه است .با این حال ،در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،راه اندازی
نظام مالکیت صنعتی نیازهای توسعه آنها را برآورده نمی کند .در ایران قوانین و مقررات مالکیت صنعتی قدمتی طوالنی
دارند ،اما تأثیر توسعه آنها مشخص نیست(سمندر و گودرزی.)2020،
مالکیت فکری ،به ابداعات و دستاوردهای ذهنی اشاره دارد .اختراعات ،آثار ادبی و هنری ،نمادها ،نام و تصاویر
مورداستفاده در تجارت و بهطور خالصه ،تمامی داراییهای نامشهودی که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید
آمده است را میتوان در قالب داراییهای فکری تعریف نمود .مالکیت فکری ،بنا به تقسیمبندی سازمان جهانی مالکیت
فکری  ،به دودسته اصلی تقسیم میشود:
• مالکیت صنعتی :شامل گواهیهای ثبت اختراع ،نشانها و عالئم تجاری ،طراحیهای صنعتی و نشانههای
جغرافیایی؛
• کپیرایت :شامل آثار ادبی (مانند رمان ،شعر و نمایشنامه) ،فیلم ،موسیقی ،آثار هنری (مانند نقشهها ،نقاشیها،
عکسها و مجسمهها) و همچنین طراحیهای معماری (وایپو)3،2004،4
این پژوهش باهدف احصاء الگوی ارزیابی اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی که شامل عموم فعالیت های مرتبط
با مالکیت صنعتی با محوریت سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور»
که در راستای اجرایی سازی اقدامات ملی  8 ،7 ،6 ،5و  9از راهبرد کالن  1آن نقشه در جلسه  37مورخ 1392/5/1
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شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده  ،شکل گرفت تا با کمک این مالکها و ارزیابی
وضع موجود ،به سیاستگذاران و خطمشی گذاران در اتخاذ سیاستهای آتی کمک نماید.

پیشینه نظري پژوهش
مفهوم ارزيابی خطمشی
اجرای موفقیتآمیز خطمشی شامل تبدیل اهداف خطمشی به اقدامات اجرایی است .به سخن دیگر ،مرحله اجرای
خطمشی را میتوان بهصورت فرآیندی که در آن برنامهها یا خطمشیها به اجرا گذاشته میشوند تعریف کرد.
خطمشیهای عمومی در اجرا دستخوش تغییر و تحوالتی میشوند که گاهگاهی آنها را از اهداف اولیهشان دور میسازد.
بهبیاندیگر ،مجریان بهگونهای تصمیمات را به اجرا درمیآورند که شکل تازهای به خود میگیرند .علل این تغییرات
میتواند مواردی باشد ازجمله :مشخص نبودن خطمشی ،معیارهای مختلف و متعارض اجرا ،نداشتن انگیزة اجرایی،
دستورهای متفاوت ،نداشتن صالحیت و توانمندی مجریان و کافی نبودن منابع و امکانات اجرا (الوانی و شریفزاده،
 .)1396بنابراین ،آگاهی از سهم و نقش عوامل بازدارنده در اجرای خطمشی ،مستلزم ارزیابی ادواری است تا بتوان بر
مبنای یافتههای آن اقدام اصالحی مناسبی را در پیش گرفت.
ارزیابی مرز بین تجزیهوتحلیل خطمشی و تجزیهوتحلیل برای خطمشی را نشان میدهد (هیل )5،2005،و عبارت است
از بررسی نظاممند موضوع موردنظر .ارزیابی ،فعالیتی است که انتظار میرود با انجام آن ،هر یک از بخشهای اداری به
مطالعه و کسب اطالعات درباره تأثیرهای خطمشی بر حوزه تحت اختیار خود در یک بازه زمانی مشخص بپردازد و آن
را ازنظر ضرورت ،کار آیی و اثربخشی یا هر زاویه دیگری که به ویژگیهای خاص آن خطمشی مربوط است بررسی
نماید (طباطبائیان و همکاران.)26،1391،
معیارهاي ارزيابی اجراي خطمشی
ارزیابی یک مرحله ضروری در چرخه خطمشی گذاری است .منطق ارزیابی ناظر بر چگونگی تعیین فرآیندها و اثرات
یک خطمشی و توصیه برای اقدامات آتی است .ارزیابی اجرای خطمشی میتواند در افزایش دانش خطمشی گذاران و
انتخاب ابزارهای مناسب خطمشی تعیینکننده باشد.
اثرات ابزارهای خطمشی به اجرای آنها در عمل وابسته است .عواملی در کار هستند که قابلیت اجرای خطمشی (احتمال
اجرای موفقیتآمیز) را تحت تأثیر قرار میدهند .این عوامل شامل امکانپذیری ،تنظیمات نهادی ،مشروعیت سیاسی،
پذیرش اجتماعی و انعطافپذیری در مواجهه با عدم اطمینان است که ذیالً بهاختصار تشریح میشود:
 امکانپذیری اجرایی : 1برای اطمینان از اجرای موفقیتآمیز ابزارهای خطمشی ،این ابزارها باید ازنظر مالی ،فنیو فنّاورانه قابلاجرا باشند.
 تنظیمات نهادی : 2قابلیت اجرای ابزارهای خطمشی تحت تأثیر تنظیمات نهادی است که در درون آنها مسائلخطمشی تعریفشده ،ابزارها انتخاب و به اجرا گذاشته میشوند .بهعالوه ،تنظیمات نهادی ،خطمشی گذاران را
وادار میسازد تا در قالب هنجارهای موجود حرکت کنند؛

Implementation feasibility
Institutional settings
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مشروعیت سیاسی :1مشروعیت سیاسی ،اجرای ابزارهای خطمشی را تحت تأثیر قرار میدهد .اشمیت 2بینمشروعیت برونداد ،مشروعیت درونداد و مشروعیت فرآیند فرق میگذارد و معتقد است که مشروعیت برونداد به
اثربخشی ابزارهای خطمشی ازنظر مردم اشاره دارد.
قابلیت پذیرش اجتماعی :3قابلیت پذیرش نشانگر قضاوت فردی مبتنی بر باورها و گرایشها در مورد یک بستهسیاسی است.
انعطافپذیری و بازتاب پذیری :4ارزیابی خطمشی بهطور روزافزونی در محیطهای پیچیده و نامطمئن صورتمیگیرد؛ بنابراین ،در ارزیابی خطمشی باید میزان انعطافپذیری ابزارهای خطمشی در تبیین شرایط پویا و منافع
متضاد بازیگران سیاسی لحاظ شود(رهنورد و رهنورد.)280،1397 ،
مالکهاي اجراي موفق خطمشی
عملی کردن برنامههای خطمشی آنطور که ابتدا به نظر میرسد ساده نیست .دلیل این امر مجموعه عواملی است که به
طبیعت مسئله عمومی ،شرایط محیطی و سازوکار اداری سازمان مجری مربوط میشود .بهعبارتدیگر واقعیتهای اجرا
انجام خطمشیها را سخت میکند ،واقعیتهایی که با اهداف و مقررات تعیینشده برای دستیابی به آنها کامالً متفاوت
هستند (قلی پور و همکاران)195،1390،
فرآیند اجرای خطمشی در محیطی صورت میگیرد که بازیگران مختلفی در آن نقش دارند .درعینحال این بازیگران با
یکدیگر تعامل دارند و این تعامالت به دلیل اختالفات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره بر روند اجرای خطمشی تأثیر
میگذارد .به دلیل این اختالفات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،استفاده از مدلهای ارائهشده توسط نظریهپردازان مختلف
در هر شرایطی چندان مناسب نیست .بنابراین ،برای اجرای موفقیتآمیز سیاستهای تدوینشده ،الزم است عوامل مرتبط
و مؤثر متناسب با شرایط خاص خطمشی و زمینه عملیاتی آن شناسایی و در نظر گرفته شود (نیکنامیان)2019،
تعیین ابزار اجرای مناسب تابع بسیاری از مسائل بوده و خطمشی گذار با توجه به آنهاست که میتواند خطمشی عمومی
موفقی را برای اجرا اتخاذ کند .موقعیت محیطی خطمشی ،مخاطبان آن ،شرایط جامعه از جهات مختلف ،نوع و ماهیت
خطمشی ،امکانات و منابع اجرایی در سازمانهای مجری باید در تصمیمگیری نسبت به انتخاب ابزار لحاظ شوند و هیچ
خطمشی مصوب نگردد مگر آنکه امکان اجرای آن از جهات فوق بررسی و تأییدشده باشد(الوانی و شریفزاده،
)211،1396
ممیوند و همکاران سیاستهای نمادین ،هماهنگی و همراستایی نهادی ،تدوین فکورانه ،اولویت مسائل زیستمحیطی،
حمایت عمومی و مشارکت همگانی ،راهبردهای سبز ،الزامات قانونی ،شناخت پیشینه فرهنگی ،اعتالی فرهنگ
زیستمحیطی و ارزشمداری محیط را عوامل مؤثر بر اجرای خطمشی میدانند(ممیوند و همکاران.)1398 ،
از طرفی ،فیتزجرالد 5و همکاران مخالفت بسیار زیاد و یا عدمحمایت از خطمشی و تعصب تصمیمگیرندگان را از عوامل
شکست اجرای خطمشی میدانند(فیتزجرالد و همکاران .)2021،هالند 6و همکاران نیز عدم وجود مهارتهای فنی را
عامل شکست اجرای خطمشی میدانند(هالند و همکاران)2016 ،
Political legitimacy

1

Schmit

2
3

Social acceptability
4
Flexibility & Reflexivity
5
FitzGerald
6
Holland

برناردو میولر عدم موفقیت خطمشیهای عمومی را فراگیر دانسته و یکی از دالیل آن را ،ماهیت پیچیده خطمشیها
میداند .به اعتقاد وی ،ویژگی اصلی سیستمهای پیچیده این است که نمیتوان آنها را بهطور دقیق کنترل یا پیشبینی کرد
(میولر)2020،
اجرای موفق خطمشی به متغیرهای تعهد و استمرار دولت ،ظرفیت اجرایی سازمان ،اهداف و معیارهای خطمشی گذاری،
پشتیبانی سیاسی ،برنامهریزی و نظارت شفاف ،پاداشها و مجازاتها ،حمایت مستقیم و غیرمستقیم سازمانهای دولتی
و پشتیبانی اجتماعی بستگی دارد (راجاپاکشه.)2017، 1
خطمشی و سیاستهاي مالکیت فکري در ايران
ارتباط سیاستهای مالکیت فکری و سیاستهای نوآوری یکی از مسائل اساسی در هر کشور است .عمدهترین مباحث
در این خصوص عبارت است از چگونگی حاکمیت نظام مالکیت فکری ،مشخصههای سیاستهای مالکیت فکری در
قیاس با سایر سیاستها و طراحی سیاستها (شامل اولویتگذاری ،سازگاری و مصالحه) .با توجه به برهمکنش و
تأثیرات متقابل سیاستهای گوناگون در چارچوب نظام ملی نوآوری ،همراستایی و همافزایی سیاستهای مالکیت
فکری و سیاستهای نوآوری از اهمیت ویژهای برخوردار است(شامخ.)1398 ،

چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب مفهومی بنیانی استتت که تمامی پژوهش بر آن استتتوار استتت .این چارچوب شتتبکهای منطقی ،توصتتیفی و
مشتتتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصتتاحبه ،مشتتاهده و بررستتی پیشتتینه
شناسایی شدهاند این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبطاند .مدل مفهومی پژوهش یک الگوی نظری مبنی بر روابط
میان شتتماری از عواملی که در پژوهش از اهمیت بیشتتتری برخوردارند .این چارچوب با بررستتی ستتوابق پژوهش در
قلمرو م سئله جریان پیدا میکند .درآمیختن باورهای منطقی پژوه شگر با پژوهشهای انت شاریافته بهمنظور ایجاد مبانی
علمی برای برر سی م سئله موردتحقیق جایگاه ویژهای دارد ( سکاران .)94،1390 ،با توجه به پی شینه پژوهش و پی شینه
تجربی آن ،در نمودارهای زیر مدل مفهومی پژوهش برای مالکهای اجرای کامل خطمشی آورده شده است.
در ضمن ،اجرای موفقیتآمیز خطمشی عالوه بر اجرای کامل ،بر مبنای پیامدهای آن نیز ارزشیابی میشود که مهمترین
معیارهای ارزشیابی پیامدها در نمودار زیر منعکسشده است.

Rajapakshe

1

نمودار -1مالکهاي ارزشیابی اجراي كامل خطمشی

نمودار -2مالکهاي ارزشیابی پیامد اجراي خطمشی موفق

روششناسی پژوهش
این پژوهش ،از نوع پژوهشهای ترکیبی (آمیخته) و استراتژی آن اکتشافی است .این نوع طرح تحقیق شامل دو
مرحله است .هدف مرحله اول ،استخراج مالکهای ارزیابی اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی است که این امر از
طریق بررسی پیشینه و کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبه صورت گرفته و در مرحله دوم ،اعتبار سنجه مورد
آزمون قرار میگیرد.

مرحله اول پژوهش؛ پژوهش كیفی
نظریه داده بنیاد ،1نوعی استراتژی پژوهشی برای علوم اجتماعی است که توسط دو جامعهشناس آمریکایی ،بارنی
گلیزر 2و آنسلم استراوس 3تدوینشده است و یک شیوه شناسی استقرایی کشف نظریه است که این امکان را برای
پژوهشگر فراهم میآورد تا گزارشی نظری از ویژگیهای عمومی موضوع ،پرورش دهد درحالیکه بهطور همزمان ،پایه
این گزارش را در مشاهدات تجربی دادهها محکم میسازد.
کرسول 4سه رهیافت مسلط را در نظریهسازی داده بنیاد ،قابل تمیز میداند :رهیافت نظاممند که با اثر استراوس و
کوربین 5شناخته میشود؛ رهیافت ظاهر شونده که مربوط به اثر گلیزر است و رهیافت ساخت گرانه که توسط چارمز
حمایت میشود(داناییفرد و همکاران .)70،1398 ،در بخش پژوهش کیفی از رهیافت گلیزر استفاده میشود که عقیده
دارد که باید اجازه داده شود تا نظریه از دادهها ظاهر شود.
نمونهگیري نظري
جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی و جهت دستیابی به عوامل مؤثر بر اجرای موفق خطمشیهای مالکیت
صنعتی  ،شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مدیران و کارشناسان خبره امر هستند که سابقه اجرایی داشته و در زمینه
مالکیت صنعتی صاحبنظر هستند.
جدول - 1آمارهاي جمعیت شناختی خبرگان
کد

جنسیت

سن

مسئولیت

تخصص

تجربه

خبره
1

مرد

42

مالکیت صنعتی

مدیر  -عضو هیئتعلمی

16

2

مرد

47

حقوق مالکیت فکری

عضو هیئتعلمی

13

3

زن

47

حقوق مالکیت فکری

مدیر اجرایی

17

4

زن

40

مدیریت دولتی-

مدیر – عضو هیئت

12

خطمشی گذاری

پژوهشی

5

مرد

48

مدیریت فناوری

مدیر اجرایی

21

6

مرد

42

حقوق مالکیت فکری

مدیر اجرایی /عضو شورای

16

سیاستگذاری مالکیت فکری

1

Grounded theory
Barney Glaser
3
Anselm Strauss
4
Creswell
2

کد

جنسیت

سن

مسئولیت

تخصص

تجربه

خبره
7

مرد

36

مدیریت دولتی-

مدیر اجرایی

9

خطمشی گذاری
8

مرد

60

حقوق مالکیت فکری

عضو هیئتعلمی

32

9

مرد

39

مدیریت دولتی-

مدیر اجرایی

13

10

مرد

41

اقتصاد

11

مرد

58

فقه و اصول مالکیت

عضو هیئتعلمی  /دبیر شورای

فکری

سیاستگذاری مالکیت فکری

12

مرد

38

13

مرد

46

خطمشی گذاری

مدیریت دولتی-

مدیر اجرایی

عضو هیئتعلمی /اجرایی

20
26
11

خطمشی گذاری
مدیریت دولتی-

عضو هیئتعلمی

18

خطمشی گذاری

جمعآوري داده
ابزار اصلی مورداستفاده برای شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی در این پژوهش مصاحبه
نیمه ساختارمند است .جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که از سویی ،دانش کافی در خصوص مباحث
مدیریت دولتی بهخصوص مالکیت صنعتی داشته و از سوی دیگر تجربه عملی و آشنایی الزم با فضای ارزیابی خطمشی
را داشته باشند .در ابتدای هر مصاحبه ابتدا توضیحاتی در خصوص موضوع موردنظر داده میشد و پس از اطمینان از
روشن بودن موضوع برای خبره موردنظر ،سالها پرسیده شده است .پس از هر مصاحبه بر اساس روش نمونهگیری
نظری گلوله برفی ،از مصاحبهشونده خواسته میشد تا افرادی را که ازنظر آنها اشراف کامل به موضوع دارند را معرفی
نمایند و سپس سابقه علمی و تجربی افراد بررسی و مصاحبه با آنها ترتیب داده میشد .در این تحقیق با  13خبره
مصاحبه نیمه ساختاریافته (مطابق جدول )2انجام شد که از مصاحبه یازدهم به بعد ،تکرار در اطالعات مشاهده گردید
(اشباع نظری) ،اما برای اطمینان ،انجام مصاحبهها تا سیزدهمین خبره ادامه یافت .مدتزمان هر مصاحبه بهطور متوسط
یک ساعت بود .تمام مصاحبهها برای استخراج کدهای اولیه بر روی کاغذ پیاده گردید.
ازآنجاییکه در این پژوهش جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه برخاسته از دادهها
استفادهشده است ،ابتدا متن هر مصاحبه بررسیشده است و با توجه به هر جمله اساسی درونمتن ،نکات کلیدی در
مصاحبه برای کدگذاری باز ،مفهومسازی و همچنین مقولهبندی استخراج گردیده است .بهمنظور سازماندهی بهتر فرایند
تحلیل ،جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها ،از نرمافزار  Atlas.tiاستفادهشده است.
جدول-2راهنماي مصاحبه نیمه ساختيافته

سؤاالت

سؤاالت فرعی

اصلی
چه معیارهایی

 .1آیا اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی بهصورت دورهای یا مقطعی ارزیابی میشوند؟

را برای اجرای

 .2آیا اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی را در کشور موفق میدانید؟

موفق

 .3برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،تدوینکنندگان خطمشی باید چه ویژگیهایی

خطمشیهای

داشته باشند؟

مالکیت صنعتی

 .4برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،مجریان خطمشی باید چه ویژگیهایی داشته

مؤثر میدانید؟

باشند؟
 .5برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،ماهیت خطمشی باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟
 .6برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،سازمانهای مجری باید چه ویژگیهایی داشته
باشند؟
 .7برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،کنشهای خطمشی باید چه ویژگیهایی داشته
باشند؟
 .8برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،محیط سازمانهای مجری خطمشی باید چه
ویژگیهایی داشته باشند؟
 .9برای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی ،به نظر شما وجود چه بعد دیگری الزم است؟
باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

آیا نتایج و

 .1آیا به نظر شما ،اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی ،نتیجه قابلقبول را داشته است؟

پیامدهای

 .2آیا به نظر شما ،اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی پیامدهای مؤثر و قابلقبول را داشته است؟

اجرای

 .3برای دستیابی به پیامدهای مؤثر و قابلقبول اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی ،ازنظر مؤلفه

خطمشیهای

کارایی ،باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

مالکیت

 .4برای دستیابی به پیامدهای مؤثر و قابلقبول اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی ،ازنظر مؤلفه

صنعتی

را

بهاندازه کافی
مؤثر

و

بهبود و ارتقاء ،باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
 .5برای دستیابی به پیامدهای مؤثر و قابلقبول اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی ،ازنظر مؤلفه
اثربخشی ،باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

قابلقبول

 .6برای دستیابی به پیامدهای مؤثر و قابلقبول اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی ،ازنظر مؤلفه

میدانید؟

شاخص مداری ،باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
 .7برای دستیابی به پیامدهای مؤثر و قابلقبول اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی ،ازنظر مؤلفه
تداوم و استمرار ،باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

فرآيند كدگذاري در رويکرد ظاهري (گلیزري)
رویکرد ظاهر شونده طی دو مرحله اصلی کدگذاری و سهگام صورت میگیرد .کدگذاری فرآیندی است که دادهها را
با نظریه پیوند میدهد .درواقع ،از طریق کدگذاری« ،کدهای مفهومی» ایجاد میشوند که پیوند میان دادهها و نظریهها را
روشن میکند .کدگذاری از طریق شکستن دادهها پژوهشگر را از سطح تجربی حرکت داده و با گروهبندی دادهها در
کدهایی مشخص ،زمینه تبدیل آنها به نظریه را فراهم میکند .بهعبارتدیگر ،کدگذاری برای ایدههای مفهومی ،راهی
مطمئن برای پژوهشگران است که آنها را از بند تجربی دادهها آزاد میسازد و از سطح تجربی دادهها فراتر میبرد

(گلیزر .)1978 ،شکستن دادهها به محققان کمک میکند تا به عقب برگشته ،عناصر نامتراکم را بررسی نموده و آنها را
بهگونهای مفهومسازی کند که از یک موقعیت و یا مصاحبه خاص که در آن قرار داشتند ،فراتر روند(الک.)2001،1
بهطورکلی  ،دو فرآیند اصلی کدگذاری در رویکرد ظاهر شونده مشتمل بر کدگذاری واقعی (کدگذاری باز و کدگذاری
انتخابی) و کدگذاری نظری میباشند.
الف) كدگذاري باز
پس از اتمام اولین مصاحبه ،فرآیند کدگذاری باز آغاز میشود .خروجی مرحله کدگذاری باز ،کدهای بنیادی (مقولهها
و ویژگیهای مقولهها) است .در این مرحله ،مطالب را خط به خط میخوانیم و به هر قسمت از دادهها (که ممکن است
یک کلمه ،خط یا پاراگراف باشند) یک برچسب اختصاص میدهیم .این تکهها از دادهها را میتوان یک واقعه 2در نظر
گرفت .چندین واقعه ،یک مفهوم را شکل میدهند .پس از تشکیل کدهای بنیادی ،به این واقعهها ،نماگر 3گفته میشود.
هنگام بررسی واقعهها باید همواره این پرسشها را مطرح کنیم :این واقعه ،چه مقولهای را نشان میدهد؟ یا این واقعه،
کدام ویژگی مقوله را نشان میدهد؟ و درنهایت ،دلنگرانی و دغدغه اصلی شرکتکنندگان چیست؟(گلیزر.)40:1998،
در این پژوهش ابتدا کلیه مصاحبهها به شکل کامل و بدون انحراف به شکل نوشتار تهیه گردید و بر روی کاغذ پیاده
شد .پسازآن با کدگذاری کلیه عبارتها از مجموع  13مصاحبهصورت پذیرفته 850 ،عبارت استخراج گردید با حذف
تمامی عبارات نامربوط از فرایند کدگذاری 317 ،کد اولیه در اختیار قرار گرفت .با توجه به اینکه مفاهیم متنوعی از
دادهها استخراجشده بود و دستهبندی آنها در تعداد قابلبررسی ،ممکن نبود ،کدگذاری باز در سطح مفاهیم برای بار
دوم به انجام رسید .در این مرحله پژوهشگر از  317کد اولیه به 188مفهوم ثانویه دستیافت و در مرحله آخر از مجموع
 188مفهوم ثانویه 15مقوله استخراج شد.
جدول -3تعداد كدهاي اولیه ،ثانويه ،مفاهیم و مقوالت
عبارت

کد اولیه

مفهوم اولیه

مفهوم ثانویه

مقوله

850

317

266

188

15

ب) كدگذاري انتخابی
طی فرآیند مقایسه مستمر ،مقوله محوری شروع بهظاهر شدن میکند .این مقوله محوری که بیشترین تغییرات مربوط به
دغدغه شرکتکنندگان را توضیح میدهد ،اساس تمرکز مطالعه و دادههای جمعآوری انتخابی در مراحل بعدی خواهد
بود .مقوله محوری توضیح میدهد که دغدغه اصلی مصاحبهشوندگان در ارتباط با مسئله اصلی پژوهش چیست(گلیزر
و هالتون .)2007،4زمانی که مقوله محوری نمودار شد و ظهور یافت ،کدگذاری انتخابی آغاز میشود و مصاحبههای
بعدی در جهت مقوله محوری کدگذاری میشوند .کدگذاری انتخابی با کدگذاری برای مقوله محوری سروکار دارد.
مقوله محوری عبارت است از یک مفهوم و یا یک «فرآیند اصلی اجتماعی» که با مفهومهای دیگر پیوند داده
میشوند(گلیزر.)1978 ،
ج)كدگذاري نظري

1

Lock
Incident
2
Indicator
1
Glaser & Halton

2

این مرحله از کدگذاری به تلفیق مقولهها از طریق یک الگوی ارتباطی اشاره دارد .درواقع ،این مرحله از کدگذاری به
محقق اجازه میدهد تا به تفکر درباره مقولهها که ممکن است به حوزه وسیعی از احتماالت ذهنی بیانجامد ،نزدیک شود
و بهصورت تحلیلی به پیوند ممکن بین مقولهها بیندیشد(الک .)2001،بنابراین ،کدهای نظری عبارتاند از مدلهای
انتزاعی که مقولههای بهدستآمده را در جهت یک نظریه ترکیب میکنند (گلیزر و هن )2005،1و مانند کدهای واقعی
(که از فرآیند کدگذاری باز و انتخابی حاصلشدهاند) ظهور یافته و خودجوش هستند و داستانهای تکهتکه شده را
دوباره بههمبافته و متصل میکنند .لذا ،کدهای واقعی بدون کدهای نظری ،انتزاعهای پوچ و خالی خواهند بود .کدگذاری
نظری در ایجاد پیوند میان ایدهها ،مبنای ارائه نظریهای نوین و مبتنی بر دادههای اصلی را فراهم میآورد(گلیزر.)1978،
اعتبارسنجی يافتههاي كیفی
روایی محتوا موضوع قضاوت متخصصان در خصوص مرتبط بودن مقولهها با موضوع پژوهش است .برای تعیین روایی
 ،روشهای متعددی وجود دارد که عبارتاند از  :روایی صوری ،روایی محتوا ،روایی مالکی و روایی سازهای و غیره،
در این پژوهش برای بررسی روایی محتوا از روش پیشنهادی الوشه )1975( 2به شکل کمی از روایی محتوا

( CVR:

 )Context Validity Ratioاستفاده شد .برای تعیین  ،CVRابتدا پرسشنامه با الگویی خاص در اختیار اعضای پانل خبرگان
قرارگرفته و از آنها درخواست شد تا هر گویه را ازنظر معیار ضرورت بر اساس طیف لیکرتی  3قسمت ( «ضروری»،
«مفید ،ولی غیرضروری» و «غیرضروری» ) بررسی نمایند .پس از دریافت پاسخهای اعضای پانل ،دادههای مربوط به
نظرات هر عضو پانل در نرمافزار  Excelواردشده و با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری طبق فرمول تحلیلهای الزم
انجام پذیرفت.

N
2

𝑛𝑒−
N
2

=CVR

که در آن  Nتعداد کل افراد خبره و  neتعداد افرادی هستند که به گزینه ضروری پاسخ دادهاند
اگر مقدار محاسبهشده از مقدار استاندارد بزرگتر باشد (مثالً برای  15نفر  )0/49اعتبار آن شاخص پذیرفته میشود
(حاجیزاده و همکار.)78:1390 ،
تعداد خبرگان شرکتکننده در پژوهش حاضر 13 ،نفر بود که از همه آنان درباره تکتک سؤاالت پرسیده شد و

CVR

کل  0/72به دست آمد .با توجه به اینکه مقدار  CVRبزرگتر از مقدار روایی ذکرشده در جدول فوق میباشد ،بنابراین،
اعتبار روایی ابزار گردآوری مطالعات تأیید گردید .در جدول  ،4مالکهای اجرای موفق خطمشیهای مالکیت صنعتی
احصاء شده است.
جدول -4مالکهاي اجراي موفق خطمشی مالکیت صنعتی

توانایی

کیفیت خطمشی

مقوله
شایستگی

بعد

مالک
حاکمیت تفکر سیستمی ،حاکمیت بینش تحلیلی ،مقبولیت خطمشی گذار ،همهجانبه و کلنگری در تدوین ،بیطرفی
تدوینکنندگان ،آیندهنگری در تدوین
اطالع از زیرساختهای مالکیت صنعتی ،آگاهی نسبت به کارکرد و اثرگذاری مالکیت صنعتی ،آگاهی از خطمشیهای
بینالمللی مرتبط ،تدوین مبتنی بر ابعاد مختلف مالکیت صنعتی ،تدوین مبتنی بر تجربه عملیاتی ،تسلط نسبت به مفهوم

Hon
Lawshe

1
2

کسبوکار ،تدوین مبتنی بر تجربه مدیریتی ،تدوین مبتنی بر منافع عمومی ،تدوین مبتنی بر میانرشتهای ،شناخت گروه
هدف

کارکردی

تدوین مبتنی بر تجربه کشورهای موفق ،تدوین مبتنی بر ظرفیت بخش خصوصی ،تدوین مبتنی بر زیرساختهای
کشور ،تدوین مبتنی بر نظرات و تجربیات خبرگان امر ،تدوین مبتنی بر سازوکارهای نظارتی بر سازمان ،تدوین مبتنی
بر ارتباط خطمشی گذار و مجری ،تدوین مبتنی بر آمار و اطالعات دقیق و بهروز ،تدوین متمرکز صنعت و اقتصاد،
تدوین مبتنی بر ارجحیت منافع ملی بر سازمانی ،تدوین بر اساس شرایط بومی ،تدوین مبتنی بر اصالح دورهای با
لحاظ بازخوردها

ماهیت خطمشی

ویژگی نظری

خطمشی فزاینده اعتماد در مقوله مالکیت صنعتی ،خطمشی منطقی ،خطمشی جامع ،خطمشی مانع ،خطمشی
باثبات،خطمشی دارای لولویت بندی مشخص ،خطمشی دارای پشتوانه مالی ،خطمشی دارای چشمانداز از اهداف و
سیاستها ،خطمشی شفاف ،خطمشی مبتنی بر نگرش سیستمی ،خطمشی بدون نیاز به تفسیر ،خطمشی گویا ،خطمشی
دارای اجماع در سطوح مختلف ،خطمشی دارای قابلیت پذیرش اجتماعی ،خطمشی مبتنی بر مسئله ،خطمشی دارای
مشروعیت فرآیند ،خطمشی ناظر بر نتیجه ،خطمشی مطابق بافرهنگ جامعه ،خطمشی دارای قابلیت اجرا
ویژگی کارکردی

خطمشی دارای پیشبینی پیامد مشخص ،خطمشی نظاممند و متناسب به هم خطمشی ترکیبی از ایده آل و واقعیت،
خطمشی دارای شاخصهای ارزیابی ،خطمشی متناسب با سطح تکامل نظام نوآوری ،خطمشی همسو با قوانین و
مقررات ،خطمشی مبتنی بر شرایط محیطی کشور ،خطمشی همسو با تغییرات جهانی ،خطمشی منعطف به تعدیل و
بهروزرسانی ،خطمشی همسو با هنجار و ارزشهای جامعه ،خطمشی همسو با سایر خطمشیهای بینالمللی ،خطمشی

شایستگی

همسو با سایر خطمشیهای داخلی ،خطمشی همسو با استانداردهای مالکیت صنعت
دارای اختیار عمل ،مجریان بدون وابستگی جناحی و سیاسی

توانایی

قابلیت مجریان

مجریان آشنا به چشمانداز و مأموریت سازمان ،مجریان متخصص آموزشدیده ،مجریان دارای دانش و مهارت مالکیت
صنعتی ،مجریان آگاه درزمینه مالکیت صنعتی ،مجریان دارای درک و فهم نسبت به مفهوم کسبوکار ،مجریان دارای
تجربه عملیاتی ،مجریان گذرانده دورههای بینالمللی مرتبط ،مجریان مسلط بر اظهارنامه نویسی ،مجریان مسلط به
زبانهای خارجی

سازمانی

ویژگی ذاتی

کارکردی
قابلیت

مجریان باانگیزه ،مجریان دارای روحیه کار جمعی ،مجریان دارای احساس مسئولیت باال ،مجریان متعهد ،مجریان

مجریان اولویت دهنده منافع بلند بر کوتاهمدت ،مجریان اولویت دهنده منافع کالن بر خرد ،مجریان پایبند به قوانین و
مقررات ،مجریان بدون دخالت سلیقه شخصی در اجرا ،مجریان بیطرف ،مجریان مستقل از خطمشی گذار ،مجریان
بدون تفسیر به رأی در اجرا
سازمان مجری مسئولیتپذیر ،سازمان مجری در دسترس ،سازمان مجری متمرکز و مستقل ،سازمان مجری
انعطافپذیر ،سازمان مجری چابک ،سازمان مجری دارای مشروعیت قانونی ،سازمان مجری دارای نگاه آیندهپژوهانه،
سازمان مجری متعهد

ویژگی عملکردی

سازمان مجری دارای یکپارچگی و انسجام ،سازمان مجری باثبات ،سازمان مجری دارای گروه هدف مشخص ،سازمان
مجری جانشین پرور ،سازمان مجری دارای متولی مشخص ،سازمان مجری مبتنی بر نتیجه ،سازمان مجری دارای
زیرساخت مناسب ،سازمان مجری دارای قدرت اجرایی باال ،سازمان مجری مبتنی بر شبکه انسانی توانمند ،سازمان
مجری منتشرکننده بهروز ،سازمان مجری بهرهمند از شرکت خصوصی ،سازمان مجری بهرهمند از علم روز در اجرا،
سازمان مجری دارای وظایف مشخص ،سازمان مجری مروج فرهنگ مالکیت صنعتی ،سازمان مجری افشاء کننده
اقسام ثبتشده ،سازمان مجری تعاملی ،سازمان مجری دارای فعالیتهای شفاف ،سازمان مجری متخصص
صنعتی ثبتشده توسط افراد مقیم و غیر مقیم ،تعداد اقسام مالکیت صنعتی که تمدید میشوند ،تعداد استنادات به
کارایی

کارایی

افزایش و رونق شرکتهای دانشبنیان ،تعداد اقسام مالکیت صنعتی ثبتشده و تجاریسازی شده ،تعداد اقسام مالکیت
اختراعات ثبتشده ،تعداد اظهارنامههای متقاضی ثبت داخلی و خارجی و افزایش کیفیت آنها ،افزایش سهم
شرکتهای دانشبنیان در صادرات ،افزایش درآمد سرانه و رونق کسبوکارهای مرتبط ،افزایش سرعت و کیفیت
ارزیابیها
اثربخشی

پایگاههای اطالعاتی در دسترس ،خلق ثروت و درآمدزایی و کارآفرینی ،اثرگذاری در نظام نوآوری و اقتصاد ملی،
توسعه پارکهای فناوری ،واگذاری اقسام مالکیت صنعتی ثبتشده ،حمایت از ایدهها و دستاوردهای واقعی ،جذب
سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اختراعات،افزایش آگاهی عمومی و بهرهمندی از اختراعات ،پیوستن به معاهدات
غنی بودن اطالعات اقسام مالکیت صنعتی ثبتشده ،تربیت افراد متخصص در دانشگاهها ،حفظ حقوق دانشگاهها در
قراردادها ،اجرای صحیح روش تحقیقی ثبت اختراع ،نظام ارزیابی منصفانه ،ارزیابیهای مستمر دورهای و مقطعی،
بازبینی روند ارزیابی
بهبود مستمر

تحقق حقوق حاصل از داراییهای صنعتی ،بهکارگیری تحلیل گواهی ثبت اختراع در کسبوکارها ،هماهنگ بودن
نهاد مالکیت صنعتی با نهادهای بینالمللی ،برنامهریزی تعالی خطمشیها ،استفاده بومی از شاخصهای ارزیابی
بینالمللی ،واقعی شدن هزینه ثبت مالکیت صنعتی
میزان سهم شرکتهای دانشبنیان در ، GDPافزایش اعتماد در تبادل فناوری ،تربیت وکالی حقوقی و فناوری

استاندارد مداری

پیامدها

پایداری

بینالمللی و کمک به ثبت هدفمند بینالمللی ،مزایای هدفمند غیرمالی تشویق مخترعان به اختراعات بعدی

متخصص ،پاسخگویی به ذینفعان ،جایگاه مالکیت صنعتی کشور در جهان ،نوآوری در خطمشیها ،عدم موازی کاری
در فرآیندهای اجرایی متناسب بودن اجزای مالکیت صنعتی ،تقویت صنعت با دانشگاه ،عدم گرتهبرداری از
خطمشیهای سایر کشورها ،نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایات حین اجرا ،رعایت موازین علمی و استانداردها
در چرخه نوآوری

یافتههای کیفی پژوهش بهصورت شماتیکی در نمودار زیر نشان دادهشده است.

نمودار -3نمودار شماتیکی جمعبندي كیفی
الزم به توضیح است که در نمودار فوق ،روابط بین ابعاد مختلف اجرای موفقیتآمیز خطمشی بر مبنای نظر خبرگان و
همچنین مبانی نظری تبیین شده است .به سخن دیگر ،خطمشیای موفق است که در دستیابی به پیامدهای مورد انتظار
کمککننده باشد و این حاصل نمیشود مگر آنکه خطمشی از کیفیت الزم برخوردار بوده و ازنظر ماهوی ،ویژگیهای
الزم را داشته باشد .در ضمن ،کیفیت خطمشی و ماهیت خطمشی ،عالوه بر تأثیر مستقیم بر پیامدهای خطمشی از طریق
قابلیت مجریان و قابلیت سازمان اجرایی نیز متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار میدهند (مانند گاجین و همکاران1990 ،؛
گیاچینو2002 ،؛ و وینتر.)2012 ،

مرحله دوم پژوهش؛ پژوهش كمی
برای صحهگذاری نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان ،از  90مجری خطمشی مالکیت مطابق جدول ذیل نظرسنجی
شد.
جدول-5مشخصات افراد نظرسنجی شده

جنسیت

سن

تعداد

درصد

مرد

56

62

زن

34

38

 26تا  30سال

9

10

 31تا  35سال

18

20

 36تا  40سال

29

32/2

 41تا  45سال

19

21/1

تحصیالت

ماهیت شغل

تجربه کاری

 46تا  50سال

9

10

 51تا  55سال

5

5/6

 56تا  60سال

1

1/1

لیسانس

15

16/7

فوقلیسانس

58

64/4

دکتری

17

18/9

مدیر

22

24/4

غیر مدیر

68

75/6

 1تا  5سال

15

16/6

 6تا  10سال

30

33/3

 11تا  15سال

19

21/1

 16تا  20سال

14

15/6

 21تا  25سال

6

6/7

بیش از  25سال

6

6/7

آزمون نرمال بودن دادهها
پیشنیاز انجام تمامی آزمونهای پارامتری ،نرمال بودن توزیع آماری متغیرهاست .بهطورکلی میتوان گفت که آزمونهای
پارامتری ،عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوارند .حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط درست از
نتایج داشت .برای آزمون نرمال بودن متغیرها ،از روش  PP Plotگردید که نتایج نشانگر آن است که متغیرهای تحقیق
از توزیع نرمال برخوردار نیستند ،بنابراین جهت بررسی مدل مفهومی و پاسخگویی به فرضیات پژوهش با توجه به اینکه
دادهها نرمال نیستند و حجم نمونه کمتر از  200است از نرمافزار  SmartPLS2استفادهشده است.

آزمون  tتک نمونهاي:
در پاسخ به این پرسش که خطمشی مالکیت صنعتی تا چه حد بهطور موفقیتآمیزی به اجرا گذاشتهشده است؟ از آزمون
 tتک نمونهای استفادهشده است .از این آزمون زمانی استفاده میشود که تنها یک نمونه از شرکتکنندهها حضورداشته
باشند و در پاسخ به این سؤال که آیا میانگین جامعهای که از روی آن نمونه برداشتهشده ،برابر با میانگین ادعاشده است
یا نه؟ .که در اینجا این میانگین ادعاشده برابر ( 3میانگین و میانه اعداد  1تا  )5میباشد .درواقع با انجام آزمون فوق
فرضیه زیر برای هر عامل پرسشنامه آزمون و میانگین بهدستآمده برای هر عامل با عدد  3مقایسه میشود:

H :μ =3
{ 0
H1 : μ > 3

اگر برای عاملی مقدار معناداری کوچکتر از سطح آزمون ،یعنی  0/05باشد ،آنگاه فرضیه صفر ) (H0رد شده و اینگونه

استنباط میشود که میانگین عامل مربوطه با عدد  3اختالف معناداری دارد و میانگین در حد مطلوب بوده است .در
مقابل اگر برای عاملی مقدار معناداری بزرگتر از سطح آزمون ،یعنی  0/05باشد ،آنگاه نمیتوان فرضیه صفر ) (H0را
رد کرد .برای متغیرهای تحقیق نتایج بهصورت زیر است:
جدول  -6نتايج آزمون  tتک نمونهاي

متغیر

رديف

میانگین

آماره t

درجه
آزادي

سطح معناداري

1

شایستگی تدوینکنندگان

2/84

-1/216

89

0/886

2

توانایی تدوینکنندگان

2/933

-0/52

89

0/698

3

کارکرد تدوینکنندگان

2/869

-1/098

89

0/862

4

تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی

2/881

-0/98

89

0/835

5

شایستگی مجریان

2/989

-0/109

89

0/543

6

توانایی مجریان

2/975

-0/26

89

0/602

7

کارکرد مجریان

2/952

-0/508

89

0/694

8

مجریان خطمشی

2/972

-0/306

89

0/62

9

ویژگیهای نظری

3/039

0/337

89

0/369

10

ویژگیهای کارکردی

3/004

0/041

89

0/484

11

ماهیت خطمشی

3/022

0/197

89

0/422

12

ویژگیهای ذاتی

2/971

-0/286

89

0/612

13

ویژگیهای کارکردی

2/922

-0/849

89

0/801

14

سازمان مجری خطمشی

2/946

-0/569

89

0/715

15

کارایی

2/847

-1/586

89

0/942

16

اثربخشی

2/852

-1/641

89

0/948

17

تداوم و استمرار

2/871

-1/378

89

0/914

18

بهبود و ارتقاء

2/828

-1/637

89

0/947

19

شاخص مداری

2/791

-2/301

89

0/988

20

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی

2/838

-1/857

89

0/967

مطابق جدول  ،6برای همه متغیرهای تحقیق مقدار معناداری بزرگتر از  0/05بهدستآمده است که نشان میدهد میانگین
این شاخصها از عدد  3کوچکتر است و در پاسخ به سؤاالت مربوط به این متغیرها اکثر پاسخگویان گزینههای خیلی
کم و کم با کدهای  1و  2را انتخاب کردهاند .به سخن دیگر ،خطمشی مالکیت صنعتی در بیشتر مؤلفههای آن بهطور
موفقیتآمیزی به اجرا گذاشته نشده است.
در پاسخ به این پرسش که روابط ساختاری ابعاد خطمشی مالکیت صنعتی چگونه است ،از مدلسازی معادالت ساختاری
مبتنی بر واریانس استفادهشده است .برای آزمون مدل ،مراحل زیر لحاظ شده است.

ارزيابی مدل اندازهگیري
یک مدل اندازهگیری مربوط به بخشی از مدل کلی میشود که دربرگیرنده یک مؤلفه به همراه سؤاالت مربوط به آن
مؤلفه است .برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
پایایی یا قابلیت اعتماد مشخص میسازد که ابزار اندازهگیری در صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج
یکسانی دارد .بدین معنی که اگر محقق پرسشنامه خود را دوباره و یا بهصورت موازی اجرا کند و نتایج هر دو یکسان
باشد ،پرسشنامه از پایایی کامل برخوردار است .پایایی از سه طریق شامل بررسی ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای

کرونباخ و پایایی ترکیبی ،صورت میپذیرد .مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 0/4 ،میباشد.
درصورتیکه پس از اجرای مدل ،به سؤالهایی با بارهای عاملی کمتر از  0/4برخورد کنیم ،مجبور به حذف آن سؤال
هستیم .در برازش اولیه مدل تحقیق برخی سؤاالت پرسشنامه دارای بار عاملی کمتر از  0/4بودند که حذف شدند.
جدول-7بررسی پايايی و روايی همگراي مؤلفههاي اصلی
آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی

0/961

0/974

0/927

مجریان خطمشی

0/929

0/955

0/876

ماهیت خطمشی

0/967

0/984

0/968

سازمان مجری خطمشی

0/953

0/977

0/955

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی

0/953

0/964

0/843

نام متغیر

روايی واگراي مؤلفههاي اصلی
معیار مهمی که با روایی واگرا مشخص میگردد ،میزان رابطه یک عامل با سؤاالتش در مقایسه با رابطه آن عامل با سایر
عاملهاست ،بهطوریکه روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یک عامل در مدل تعامل بیشتری با
سؤاالت خود دارد تا با عاملهای دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان  AVEبرای هر عامل بیشتر
از واریانس اشتراکی بین آن عامل و عاملهای دیگر در مدل باشد .روش فورنل و الرکر برای بررسی روایی واگرا
ماتریسی را پیشنهاد میدهند که این ماتریس مشابه ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها است با این تفاوت که قطر اصلی
این ماتریس حاوی جذر مقادیر  AVEمربوط به هر یک از  15عامل میباشد.

A1_C
PM
A2_A
PM
A3_F
PM
B1_C
L
B2_A
L

0

0

0

/543

/532

838

0

0

0/

/567

/521

/579

0

0

0

0/58

732 799
0/

0/

كاركرد مجريان

ويژگیهاي نظري

ويژگیهاي كاركردي

ويژگیهاي ذاتی

شايستگی تدوينكنندگان

/898

/886

/830

ويژگیهاي كاركردي

توانايی تدوينكنندگان

0

0

كارايی

كاركرد تدوينكنندگان

/894

/867

اثربخشی

شايستگی مجريان

0

تداوم و استمرار

توانايی مجريان

/892

بهبود و ارتقاء

نام متغیر

شاخص مداري

جدول -8بررسی روايی واگراي مؤلفههاي فرعی به روش فورنل و الركر

B3_F
L
C1_T
F
C2_F
F
D1_L
F
D2_P
F

/472

/479

0

0

/057

/103

0/09

-0

-0

-

/007

/047

/061

-0

-0

-0

/626

/577

/589

0

0

0

/602

/573

/583

0

0/53

835 412 372 399
0/

0/

391 421
0/

0/

0/

0/

/46

794 937
0/

0

443 768 704 726
0/

0/

0/

0/

0/
/46

824

0

0/

730 918 475 451 782 736 753

0

0

0/

/552

/623

608

/65

794 728 694 475 447 599

0

0

0/

0

E2_E
FF

0/61

0/58

/545

/514

/546

0

0

0

/459

/465

0

0

/613

/592

/621

0

0

0

E5_S
O

0/

0/

E1_E
CY

E4_D
P

0/

0/

0/

0/61

E3_C

756 803 861

/632
0

0/48

0/

0/
0/

0/
0/

0/
0/

0/
0/

761 731 407 402 636 664 624
0/

0/

0/

0/

0/

447 422 525 535 559
0/

0/

0/

516

/55

539 576

0/

0

0/

0/
0/

0/
/56
0

0/
/85

719

0

0/

0/

0/

/65

777 783 797 673

0

0/

0/

0/

0/

815 745 791 799 661 635
0/

0/

0/

0/

0/

0/

747 814 819 856 859 802 768 489 466 713 691 705
0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

جدول -9بررسی روايی واگراي مؤلفههاي اصلی به روش فورنل و الركر
تدوینکنندگان
نام متغیر

خطمشی مالکیت
صنعتی

مجریان

ماهیت

خطمشی

خطمشی

سازمان
مجری
خطمشی

تدوينكنندگان خطمشی مالکیت صنعتی

0/963

مجريان خطمشی

0/589

0/936

ماهیت خطمشی

-0/063

0/442

0/984

سازمان مجري خطمشی

0/624

0/808

0/476

0/977

نتايج و پیامدهاي اجراي خطمشی

0/636

0/703

0/511

0/785

نتایج و
پیامدهای
اجرای
خطمشی

0/918

همانگونه که در جدولهای  8و  9مشخصشده است ،درجاهایی که بارنگ تیره مشخصشده است مقدار جذر

AVE

هر عامل از مقدار همبستگی دو عامل بیشتر است .بنابراین روایی واگرای تحقیق را به روش فورنل و الرکر تائید میکنیم.

 -آزمون مدل ساختاري

بعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد .بخش مدل ساختاری
برخالف مدلهای اندازهگیری ،به سؤاالت (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها عاملهای پنهان همراه با روابط میان
آنها بررسی میگردد.
برای بررسی برازش مدل پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معنیداری  tیا
همان مقادیر  t-valuesمیباشد .ابتداییترین معیار برای سنجش رابطهی بین عاملها در مدل ،اعداد معنیداری  tاست.
درصورتیکه مقدار این اعداد از  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین عاملها و درنتیجه تائید فرضیههای
پژوهش در سطح اطمینان  0/95است .البته باید توجه داشت که اعداد فقط صحت رابطه را نشان میدهند و شدت رابطه
بین عاملها را نمیتوان با آن سنجید.
در یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به عاملهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر
یک عامل برونزا بر یک عامل درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مالکهایی برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی در نظر گرفته میشود .مقدار  R2برای عاملهای برونزا یا مستقل برابر صفر است .برای بررسی کیفیت
یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی 1میباشد استفادهشده است .شاخص
حشو که به آن  Q2استون – گیسر نیز میگویند ،با در نظر گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر
بلوک درونزا اندازهگیری میکند .درصورتیکه مقادیر این شاخصها در مورد یک عامل وابسته صفر و یا کمتر از صفر
شود ،نشان از آن دارد که روابط بین عاملهای دیگر مدل و آن عامل وابسته بهخوبی تبیین نشده است و درنتیجه مدل
احتیاج به اصالح دارد .این معیارها قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و درصورتیکه مقدار این شاخص در مورد
یکی از عاملهای درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف،
متوسط و قوی عامل یا عاملهای برونزای مربوط به آن دارد.

نمودار  -4مدل ضرايب استاندارد

CV Red

1

نمودار  -5مدل ضرايب معناداري
جدول -10بررسی روابط درون مدل ساختاري
بررسی رابطهها درون مدل ساختاری تحقیق
تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی → شایستگی

ضرایب

خطای

استاندارد استاندارد

T-Value

R2

Q2

0/966

0/006

0/733 0/934 150/618

0/961

0/007

0/685 0/924 144/449

0/963

0/006

0/631 0/927 169/227

مجریان خطمشی → شایستگی مجریان

0/947

0/009

0/602 0/896 108/816

مجریان خطمشی → توانایی مجریان

0/923

0/015

63/449

0/426 0/852

مجریان خطمشی → کارکرد مجریان

0/945

0/008

0/491 0/893 117/393

0/619

0/052

11/834

ماهیت خطمشی → مجریان خطمشی

0/481

0/073

6/573

ماهیت خطمشی → ویژگیهای نظری

0/984

0/004

0/672 0/968 268/339

ماهیت خطمشی → ویژگیهای کارکردی

0/984

0/004

0/607 0/968 271/413

سازمان مجری خطمشی → ویژگیهای ذاتی

0/98

0/003

0/611 0/961 287/801

سازمان مجری خطمشی → ویژگیهای کارکردی

0/978

0/004

0/476 0/957

تدوینکنندگان
تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی → توانایی
تدوینکنندگان
تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی → کارکرد
تدوینکنندگان

تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی → مجریان
خطمشی

231/59

0/502 0/577

تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی → سازمان مجری

0/657

0/054

12/176

ماهیت خطمشی → سازمان مجری خطمشی

0/518

0/054

9/61

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی → کارایی

0/938

0/009

99/108

0/546 0/879

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی → اثربخشی

0/929

0/011

88/068

0/442 0/864

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی → تداوم و استمرار

0/897

0/018

50/67

0/472 0/805

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی → بهبود و ارتقاء

0/898

0/027

33/828

0/536 0/807

نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی → شاخص مداری

0/944

0/011

87/857

0/491 0/891

0/471

0/092

5/125

مجریان خطمشی → نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی

0/017

0/092

0/185

ماهیت خطمشی → نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی

0/396

0/077

5/127

0/288

0/118

2/446

خطمشی

تدوینکنندگان خطمشی مالکیت صنعتی → نتایج و
پیامدهای اجرای خطمشی

سازمان مجری خطمشی→ نتایج و پیامدهای اجرای
خطمشی

0/621 0/656

0/74

0/614

با توجه به مندرجات جدول  17که برای همهی رابطهها نشان دادهشده است بین متغیرهایی رابطه معنیداری برقرار است
که مقدار تی ولیو برای این رابطهها بیشتر از  1/96باشد .فقط رابطه بین دو متغیر نتایج و پیامدهای اجرای خطمشی و
مجریان خطمشی معنادار نشده است.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش همانطور که قابل پیشبینی بود در مقایسه با مبانی نظری از جامعیت بیشتری برخوردار است و
مدل احصاء شده ،حاصل روایت خبرگان است و با پیشینه پژوهش در شاخصهای عمومی سازگاری دارد و مالکهای
تخصصی که تاکنون احصاء نشده بود ،با انجام این پژوهش ،موارد مذکور نیز مشخص شدند .نتایج این تحقیق بیانگر آن
است که مدل ارزیابی اجرای خطمشیهای مالکیت صنعتی شامل  5بعد (کیفیت خطمشی ،ماهیت خطمشی ،قابلیت
مجریان ،قابلیت سازمانی و پیامدها) و  15مؤلفه و  138شاخص است که برای ارزیابی اجرا میتوان از آنها استفاده کرد.
این  15مقوله شامل موارد ذیل میباشند:
-

در بعد کیفیت خطمشی :شایستگی ،توانایی و کارکرد

-

در بعد ماهیت خطمشی :ویژگی نظری و ویژگی کارکردی

-

در بعد قابلیت مجریان :شایستگی ،توانایی و کارکرد

-

در بعد قابلیت سازمانی :ویژگی ذاتی و ویژگی عملکردی

-

در بعد پیامدها :کارایی ،اثربخشی ،پایداری ،بهبود مستمر و استاندارد مداری

متأسفانه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به الگویی جهت ارزیابی تخصصی اجرای خطمشی مالکیت صنعتی (علیرغم
اهمیت آن) تاکنون انجامنشده بود و ازاینجهت پژوهش حاضر بهصورت متفاوت و نوآورانه عمل کرده است .پژوهش
مذکور هم ازنظر نظری و هم ازنظر کاربردی توانسته است منبع مهمی برای مطالعه مدیران مالکیت صنعتی فراهم

کند ،چراکه مدلی را طراحی و اعتبارسنجی کرده است که میتواند در اندازهگیری کیفیت اجرای خطمشی مالکیت
صنعتی بسیار مفید و قابلاستفاده است.
وجوه افتراق این پژوهش با پژوهشهای قبلی در جدول زیر بهطور اختصار بیانشده است.
جدول -11وجوه افتراق پژوهش با پژوهشهاي قبلی
ردیف

وجوه افتراق پژوهش با پژوهشهای قبلی

1

در بعد کیفیت خطمشی  ،در یافته های کمی پژوهش به ویژگیها و الزامات خطمشی گذاران پرداختهشده
که جنبههای عمومی و تخصصی(تواناییهای خاص) در آن لحاظ شده ،در حالیکه در پیشینه بیشتر به جنبه
اداری موضوع توجه شده

2

در بعد ماهیت خطمشی ،علیرغم داشتن اشتراکاتی با یافتههای پیشین ،نگرش جامعتری نسبت به موضوع
داشته و از جنبههای مختلف نظری و کارکردی به موضوع تحقیق توجه شده( ازجمله خطمشی دارای
شاخصهای ارزیابی ،خطمشی متناسب با سطح تکامل نظام نوآوری)

3

در بعد مجریان نیز ،یافتههای پژوهش از ویژگیها عمومی در یافتههای پیشین به ویژگیهای تخصصی
(ازجمله مجریان متخصص آموزشدیده ،مجریان دارای دانش و مهارت مالکیت صنعتی ،مجریان آگاه در
زمینه مالکیت صنعتی ،مجریان دارای درک و فهم نسبت به مفهوم کسبوکار) بهبودیافته

4

در بعد سازمانی نیز ویژگیهای یافتههای پژوهش جامعیت بیشتری داشته و به موضوع عمیقتر پرداختهشده
(ازجمله سازمان مجری بهرهمند از علم روز در اجرا ،سازمان مجری مروج فرهنگ مالکیت صنعتی)

5

در مقوله کارایی ،اگرچه شاخصها به لحاظ تعداد کاهشیافته ،اما شاخصهای تأثیرگذار مستقیم در کارایی
ازجمله افزایش سرعت و کیفیت ارزیابیها اشارهشده.

6

در مقوله اثربخشی نیز ،از شاخصهای کلی یافتههای قبلی به شاخصهای اثربخش خاص (ازجمله توسعه
پارکهای فناوری ،واگذاری اقسام مالکیت صنعتی ثبتشده ،جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در
اختراعات) توجه شده

7

در مؤلفه پایداری  ،در یافتههای قبلی شاخصهای عمومی (ازجمله قابلیت انطباقپذیری ،پایداری مالی،
رعایت انصاف) بیانشده ،ولی در این تحقیق شاخصهای مهم (غنی بودن اطالعات اقسام مالکیت صنعتی
ثبتشده ،تربیت افراد متخصص در دانشگاهها ،حفظ حقوق دانشگاهها در قراردادها) احصاء شده

8

در مقوله بهبود مستمر ،شاخصها هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی افزایشیافته

9

در مؤلفه استاندارد مداری ،شاخصهای بهبودیافته تخصصی احصاء شده (ازجمله ،افزایش اعتماد در تبادل
فناوری ،تربیت وکالی حقوقی و فناوری متخصص ،پاسخگویی به ذینفعان ،جایگاه مالکیت صنعتی کشور
در جهان ،نوآوری در خطمشیها) اشارهشده

توصیههاي سیاستی
با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش پیشنهاد میشود در بعد کیفیت خطمشی از سیاستمداران و خطمشی
گذاران دارای تفکر سیستمی  ،بینش تحلیلی و نگرش همهجانبه و آیندهنگر استفاده شود که از زیرساختهای مالکیت

صنعتی ،کارکرد و اثرگذاری آگاه باشند و با توجه به تجربه کشورهای موفق و مبتنی بر ظرفیت کشور و با لحاظ
ارجحیت منافع ملی بر منافع سازمانی خطمشی گذاری نمایند و در این فرآیند با مجریان در ارتباط باشند.
در بعد ماهیت خطمشی ،خطمشیهای وضع شوند که گویا ،منطقی ،نظاممند ،مطابق بافرهنگ جامعه هستند و قابلیت
اجرا و پذیرش اجتماعی دارند و به افزایش اعتماد به مالکیت صنعتی کمک میکنند و متناسب سطح تکامل نظام
نوآوری ،همسو با هنجارها و ارزشهای و همچنین استانداردهای مالکیت صنعتی هستند و دارای شاخصهای ارزیابی
باشند.
در بعد مجریان ،از مجریان متخصص و آموزشدیده که دارای تجربه عملیاتی ،مهارت و آگاهی در زمینه مالکیت
صنعتی ،روحیه کار جمعی ،درک و فهم نسبت به مفهوم کسبوکار بوده و وابستگی جناحی و سیاسی ندارند و سلیقه
شخصی خود را در کار دخالت نمیدهند و قوانین را تفسیر به رأی نمیکنند ،استفاده شود.
در بعد سازمان مجری نیز ،سازمان مجریای داشته باشیم که متمرکز  ،مستقل  ،انعطافپذیر ،تعاملی و باثبات و انسجام
بوده و دارای مشروعیت قانونی و نگاه آیندهپژوهانه و در دسترس  ،پاسخگو و متعهد بوده و فعالیتهایش شفاف
باشد و از علم روز و ظرفیت شرکتهای خصوصی در اجرا استفاده کند.
برای ارزیابی پیامدهای خطمشی مالکیت صنعتی نیز از شاخصهای سرعت و کیفیت ارزیابیها ،درآمدها و
کارآفرینیهای حاصله ،میزان اثرگذاری در نظام نوآوری ،میزان توسعه پارکهای فناوری ،تعداد اقسام مالکیت صنعتی
واگذارشده ،میزان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اختراعات ،کیفیت اطالعات اقسام مالکیت صنعتی
ثبتشده ،میزان رضایت متقاضیان ثبت از بیطرفی و انصاف ارزیابان ،تعداد افراد متخصص آموزشدیده ،میزان
رعایت حقوق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در قراردادها با سازمانهای دولتی ،میزان افزایش جایگاه مالکیت
کشور و افزایش اعتماد در تبادل فناوری ،تقویت صنعت با دانشگاه استفاده شود.
این پژوهش همانند سایر پژوهشها ،محدودیتهایی داشت که از آن جمله چندوجهی بودن موضوع پژوهش(ترکیبی
از علوم حقوقی و مدیریتی و اقتصادی و فنی مهندسی) بود که یافتن خبرگان مرتبط را مشکل مینمود ،هرچند در
این مصاحبهها تا حد امکان تالش شد تا بهترین افراد مطلع و متخصص انتخاب و گزینش و مصاحبه شوند .همچنین
نقش و سهم هر یک از این مالکها در میزان موفقیت اجرای خطمشی موردبررسی ،مشخص نشده است .بنابراین
توصیه میشود که این موارد در قالب بررسیهای علمی توسط پژوهشگران عالقهمند به این حوزه ،موردتوجه و تأکید
قرار گیرد.
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