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 چکیده
ها در جهان امروز، مسائل حقوقی  ه پردازش و انتقال دادهپیدایش و گسترش ابزارهای نوین، سریع، ارزان و ساد

تفاوت بگذرند. مسائل و مشکالتی  توانند از کنار آن بی شک حقوقدانان نمی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی

دهد  ران میحلی برای آنها بیابد. به عالوه، فنّاوری دیجیتال این امکان را به کارب ناچار باید راه که جامعۀ جهانی، به

ورزی، جرح و تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی  رایت را دست که آثار ادبی و هنری مشمول کپی

نمود. هدف این  رایت را تهدید می های اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی هر دو دسته حق

کیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی است. جامعۀ ها بر حفظ حقوق مالپژوهش، مطالعه اثر سیاستگذاری

آماری این پژوهش مؤلفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب است. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به آزمون 

ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت  مقایسه میانگین یک جامعه، همۀ چهار بُعد سیاستگذاری رسانه

گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن، مشخص شد به ترتیب، سیاستگذاری حقوقی،  معنوی تأثیر

 ای و در نهایت سیاستگذاری فنی اهمیت دارند.  سیاستگذاری فلسفی، سیاستگذاری رسانه
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 مقدمه

ن، سریع، ارزان و سادۀ پردازش و انتقال دادها و نیز پیشرفت پیدایش و گسترش ابزارهای نوی

دایمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه، همۀ دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر، 

های مبتنی بر فضای مجازی، از میان تمامی  گونه شود. رسانه دستخوش تحولی عظیم و انقالب

هنگی را دارند. پیدایش و گسترش محیط و فضای ابزارها و فنون جدید، بیشترین تأثیر فر

رایت و منافع  های اجتماعی، توازن دیرین و همزیستی کپی مجازی از طریق اینترنت و شبکه

عمومی را دستخوش آشفتگی کرد. فضای مجازی به هر فردی که به اینترنت دسترسی داشته 

ها و اطالعات شود و آزادانه  ندیشهدهد وارد تعامل، تبادل و به اشتراک نهادن ا باشد، امکان می

افزارهای کاربردی و مانند  ها، نرم ای اعم از کتاب، موسیقی، نقاشی، فیلم، بازی های رسانه پوشه

اند به آسانی و با کیفیت باال و با سرعت زیاد به هزاران نفر  آن را که به شکل دیجیتال درآمده

(. 10: 1395دیگران دریافت نماید )حبیبی مجنده، در گوشه و کنار دنیا ارسال کند یا آنها را از 

شک  در جهان امروز، فضای مجازی مسائل حقوقی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی

ناچار  تفاوت بگذرند. مسائل و مشکالتی که جامعۀ جهانی، به توانند از کنار آن بی حقوقدانان نمی

(. به عالوه، فنّاوری دیجیتال این 2: 1394د، حلی برای آنها بیابد )هاشمی و اخوان فر باید راه

ورزی، جرح و  رایت را دست دهد که آثار ادبی و هنری مشمول کپی امکان را به کاربران می

های اقتصادی و معنوی  تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی هر دو دسته حق

 (. 10: 1395)حبیبی مجنده،  ودنم رایت را تهدید می پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی

های نوین ارتباطی، جزئی از فرهنگ به حساب آمده و در یک بستر  از آنجا که فنّاوری

(؛ از این رو، در صورت نبود برنامۀ 166: 1396گردند )فرقانی و مهاجری،  فرهنگی ایجاد می

د، به موازات فوایدی های جدی آید. بنابراین فنّاوری وجود می مناسب در این عرصه، مشکالتی به

اند که  اند، این خطرها را نیز برای آنان ایجاد نموده که برای دارندگان آثار ادبی و هنری داشته

همین دلیل  رایت آنها با کمترین هزینه، ولی با وسعت بسیار نقض گردند. به آثار مشمول کپی

ین موضوع توجه شده و المللی و ملی بسیاری از کشورها به اهمیت ا است که در قوانین بین

 (. 39: 1393راهکارهای قانونی مناسبی اتخاذ گردیده است )صادقی، 

ها و  ها تا حد زیادی تحت تأثیر ارزش ها و قانونگذاری شکی نیست که امروزه سیاستگذاری

های در نظر گرفته شده در آن،  های حاکم در فضای جهانی و با توجه به خط مشی دکترین

هایی نظیر دموکراسی،  (. از جمله ارزش218: 1396ند )معتمدنژاد، شو تدارک دیده می
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قانونمندی، حقوق بشر و همچنین حقوق مالکیت معنوی نیز دستخوش فضای جدید قرار گرفته 

است. از طرفی ایران در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی، وضعیت چندان مناسبی ندارد و با وجود 

شود که این  این امر چندان در کشور رعایت نمیحضور قوانین حمایت از مالکیت معنوی، 

های جهانی  مسئله، عواقب ناخوشایندی را به همراه دارد. همچنین باید توجه داشت که الزام

مبنی بر رعایت این امر، بسیاری از ابعاد دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر دارد. در 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و از واقع پذیرش نظام مالکیت فکری شرط الزم برای 

کننده  العمل بسیاری از کشورهای تولید سوی دیگر نپذیرفتن هنجارهای این نظام، عکس

محصوالت فکری را در بر خواهد داشت. از این رو، تقریباً تمامی کشورهای جهان امروز متقاعد 

 ن را پذیرا باشند. های آ اند که باید در این حوزه ورود پیدا کنند و هنجار شده

حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و مخترعین، ضرورتی انکارناپذیر برای همۀ 

تواند  خصوص کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی( است و ایران نمی کشورهای جهان )به

کننده بودن محصوالت فکری، از پذیرش اصل حمایت از این حقوق سر  دالیلی همچون وارد به

زند؛ زیرا عدم حمایت از آفرینندگان محصوالت فکری، عالوه بر آنکه انگیزه مخترعین و  باز

های نو و اختراعات جدید  پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط را برای آفرینش ایده

های مادی و معنوی بسیاری  المللی نیز در درازمدت، زیان و ابتکاری خواهد کاست، در سطح بین

 (. 40: 1386همراه خواهد داشت )حبیبا،  را به

های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت فکری، اهمیت بیشتری یافته است و بسیاری از  در سال

کشورها در جستجوی اطالعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد 

ور مستقیم تأثیر مثبتی بر ط اقتصادی هستند؛ چراکه حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری، به

قانون تجارت »ترین قوانین در این خصوص،  رشد اقتصادی دارد. در سطح ملی از جمله مهم

، مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره است که برای 1382مصوب سال « 1الکترونیکی

ارتباطی  های های الکترونیکی و با استفاده از سیستم مبادلۀ آسان و ایمن اطالعات در واسط

« ای افزارهای رایانه انون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم»رود؛ همچنین  کار می جدید به

ماده و یک تبصره است که حق نشر، عرضه، اجرا و حق 1۷، مشتمل بر 13۷9مصوب سال 

داند )سعیدی و  ای را متعلق به پدید آورندۀ آن می افزار رایانه برداری مادی و معنوی نرم بهره

 (.53: 1392مکاران، ه
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باشد و کسانی که در این  در این پژوهش، محوریت موضوع بر روی نشریات و کتب می

رسد نشریات و کتب در این عرصه، بیشتر دچار آسیب و  نظر می عرصه فعالیت دارند؛ چراکه به

اند. در همین راستا یکی از مواردی که در این پژوهش، مورد  های فضای مجازی شده چالش

گیری از سه حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی، حقوق و فنّاوری اطالعات است؛  جه است، بهرهتو

توان از سه حوزۀ علوم  زیرا مسئلۀ حقوق مالکیت معنوی، امری چندوجهی است که می

ارتباطات اجتماعی، حقوق و فنّاوری اطالعات به واکاوی آن پرداخت. با شناسایی عوامل مؤثر بر 

توان در جهت سیاستگذاری درست گام برداشت و به بهبود مسئلۀ  وی میحقوق مالکیت معن

ای شدن انواع  مالکیت معنوی در حوزۀ نشریات و کتب کمک کرد. همچنین با توجه به شبکه

نظیر  های اجتماعی مجازی و استقبال بی مناسبات انسانی به علت شیوع و رشد چشمگیر شبکه

ای خود را  های جامعۀ شبکه ی، اهمیت پرداختن به تئوریآن در میان قشرها مختلف جامعۀ ایران

دهند و  ها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل می دهد. از نظر کاستلز، شبکه نشان می

ای، تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج فرایندهای تولید، تجربه،  گسترش منطق شبکه

این منطق جدید، در زمینۀ حقوق و بازتعریف رسد  نظر می کند. لذا به قدرت و فرهنگ ایجاد می

ویژه حقوق طبیعی،  بسیاری از مناسبات مؤثر است. از طرفی با توجه به اصالت مالکیت، به

 توان منکر این حق شد.  توان دریافت که با وجود تغییر مناسبات حقوقی، نمی می

گرایانه  یکردی اثباتبه منظور دستیابی به این مهم، این پژوهش به کمک روش کمّی و با رو

کند، هدفش  صورت گرفت. از آنجا که نتایج این تحقیق به سیاستگذاران حوزه نشر کمک می

ها،  گیرد. روش گردآوری داده کاربردی است و با استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی انجام می

زمینۀ  ( در1398پرسشنامه است که با ابزار پرسشنامه که حاصل پژوهش کیفی ماهرخ مقدم )

ها و محورهای مهم حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی است، در میان مؤلفان،  چالش

ناشران و مترجمان شهر تهران دست به پژوهش زد تا با آگاهی از نظرها آنان در مورد هریک از 

های  عوامل مؤثر در حقوق مالکیت معنوی، بتواند، بینش و رویکرد مناسب جهت سیاستگذاری

مالکیت معنوی در زمینۀ کتب را در فضای مجازی مهیا کند. در واقع از اهم  حوزه حقوق

مشی دادن به سیاستگذاران حوزۀ  دستاوردها و نتایج متصور از این پژوهش، روشن کردن و خط

نشر در زمینۀ بهبود و ارتقای جایگاه حقوق مالکیت معنوی است که با توجه به اهمیت آنکه 

. لذا در این تحقیق، پژوهشگر بر آن است که به مطالعه اثر ابعاد پیشتر ذکر شد، ضروری است
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حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی بپردازد و ضمناً با شناخت اهم ابعاد 

 حقوق مالکیت معنوی تأثیرگذار بر نشریات و کتب در فضای مجازی بپردازد. 

 مفاهیم پژوهش

 حقوق مالکیت معنوی

ن آثار ادبی و هنری )حقوق مؤلفان( یا حقوق مالکیت ادبی و هنری یا حقوق پدیدآورندگا

های  ای از حق رایت مجموعه های اصلی حقوق مالکیت فکری است. کپی رایت از شاخه کپی

ها در دو دسته  گیرد. این حقانحصاری است که به پدیدآورندۀ آثار ادبی و هنری تعلق می

برداری مادی  های اقتصادی، امکان بهره گیرند. حق یهای معنوی جای م های اقتصادی و حق حق

دهد و تکثیر، انتشار و انتقال  از ثمرۀ تالش و کوشش پدیدآورندۀ اثر را در انحصار وی قرار می

های معنوی از انتساب اثر به پدیدآورنده،  کند. حق اثر به عموم را بدون پدیدآورنده منع می

 (. Dusolliert, 2000: 7)کنند  کلیت و یکپارچگی اثر حمایت می

حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار 

باشد: حقوق مادی اثر و  شود. حق مؤلف شامل دو بخش متمایز می ادبی و هنری گفته می

ت و پدیدآورندۀ اثر. حقوق مادی حق مالکیتی است که به لحاظ زمانی محدود اس حقوق معنوی

های مادی،  باشد. همانند سایر دارایی وسیلۀ پدیدآورنده، قابل انتقال یا واگذاری به غیر می به

صورتی بیان شخصیت  محافظت از حقوق معنوی نیز بر اساس این نظر است که اثر خالقانه به

غیر  باشد و قابل انتقال به است، بنابراین، حقوق معنوی برای پدیدآورندۀ شخصی می  پدیدآورنده

موجب وصیتنامۀ بعد از مرگ پدیدآورنده. حقوق مادی مؤلف، حقوقی انحصاری  نیست؛ مگر به

کند و مانند  زمان محدودی به مؤلف اعطا می است که استفاده از منافع مادی اثر را برای مدت

ر (. آثا14: 1395باشد )میرشمسی و برزی،  سایر اموال مادی، قابل انتقال یا واگذاری به غیر می

 (؛80: 13۷5مورد حمایت ذیل قانون حق مؤلف عبارتند از )آیتی، 

ـ آثار نوشته؛ عبارت است از کتاب، رساله، جزوه و نمایشنامه، شعر، اثر موسیقی )پیش از 

 اجرا و بر روی صفحه کاغذ( و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص. 

 ـ آثار سمعی و بصری؛

 شد(؛ خص، گرچه مشمول بند قبلی نیز میطور ا ـ آثار رادیویی و تلویزیونی )به

 ـ اثر سینمایی؛
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 ـ اثر موسیقی و صوتی؛

سازی، سفالگری، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، معماری و  ـ اثر تجسمی مثل مجسمه

 صنایع دستی؛

 ای.  افزارهای رایانه ـ اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، مثل نرم

خورداری آثار از حمایت قانون حقوق مؤلف را چنین بیان ( شرایط بر13۷5همچنین آیتی )

 نموده است:

اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتی اگر اثری متأخر از دیگری باشد،  :1اصالت

های زیادی بین آنها برقرار باشد، هر  طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با اینکه تشابه اما به

سابقه بودن از شرایط حمایت از آثار اختراعی  گیرند. البته نو و بی می دو مورد حمایت قرار

 باشد.  می

مبنای قانونگذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر  مشروعیت:

 اثری مخالف با نظم عمومی و عفت و اخالق عمومی باشد، از لحاظ شرعی و حقوق مالیت ندارد. 

بعضی موارد برای برخورداری از حمایت قانونی ذکر شده است که شرایط دیگری نیز در 

شود تا اینکه ناشی از ماهیت و ذات این حقوق  بیشتر مربوط به مرحله اجرای این حقوق می

 باشد؛ مثل اعالن مشخصات روی هر نسخه همراه با عالمت ثبت و... .

 فضای مجازی

ای که  گونه کنیم، به ئمی زندگی میما در جهانی متحول و دستخوش دگرگونی چشمگیر و دا

سابقۀ تغییرات اجتماعی دانست.  توان سرعت بی شگفت انگیزترین رویداد دنیای معاصر را می

این تغییرات، جامعۀ انسانی را با دو جهان موازی مواجه کرده است؛ جهان اوّل، جهان واقعی و 

گی و فعالیت اجتماعی عینی جهان دوم، جهان مجازی. جهان اوّل، جهانی است که در آن زند

دهد.  های مجازی قرار می جریان دارد. جهان دوم، جهانی است که انسان را در مواجهه با واقعیت

مرز و چند فرهنگ و در عین حال، برخوردار از فضای  در جهان مجازی، انسان با سرزمینی بی

حال، خالی از هر نوع های خاص و در عین  روست. جهان دوم، جهانی است با قاعده واحد روبه

های مشخص و فارغ از هر نوع  گیری قانون و ضابطۀ عقالنی. جهان مجازی، جهانی است با جهت

گیری ماندگار و هزاران خصیصه متضاد که هم در درون این جهان جمع شده است و هم  جهت
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آبادی  ولتشود )باقری د در مواجهه با جهان واقعی موجب تولید تضاد، تناقض و امور متزاحم می

 (. 150: 1392و زارعیان جهرمی، 

های نوین  ها از طریق رایانه و فنّاوری های انسان عنوان مجموعۀ تعامل فضای مجازی به

ها از  ارتباطات، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان. فضای سایبر بازنمایی گرافیکی از داده

ضای مجازی، برخی مفاهیم سنتی (. ف۷6: 1390ای است )خانیکی و بابایی،  های رایانه نظام

ای است که متمایز از  حوزۀ مالکیت فکری را نیز با چالش مواجه کرده است. اینترنت رسانه

های چاپی، واسط انسانی بین نویسنده و مخاطب را حذف کرد. جهانی بودن فضای  کتاب

قوق مجازی، نکتۀ مهمی است. بنابراین، چالش اساسی این است که موضوع مالکیت یا ح

دهندگان خدمات اینترنتی و وضعیت ایشان در قانون، تنها تابع  کنندگان از اثر یا ارائه استفاده

های  قانون ملی کشور نیست؛ بلکه ممکن است مشمول قوانین سایر کشورها یا سازمان

المللی شوند که کشور، عضو رسمی آنهاست. اینترنت، قابل مرزبندی در محدودۀ ملی نیست  بین

 (. 3: 1391و محسنی آهویی،  )عاملی

 مطالعات پیشین

( که به مطالعۀ حق 1386گرفته در این زمینه، از جمله؛ مطلبی ) های صورت با مرور پژوهش

( که به مطالعۀ دستبرد علمی و 1389مؤلف در محیط دیجیتال پرداخت، ستوده و همکاران )

ه بررسی مدیریت حقوق ( که ب1388راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن پرداخت، سیامک )

( که به مطالعه 1395ها پرداخت، میرشمسی و مهدی برزی ) ها و چالش دیجیتال: فرصت

( که به مطالعه 1390فر و مصطفوی ) ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی پرداخت، سلطانی

( که به بررسی عوامل مؤثر 1392حق مؤلف در دنیای الکترونیک پرداخت، سعیدی و همکاران )

( که به 1396نقض قانون حق نشر توسط کاربران اینترنت پرداخت، رهبری و همکاران ) بر

( که به 1393بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف پرداخت، صادقی )

المللی پرداخت، محمد  مطالعۀ حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین

( که به 1395ها پرداخت، حبیبی مجنده ) به بررسی حق مؤلف در وبالگ ( که138۷اسماعیل )

( که به 1998رایت در فضای مجازی پرداخت، مایر ) مطالعه حق دسترسی به اطالعات و کپی

( که به مطالعۀ دانش دیجیتال: 2002مطالعۀ حقوق مالکیت فکری در اینترنت پرداخت، برت )

( که به اخبار مربوط به ثبت اختراع، 2016ایگل ) حق مالکیت معنوی و اینترنت پرداخت،
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( که به 2004های طراحی در اینترنت پرداخت و کواک و همکاران ) عالمت تجاری و پایگاه داده

های کاربردی تجارت الکترونیک پرداخت،  مطالعه حفاظت از مالکیت معنوی برای برنامه

یت معنوی، مصادیق و چگونگی ها بیشتر بر مفهوم مالک شود که همۀ تحقیق مشاهده می

پرداخته است. در صورتی که محقق در این پژوهش، قصد دارد تا عالوه بر بررسی جایگاه حقوق 

مالکیت معنوی، به ارائۀ راهکار و الگوی مناسب در جهت ارتقای این مهم بپردازد. همچنین باید 

ات و کتب در فضای توجه داشت این تحقیق، تمرکز خود را بر حقوق مؤلف در زمینۀ نشری

 مجازی گذارده است، امری که در بیشتر تحقیقات مغفول مانده است. 

 چارچوب نظری

های متفاوتی وجود دارد که از جملۀ آنها توجه به مبحث  در بحث مالکیت معنوی، دیدگاه

باشد که مستلزم  مالکیت است. در واقع مالکیت، رابطه و علقه خاص بین مالک و مملوک می

نماید که شامل  باشد. مالکیت به دارندۀ آن، حقوق وسیعی را اعطا می الک بر شیء میسلطنت م

های  شود. گفته شده است مالکیت، دارای مشخصه حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می

توان رابطۀ بین پدیدآورنده و  باشد: دایمی بودن، مطلق بودن و انحصاری بودن. وقتی می زیر می

ها و عناصر فوق جمع باشند. همچنین نظریۀ  به مالکیت تعبیر نمود که مشخصهپدیدۀ فکری را 

حقوق طبیعی، دید اخالقی به حقوق دارد و دارای دو رویکرد سلبی و ایجابی است. رویکرد 

های اثباتی آن هم  و شاخصه« تواند غیرعادالنه باشد هیچ قانونی نمی«سلبی آن این است که 

این قواعد، طبیعی بوده و دارای معیار سنجشی «. عۀ قواعد داردنیاز به مجمو«این است که 

دهد از قوانینی که مخالف  فراتر از نیاز عملی انسان است که آن عقل است و به افراد اجازه می

اند، اما  عقل است سرپیچی کنند. فالسفۀ حقوق، قواعد مهمی را در حوزۀ حقوق طبیعی آورده

عنوان یک حق طبیعی معرفی کرد؛ حقی که قبل از  یت را به، حق مالک1در این میان جان الک

تشکیل جامعۀ مدنی و دولت وجود داشته و دولت باید در صیانت و حفاظت از آن بکوشد. جان 

الک با این نظریۀ خود، حقوق طبیعی را به اوج توانایی رساند و با ارائۀ نظریه حق طبیعی 

الری در مالکیت را منسوخ نمود. وی برای اثبات مالکیت، نظریۀ مالکیت فرمانروایان و پدرسا

(؛ از طرفی دیگر 91: 1385نیا و ساوجی،  دیدگاه خود، مقدماتی را برمی شمارد )حکمت

داند.  سنهوری، حقوقدان مصری، رابطۀ بین پدیدآورنده و پدیدۀ فکری را از نوع حق انتفاع می

                                                           
1 . John Locke 



  30۷ ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی اثر سیاستگذاری

 

ر بودن چنین حقوقی، استفاده از دا وی در بحث از ماهیت حقوق فکری، به علت موقت و مدت

گوید، این حقوق، به حق انتفاع نزدیکترند تا به  داند و می عنوان مالکیت را برای آنها صحیح نمی

 مانند.  حق مالکیت، با این تفاوت که بعد از فوت صاحب حق، برای مدتی باقی می

زیرا حق انتفاع، نسبت توان حق انتفاع دانست؛  رابطۀ بین پدیدآورنده و پدیدۀ فکری را نمی

قانون  40شود که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد )مادۀ  به مالی برقرار می

مدنی(، در حالی که مال فکری، ملک دیگری نیست و متعلق به پدیدآورنده است. ممکن است 

ا دارد. این گفته شود، حقوق فکری متعلق به جامعه است و پدیدآورنده، صرفاً حق انتفاع از آن ر

استدالل پذیرفتنی نیست؛ زیرا دلیلی وجود ندارد، جامعه را مالک اثری بدانیم که شخص 

رسمیت شناختن  ( که در واقع بر به104: 1391خاصی آن را خلق کرده است )محمودی، 

 گذارد.  حقوق مالکیت معنوی صحه می

است که دمستز « وری هرهسازی ب بهینه«نظریۀ دیگری که در این زمینه ارائه شده، نظریۀ 

دهد و رویکرد او به  ارائه کرده است. وی پدیدآورنده را در صنف تولیدکننده قرار می

کننده توجه  کننده است. او معتقد است که تولیدکننده باید به رغبت و تقاضای مصرف مصرف

از مالکیت  کننده باشد. با توجه بـه این استدالل، اگر کند تا کاالی مورد عرضه، مطلوب مصرف

های  کننده، به خواسته های مصرف جای توجه بـه خواسته فکری حمایت نشود، پدیدآورنده به

دهد  کننده تطبیق نمی کند و حاصل کار خود را با نیازها و تقاضای مصرف درونی خود توجه می

 کننده، کننده نیست. بنابراین مصرف شود، متضمن منافع مصرف و در نتیجه، آنچه تولید می

شود که  کار رفته در تولید را بپردازد. چنین امری، موجب می های به حاضر نیست هزینه

تولیدکننده با تمام توان، ذوق و قدرت ابتکار نتواند به تولید فکر ادامه دهد )حکمت نیا و 

 (. 93: 1385ساوجی، 

وقی، در توان دریافت که بیشتر رویکردهای فلسفی و حق در مجموع، با مرور این مباحث می

القول هستند؛ هرچند که در اجرا و مصادیق، ممکن  اصلِ احترام به حقوق مالکیت فکری، متفق

هایی داشته باشند. این حق بنا بر شرایط و احوال زمانه ممکن است دستخوش  است تفاوت

 شود.  تغییر شود، اما نفی نمی

وعات، مناسبات در این بین با ورود تکنولوژی و فضای مجازی به عرصۀ کتب و مطب

ای که تحت تأثیر استفاده  جدیدی در این عرصه شکل گرفت. برای مشخص کردن نوع جامعه

ترین این  از تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی قرار دارد، مفاهیم متعددی وجود دارد. یکی از رایج
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شناس  است. مفهوم جامعۀ اطالعاتی که توسط جامعه 1«جامعۀ اطالعاتی»مفاهیم، مفهوم 

معروف دانیل بل مطرح شد، به این معناست که دانش و اطالعات در حال تبدیل شدن به 

های فنّاورانه در  عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. رویکرد بل به نوآوری

کند که تکنولوژی، روابط اجتماعی و شیوۀ  بخش اطالعات، خوشبینانه است. او استدالل می

ن را تغییر داده و همچنین باعث کنترل فزایندۀ انسان بر طبیعت و نگاه کردن ما به جها

(. از سویی، بسیاری از 314-313: 1391زاده،  وری اقتصادی شده است )مهدی بهره

دایک و  دهند که ون را بر جامعۀ اطالعاتی ترجیح می 2«ای جامعۀ شبکه»نویسندگان، اصطالح 

کنند. در مفهوم  جامعۀ اطالعاتی نیز غفلت نمی کاستلز از این دسته هستند. اگرچه از مفهوم

ها و فرایندهاست، اما در مفهوم  جامعۀ اطالعاتی آنچه مورد تأکید است؛ تغییر جوهره فعالیت

های این جوامع است.  سوی تغییر اشکال سازماندهی و زیرساخت ای، توجه به جامعۀ شبکه

ای فزاینده روابط خود را در  گونه که بهتوان شکلی از جامعه تعریف کرد  ای را می جامعۀ شبکه

های اجتماعی و  تدریج، جایگزین شبکه هایی که به دهد. شبکه ای سامان می های رسانه شبکه

ای در حال شکل دادن به شیوۀ سازماندهی اصلی و ساختارهای بسیار مهم جامعۀ  رسانه

 (. 24: 1384مدرن هستند )وندایک، 

دهند، و گسترش  اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل میها ریخت  از نظر کاستلز، شبکه

ای، تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج فرایندهای تولید، تجربه، قدرت و  منطق شبکه

ها  ها و مکان ای سازمان اجتماعی در دیگر زمان کند. در حالی که شکل شبکه فرهنگ ایجاد می

العات، بنیان مادی گسترش فراگیر آن را در نیز وجود داشته است. پارادایم نوین تکنولوژی اط

ای، عزمی اجتماعی ایجاد  این، این منطق شبکه بر آورد. عالوه سراسر ساختار اجتماعی فراهم می

اند،  کند که مرتبۀ آن از سطح منافع اجتماعی به خصوصی که از طریق شبکه بیان شده می

گیرد. غیبت یا حضور در شبکه و  های قدرت پیشی می ها از جریان فراتر است. قدرت جریان

ها، منابع حیاتی سلطه و تغییر در جامعه هستند. ویژگی  پویایی هر شبکه در برابر دیگر شبکه

ای نامید، برتری ریخت  درستی جامعۀ شبکه توان آن را به ای که به این ترتیب می جامعه

یافت که مناسبات توان در (. می318: 1391زاده،  اجتماعی بر کنش اجتماعی است )مهدی

ها ایجاد کرده است که  ها تغییراتی بنیادین در زیست انسان ها نیز در این شبکه جدید انسان
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دهد؛ از جمله واکاوی  های جدی در بسیاری از وجوه زندگی بشری را نشان می لزوم بازنگری

 حقوق مالکیت معنوی در این فضا. 

 روش تحقیق

گرایانه است، که با هدفی کاربردی و  دی اثباتاین تحقیق، یک پژوهش کمّی با رویکر

گیری توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. نوع این پژوهش، کاربردی است؛  جهت

تواند برای قانونگذاران و مسئوالن حوزۀ فضای مجازی و چاپ و  چراکه نتایج این پژوهش می

توصیف و تبیین هستند، در  های کمّی در پی نشر مفید باشد و با توجه به اینکه استراتژی

 نتیجه هدف این پژوهش، توصیف و تبیین است. 

های مورد نیاز برای آزمون ای و داده مبانی نظری این تحقیق به کمک روش کتابخانه

دست آمد. جامعۀ آماری  فرضیات تحقیق نیز به کمک روش میدانی و با ابزار پرسشنامه به

ن که در حوزۀ مالکیت معنوی تجربه و تخصص الزم را تحقیق، شامل مؤلفان، مترجمان و ناشرا

ناشر  3000نفر مترجم و  ۷000نفر مؤلف و  19000نیز دارا باشند، است. طبق آمار حدوداً 

باشند. با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه در این  فعال در استان تهران مشغول به فعالیت می

نفر  352دست آمده است که معلوم شد محقق  تحقیق، از فرمول کوکران برای جامعۀ محدود به

گیری تصادفی  عنوان نمونه تحقیق انتخاب کند. برای انتخاب نمونه نیز محقق از روش نمونه را به

 بندی متناسب بر اساس نوع فعالیت استفاده کرد.  طبقه

( 1398برای تهیۀ سؤاالت پرسشنامۀ این تحقیق؛ پژوهشگر از پژوهش ماهرخ مقدم )

نمود. برای اطمینان از صحت و اعتبار پرسشنامه، محقق از روایی صوری استفاده کرد. استفاده 

صاحبنظر داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی آن  11به این صورت که پرسشنامه، به 

سؤال در خصوص ارزیابی هدف مربوط نظرخواهی شد و با نظر آنان اصالحات جزئی در 

در نهایت، روایی پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت. برای  پرسشنامه صورت گرفت و

آوری و  پرسشنامه را در نمونۀ اوّلیه تحقیق توزیع، و بعد از جمع 30پایایی این کار، محقق 

باشد  می ۷/0استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بهره برد که پایایی کل پرسشنامه باالتر از 

توان مدعی شد که پرسشنامه این تحقیق از پایایی کافی برخوردار ی)حداقل مقدار مجاز( لذا م

 باشد.  می
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های پژوهش حاضر، به قرار ذیل  با توجه به چارچوب نظری و مسئلۀ اصلی تحقیق، سؤال

 است؛

ـ آیا ابعاد حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی، در حفظ حقوق مالکیت 

 معنوی اثر دارد؟

 ک از ابعاد حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی چیست؟ـ رتبۀ هر ی

 ها تجزیه و تحلیل داده

افزار لیزرل به بررسی دقت  تحلیل عاملی تأییدی در نرمبه کمک آزمون با توجه به مدل تحقیق، 

اسمیرنوف، نرمال -برای این کار، ابتدا به کمک آزمون کولموگروفمدل پیشنهاد شده پرداخت. 

های حاصل از پرسشنامه را مورد بررسی قرار داده است؛ چراکه این مسئله، یکی از  ن دادهبود

باشد. با توجه به نرمال بودن  افزار مناسب در روش معادالت ساختاری می شروط استفاده از نرم

افزار لیزرل به بررسی مدل تحقیق بپردازد  تواند به کمک نرم ها؛ لذا در این بخش، محقق میداده

 )در دو حالت ضریب معناداری و تخمین استاندارد(. 

  
 تحلیل عاملی تأییدی مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد -2شکل

در آزمون تحلیل عاملی تأییدی و در حالت تخمین استاندارد، بارهای عاملی باید باالتر از 

 5/0باالتر از  شود، همه بارهای عاملی طور که در شکل فوق دیده می باشد که همان 5/0

خوبی سنجیده شده است. همچنین در آزمون تحلیل  توان ادعا کرد که مدل بهباشد لذا می می

باشد که با توجه  96/1عاملی تأییدی و در حالت ضرایب معناداری، بارهای عاملی باید باالتر از 

 یده شده است. خوبی سنج توان ادعا کرد که مدل به، می96/1وجود بارهای عاملی بیشتر از  به
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های خاصی استفاده میبرای بررسی میزان برازش این مدل تحقیق، از شاخصهمچنین 

 خوبی برازش شده است.  ها نشان داد که مدل به گردد که نتایج این شاخص

های چهار بُعد حقوق  طور کلی، محقق قصد دارد تا دریابد آیا مؤلفه با توجه به تأیید مدل، به

 یات و کتب در فضای مجازی، در حفظ حقوق مالکیت معنوی اثر دارد؟مالکیت معنوی نشر

ـ اینکه در این تحقیق، 2ها؛  ـ نرمال بودن داده1برای پاسخگویی به این سؤال و با توجه به: 

ای طراحی نشده است )در واقع سؤاالت  برای متغیر حفظ حقوق مالکیت معنوی سؤال جداگانه

سنجند(،  الکیت معنوی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی را میطور همزمان اثر ابعاد حقوق م به

محقق از آزمون مقایسۀ میانگین یک جامعه برای بررسی اثر استفاده کرده است. در این آزمون، 

گیرد.  مورد بررسی قرار می αسؤال مطرح شده در مورد میانگین یک جامعه در سطح خطای 

د و در مواردی برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر رو کار می این آزمون، برای متغیرهای کمّی به

شود. اگر میانگین هر متغیر از حدّ معینی بیشتر  متغیر )ها( در وضعیت مورد بررسی استفاده می

 شود.  بود، آن متغیر، در پدیدۀ مورد نظر مؤثر تلقی می

 های چهار بُعد حقوق مالکیت معنوی در حفظ حقوق مالکیت معنوی مولفه– 1جدول 

 خطای محاسبه شده tآماره  انحراف معیار یانگینم 

 00/0 26/9 64/0 30/3 ای سواد رسانه

 00/0 41/15 58/0 45/3 ای اخالق رسانه

 00/0 68/91 31/0 49/4 سواد حقوقی

 00/0 91/120 23/0 42/4 قانونگذاری

 00/0 63/31 83/0 35/4 متولیان

 00/0 45/23 ۷2/0 86/3 پشتوانۀ نظری

 00/0 62/5 ۷8/0 22/3 اری فنی سیاستگذ

 

( توجه کرد. چنانچه در sigشده ) یا رد فرضیات، باید به میزان خظای محاسبه برای تأیید و

 شود:جدول فوق مشاهده می

( 05/0کمتر از خطای مجاز ) 00/0ای با میزان  ( سواد رسانهsigشده ) میزان خطای محاسبه

حفظ حقوق مالکیت  برای  دعی شد که سواد رسانهتوان ممی ٪95باشد، لذا با اطمینان  می

این متغیر که از مقدار متوسط  30/3اثر معناداری دارد. همچنین با توجه به میانگین  معنوی
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حفظ حقوق مالکیت معنوی، اثری  برای  سواد رسانهتوان مدعی شد که اثر  ( بیشتر است، می3)

 مثبت و معنادار است. 

کمتر از خطای مجاز  00/0ای با میزان  ( اخالق رسانهsigشده ) میزان خطای محاسبه

حفظ حقوق  برای  توان مدعی شد که اخالق رسانهمی ٪95باشد، لذا با اطمینان  ( می05/0)

که از مقدار این متغیر ـ 45/3اثر معناداری دارد. همچنین با توجه به میانگین  مالکیت معنوی

حفظ حقوق مالکیت  برای  اخالق رسانهکه اثر  توان مدعی شد ـ، می ( بیشتر است3متوسط )

 معنوی، اثری مثبت و معنادار است. 

( 05/0کمتر از خطای مجاز ) 00/0( سواد حقوقی با میزان sigشده ) میزان خطای محاسبه

حفظ حقوق مالکیت  برتوان مدعی شد که سواد حقوقی  می ٪95باشد، لذا با اطمینان  می

که از مقدار متوسط این متغیر ـ 49/4مچنین با توجه به میانگین اثر معناداری دارد. ه معنوی

حفظ حقوق مالکیت معنوی، اثری  برسواد حقوقی توان مدعی شد که اثر  ـ، می ( بیشتر است3)

 مثبت و معنادار است. 

( 05/0کمتر از خطای مجاز ) 00/0با میزان  قانونگذاری( sigشده ) میزان خطای محاسبه

 حفظ حقوق مالکیت معنوی بر قانونگذاریتوان مدعی شد که  می ٪95اطمینان  باشد، لذا با می

( 3که از مقدار متوسط )این متغیر ـ 42/4اثر معناداری دارد. همچنین با توجه به میانگین 

حفظ حقوق مالکیت معنوی، اثری مثبت  بر توان مدعی شد که اثر قانونگذاری ـ، می بیشتر است

 و معنادار است. 

( 05/0کمتر از خطای مجاز ) 00/0( متولیان با میزان sigشده ) خطای محاسبه میزان

اثر  حفظ حقوق مالکیت معنوی برتوان مدعی شد که متولیان می ٪95باشد، لذا با اطمینان  می

( بیشتر 3که از مقدار متوسط )این متغیر ـ 35/4معناداری دارد. همچنین با توجه به میانگین 

حفظ حقوق مالکیت معنوی، اثری مثبت و معنادار  برمتولیان دعی شد که اثر توان م ـ، می است

 است. 

( 05/0کمتر از خطای مجاز ) 00/0با میزان  پشتوانۀ نظری( sigشده ) میزان خطای محاسبه

حفظ حقوق مالکیت  بر پشتوانۀ نظریتوان مدعی شد که می ٪95باشد، لذا با اطمینان  می

که از مقدار متوسط این متغیر ـ 86/3. همچنین با توجه به میانگین اثر معناداری دارد معنوی

حفظ حقوق مالکیت معنوی،  توان مدعی شد که اثر پشتوانۀ نظری بر ـ، می ( بیشتر است3)

 اثری مثبت و معنادار است. 
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کمتر از خطای مجاز  00/0با میزان فنی ( سیاستگذاری sigشده ) میزان خطای محاسبه

حفظ  ی فنی برمتغیر سیاستگذارتوان مدعی شد که می ٪95د، لذا با اطمینان باش ( می05/0)

که از این متغیر ـ 22/3اثر معناداری دارد. همچنین با توجه به میانگین  حقوق مالکیت معنوی

حفظ  ی فنی برمتغیر سیاستگذارتوان مدعی شد که اثر  ـ، می ( بیشتر است3مقدار متوسط )

 ری مثبت و معنادار است. حقوق مالکیت معنوی، اث

رتبۀ هر یک از ابعاد حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب همچنین محقق قصد داشت تا 

بندی،  برای پاسخگویی به این سؤال و با توجه بحث رتبهدر فضای مجازی را مشخص کند. 

 محقق از آزمون فریدمن استفاده کرد که نتایج آن در جدول ذیل قابل مشاهده است:

 آزمون فریدمن - 2جدول 

 رتبه میانگین رتبه متغیر

 سوم ۷6/1 ای سیاستگذاری رسانه

 اول 68/3 سیاستگذاری حقوقی

 دوم 89/2 سیاستگذاری فلسفی

 چهارم 6۷/1 سیاستگذاری فنی

 =Sig 00/0 شده خطای محاسبه

 

ه دهد که این چهار متغیر، از رتبه و جایگا (، نشان میsigشده ) میزان خطای محاسبه

توان مدعی  دست آمده می باشند. همچنین با توجه به میانگین رتبۀ به یکسانی برخوردار نمی

، سیاستگذاری فلسفی با 68/3حقوقی در رتبۀ اوّل، با میانگین رتبۀ شد که سیاستگذاری 

در رتبۀ سوم و  ۷6/1ای با میانگین رتبۀ  در رتبۀ دوم، سیاستگذاری رسانه 89/2میانگین رتبۀ 

در رتبۀ چهارم در حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات  6۷/1ذاری فنی با میانگین رتبۀ سیاستگ

 و کتب در فضای مجازی قرار دارند. 

 گیری بحث و نتیجه

در این پژوهش، به مطالعۀ اثر ابعاد حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی، در 

مون مقایسۀ میانگین یک جامعه، حفظ حقوق مالکیت معنوی پرداخته شد. با توجه به آز

عبارت  ای بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تأثیرگذار است. به مشخص شد که سیاستگذاری رسانه
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ای در حفظ حقوق مالکیت معنوی اثر دارد که در ادامه، به  ای و اخالق رسانه دیگر، سواد رسانه

 شود.  بررسی آنان پرداخته می

ای است؛  بر حفظ حقوق مالکیت معنوی، سواد رسانه یکی از عوامل مؤثر ای: سواد رسانه

ای باال هستند، دارای آگاهی مناسب نسبت به حق و حقوق  چراکه افرادی که دارای سواد رسانه

باشند. نتایج حاصل از آزمون  های مختلف از جمله فضای مجازی می و وظایفشان در رسانه

ای باالتر از حد  اشران از سواد رسانهمقایسۀ میانگین یک جامعه، نشان داد که مؤلفان و ن

تواند به این خاطر باشد که اکثر این افراد، از قشر فرهیختۀ  متوسط برخوردارند؛ این مسئله، می

شوند و نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر تفکر نقادانه دارند و اصوالً شرط  جامعه محسوب می

سبت به یک چیز است. در صورتی که اساسی عمل افراد در ابتدا، داشتن نگرش و معرفت ن

مؤلفان و ناشران با ابعاد و زوایای حقوق مالکیت معنوی آشنا باشند و مزایا و فواید آن، اعم از 

مزایای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... بدانند، انگیزه و ادراک بیشتری نسبت به رعایت حقوق 

 شود.  یشتر نهادینه میمالکیت معنوی دارند و انجام این رفتار، درون آنان ب

ای است؛  یکی از عوامل مؤثر بر حفظ حقوق مالکیت معنوی، اخالق رسانه ای: اخالق رسانه

ها و حدود عمل خود در  ای مطلوب هستند، چارچوب چراکه افرادی که دارای اخالق رسانه

میانگین  دانند. نتایج حاصل از آزمون مقایسه های مختلف )از جمله فضای مجازی( را می رسانه

ای باالتر از حد متوسط برخوردار  یک جامعه نشان داد که مؤلفان و ناشران از اخالق رسانه

ویژه  تواند به این خاطر باشد که مباحث اخالقی رفتار در رسانه )به باشند، این مسئله، می می

ر مؤلفان و سبب وجوب اخالقی، نوعی فشار ب آور نیست، اما به های جدید(، با اینکه الزام رسانه

ناشران مبنی بر رعایت حق و حقوق دیگران دارد. این اصول اخالقی در صورتی که رعایت شود، 

عنوان ابزاری قدرتمند باشد که حتی در صورت عدم وجود فشار نهادهای نظارتی و...  تواند به می

ن اصول در نمای رفتار درست مؤلفان و ناشران باشد. از طرفی با توجه به اهمیت رعایت ای قطب

عنوان افراد مهم در عرصۀ کتب و نشریات، رعایت اصول اخالقی مربوط  میان مؤلفان و ناشران به

 شود.  به حقوق مالکیت معنوی، وجه مهمی از پرستیژ آنان محسوب می

در ادامه، با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه مشخص شد که، سیاستگذاری 

عبارت دیگر، سواد حقوقی و  معنوی تأثیرگذار است. بهحقوقی بر حفظ حقوق مالکیت 

قانونگذاری مناسب در حفظ حقوق مالکیت معنوی اثر دارد که در ادامه به بررسی آنان 

 شود.  پرداخته می
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یکی از عوامل مؤثر بر حفظ حقوق مالکیت معنوی، سواد حقوقی است؛ سواد حقوقی: 

ها و حدود عمل خود در  باشند، چارچوب چراکه افرادی که دارای سواد حقوقی مطلوب می

دانند. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین  های مختلف از جمله فضای مجازی را می رسانه

یک جامعه نشان داد که مؤلفان و ناشران از سواد حقوقی باالتر از حد متوسط برخوردار 

سبب حوزۀ  ؤلفان و ناشران، بهتواند به این خاطر باشد که اصوالً م باشند، این مسئله، می می

گیری از وکالی خبره در حوزۀ حقوق مالکیت معنوی،  فعالیتی خود، به تجربه و همچنین با بهره

مفاهیم و قوانین حقوقی حقوق مالکیت در حوزه کتب و نشریات و فضای مجازی آشنایی و 

جه به اینکه عواقب کنند و با تو کنند و با بینش نسبت به عمل خود اقدام می اشراف پیدا می

داند، احتمال دارد حداقل به سبب نا آگاهی از قوانین حقوقی ناخواسته  حقوقی کار خود را می

 مرتکب این اعمال نشوند. 

یکی از عوامل مؤثر بر حفظ حقوق مالکیت معنوی، قانونگذاری است.  قانونگذاری:

یک اصل توسط قانونگذار  قانونگذاری یعنی همۀ بایدها و نبایدهایی که برای نظم بخشیدن

شود. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که مؤلفان و  تصویب می

تواند به  ناشران به اهمیت قانونگذاری توجهی باالتر از حد متوسط نشان دادند، این مسئله می

قوانین حقوق این خاطر باشد که قانونگذاری در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی، یعنی شفافیت 

روز بودن قوانین، ضمانت اجرای قوی و بازدارندگی قوانین در استفاده از کتب  مالکیت معنوی، به

تواند بر رعایت و حفظ حقوق مالکیت معنوی تأثیرگذار باشد.  و نشریات در فضای مجازی می

رست و تواند به این خاطر باشد که داشتن نظام حقوقی قوی و وضع قوانین د این مسئله، می

گر باشد و افراد از  تواند، به سبب نظام تنبیهی و قهری که در پی دارد، بسیار کنترل جامع می

خوبی همۀ جوانب  ترس تنبیه، کمتر مرتکب کژروی در این زمینه شوند. همچنین قوانینی که به

ین امر، رو خواهد بود و وجوب ا بینی کرده باشد، کمتر توسط کاربران با ابهام روبه امر را پیش

 شود.  توسط مؤلفان و ناشران بیشتر حس می

در ادامه، با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه، مشخص شد که، سیاستگذاری 

عبارت دیگر، متولیان و پشتوانۀ نظری  فلسفی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تأثیرگذار است. به

 شود.  ه، به بررسی آنان پرداخته میمناسب در حفظ حقوق مالکیت معنوی اثر دارد که در ادام

یکی از عوامل مؤثر بر حفظ حقوق مالکیت معنوی، متولیان هستند؛ چراکه متولیان: 

های مهم در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی  مشی کنندۀ خط متولیان تعیین
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و ناشران  باشند. نتایج حاصل از آزمون مقایسۀ میانگین یک جامعه نشان داد که مؤلفان می

تواند به این خاطر باشد که  نقش متولیان را باالتر از حد متوسط نشان دادند، این مسئله می

متولیان حقوق مالکیت معنوی در کشور، در صورتی که به تربیت منابع انسانی متخصص در 

المللی در  زمینۀ حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی بپردازند، در پیوستن به معاهدات بین

سازی مناسبی را در زمینۀ حقوق  های فرهنگ زمینۀ حقوق مالکیت معنوی گام بردارند، برنامه

توانند بر رعایت و  عنوان یک مرجع مطمئن عمل کنند، می ریزی کنند و به مالکیت معنوی طرح

حفظ حقوق مالکیت معنوی کتب و نشریات در فضای مجازی تأثیر گذار باشند. این مسئله 

عنوان هسته اصلی  ین خاطر باشد که متولیان امر، حقوق مالکیت معنوی بهتواند به ا می

توانند نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به  سیاستگذاری هستند که در زمینۀ داخلی و خارجی می

اینکه این نهادها سرمایه و نیروی انسانی الزم را در حوزه حقوق مالکیت معنوی در فضای 

تر به این  اندازی وسیع توانند با چشم اخت بیشتری نیز دارند و میمجازی دارند، اطالعات و شن

های کالن در زمینۀ  ریزی نمایند. همچنین این متولیان با در دست داشتن سیاست مسئله برنامه

 توانند تأثیر وسیعی در این مهم داشته باشند.  حقوق مالکیت معنوی، می

مالکیت معنوی، پشتوانۀ نظری است؛  یکی از عوامل مؤثر بر حفظ حقوق پشتوانه نظری:

های مهم در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی  مشی کننده خط چراکه پشتوانۀ نظری نیز تعیین

باشد. نتایج حاصل از آزمون مقایسۀ میانگین یک جامعه نشان داد که مؤلفان  صورت کلی می به

تواند به این  ن مسئله میو ناشران نقش پشتوانۀ نظری را باالتر از حد متوسط نشان دادند، ای

خاطر باشد که پشتوانۀ نظری در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی؛ یعنی دوری از نگاه سیاسی و 

جای رویکردهای نظری متفاوت و متناقض و وارد  ایدئولوژیک صرف، ایجاد رویکردی میانه به

رعی کردن مسئلۀ حقوق مالکیت معنوی در سپهر گفتمانی دینی و ایجاد ضمانت اجرای ش

تواند بر رعایت و حفظ حقوق مالکیت معنوی کتب و نشریات در فضای مجازی  مناسب، می

سبب به حاشیه رانده شدن مفهوم  تواند به این خاطر باشد که به تأثیرگذار باشد. این مسئله می

های روز جامعه از طرفی و با توجه به اهمیت  حقوق مالکیت معنوی، از مسائل و دغدغه

ویژه امر قانونگذاری، ارتباط تنگاتنگی  نی در جامعۀ ایران که بسیاری از نهادها بهرویکردهای دی

با مفاهیم دینی دارد، در صورتی که به این مسئله از نظر دینی توجه شود و به یک اجماع 

توان انتظار بهبود اوضاع در زمینۀ  گرایی باشد، می نظری رسید که به دور از تناقض و افراط

 ت. منظور را داش
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 در ادامه، مشخص شد که، سیاستگذاری فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تأثیرگذار است. 

یکی از عوامل مؤثر بر حفظ حقوق مالکیت معنوی، سیاستگذاری فنی  سیاستگذاری فنی:

است؛ چراکه سیاستگذاری فنی در زمینۀ محتواهای بارگذاری شده در فضای مجازی، نقش 

ایج حاصل از آزمون مقایسۀ میانگین یک جامعه نشان داد که مؤلفان و ای دارد. نت کننده تعیین

تواند به این  ناشران، نقش سیاستگذاری فنی را باالتر از حد متوسط نشان دادند، این مسئله می

های جدید در یافتن موارد نقض  خاطر باشد که سیاستگذاری فنی؛ یعنی استفاده از فنّاوری

های جدید برای افزایش ضریب امنیت محتوا، ارائه  ه از فنّاوریحقوق مالکیت معنوی، استفاد

خدمات آنالین، آگاهی دادن به کاربران در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی و نظارت مستمر و قوی 

تواند بر رعایت و حفظ حقوق مالکیت معنوی کتب و نشریات  بر محتواهای بارگذاری شده، می

تواند به این خاطر باشد که با توجه به ماهیت  ن مسئله میدر فضای مجازی تأثیر گذار باشند. ای

و بستر فنی محتواهای جاری شده در فضای مجازی، سیستم نظارتی بر آن نیز باید از جنس 

منزله نظارت مستمر  خود آن باشد تا با آن سازگاری داشته باشد. از طرفی سیاستگذاری فنی به

مانع ناقضان حقوق مالکیت معنوی شود و این نظارت تواند،  ترین عاملی است که می و قوی مهم

 شود.  شود کاربران همیشه احساس کنند، نقض قوانین توسط آنها دیده و مجازات می باعث می

بندی هر یک از ابعاد حقوق مالکیت معنوی نشریات  در گام بعدی تحقیق همچنین، به رتبه

فریدمن مشخص شد به ترتیب، و کتب در فضای مجازی پرداخته شد. با توجه به آزمون 

ای و در نهایت سیاستگذاری  سیاستگذاری حقوقی، سیاستگذاری فلسفی، سیاستگذاری رسانه

 شود. فنی اهمیت دارند. که در ادامه شرح داده می

شود که همۀ  عنوان یک ضرورت و پیش شرط تلقی می سیاست گذاری حقوقی به

شود؛ چراکه در  سیاستگذاری تلقی می های دیگر منوط به اجرای درست این سیاستگذاری

توان انتظار داشت که تغییرات  صورت تدوین قوانین صحیح و شاکله حقوقی قدرتمند، می

 خوبی اجرا شوند و هر بخشی در جای درست خود قرار دارد.  به

تواند به این علت باشد که این  از طرفی قرار گرفتن سیاستگذاری فلسفی در جایگاه دوم، می

ای مفهوم حقوق مالکیت معنوی است و همچنین بر  گیری پایه استگذاری بر مبنای شکلنوع سی

های آن  های فلسفی و سیاسی این مبحث بنا شده است که در صورتی که تناقض مبنای بنیان

توان انتظار داشت متولیان مسئله حقوق مالکیت معنوی با عملکرد بهتری به  رفع شود، می

 رسالت خود عمل کنند. 
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تواند به این جهت باشد که  ای در جایگاه سوم قرار دارد. این مسئله می یاستگذاری رسانهس

ای درست در گرو چارچوب و قوانین و همچنین خط مشی  مباحث رسانه و آموزش رسانه

ها و نبایدهای مسئله حقوق مالکیت معنوی را  واضحی است تا بر مبنای آن بتوانند باید

های حقوقی و  ی و... تعیین نمود، لذا با مشخص شدن چارچوبدرچارچوب آموزشی، اخالق

 ای مناسب را بنا کرد.  توان نظام آموزش رسانه رویکردهای نظری به این امر می

تواند به این خاطر باشد که مسائل  سیاستگذاری فنی در جایگاه پایانی قرار دارد که این امر می

گنجد. از  که فنی باشد، در زمرۀ ابعاد دیگر میحوزۀ حقوق مالکیت معنوی در ایران بیش از آن

اهمیت بودن آن نیست، ولیکن سیاستگذاری فنی نیز منوط به  معنای بی طرفی این جایگاه به

 باشد.  تدوین صحیح قانون و آموزش و رویکرد صحیح به امر حقوق مالکیت معنوی می
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