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چکیده
با توجه به اینکه مالکان صنعتی و کارآفرینان، نقش مهمی در تولید اقتصاد هر کش��ور دارند، بنابراین 
حمایت همه جانبه از آن ها نیز تضمین کننده نوآوری و رش��د اش��تغال اس��ت. پژوهش حاضر با هدف 
شناس��ایی عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی صورت گرفت. پژوهش 
حاضر به صورت تحلیل تم و با ابزار مصاحبه نیمه  ساختاریافته انجام گردید. با روش نمونه گیری گلوله 
برف��ی صاحب نظران حوزه حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت، مدیریت صنعتی و کارآفرینی انتخاب 
ش��دند که بعد از 15 مصاحبه، محقق به اش��باع داده ها رس��ید. تجزیه وتحلیل داده ها با ُکدگذاری باز 
به منظور دستیابی به اطالعات فراگیر صورت گرفت. همچنین از اعتبار محتوایی با آماره ضریب الوشه 
برای تعیین اعتبار کدهای اس��تخراجی از منظر 30 متخصص این حوزه استفاده گردید. یافته ها نشان 
داد؛ عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی در سه قالب سیاست های تنظیمی، هنجاری و شناختی-

فرهنگی می تواند عملیاتی گردد که در این میان، سیاس��ت های تنظیمی بیش��ترین و سیاس��ت های 
شناختی-فرهنگی کمترین کدهای استخراجی را به خود اختصاص داده اند. مجموعاً تعامل سیاست های 

سه گانه مذکور می تواند توسعه کارآفرینی به ویژه در حوزه صنایع را به همراه داشته باشد.
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مقدمه
بررسی مطالعات مختلف در کشورها و اقتصادهای متعدد نشان می دهد که توسعه اقتصادی هر منطقه 
در سطح کالن تحت تأثیر نظام کارآفرینی قرار دارد )داوری و همکاران، 1396(؛ و حمایت های حقوقی 
در راس��تای توس��عه کارآفرینی به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت انتقال و تجاری سازی نوآوری ها 
است. بر همین مبنا مالکیت صنعتی بیش از هر زمان دیگری به فرایندها، قوانین و نهادهای حمایتی 
جه��ت حفظ حقوق نوآوران، مخترعان و مبدعان در حوزه صنعت نیاز دارد. از دیدگاه دیده بان جهانی 
کارآفرینی، توس��عه کارآفرینی عبارت است از افزایش و بهبود ادراکات، گرایش ها، فعالیت ها و اشتیاق 
کارآفرینان در س��طح کشور یا س��ازمان )گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی1، 2016/2015(. ظرفیت 
اصلی برای تش��ویق راه اندازی کس��ب وکار از نظر دیده بان جهانی کارآفرینی عبارت اند از: الف( توانایی 
بازارهای مالی و تمایل به تش��ویق راه اندازی کس��ب وکار جدید یا آزمون نشده؛ ب( سطح سیاست ها و 
مق��ررات گذاری دولت در بازار، ج( انتقال فناوری تحقیق و توس��عه به بخش خصوصی و د( س��اختار 
تجاری و حقوقی که از حقوق مالکیت محافظت می کند )اسمیت و پتون2، 2011؛ استارکی و همکاران3، 

.)2010
حمای��ت از کارآفرینی از طریق سیاس��ِت مقررات زدایی از صنایع، تعقی��ب قانونی انحصارطلبان، 
آزادس��ازی بازارها، گسترش تحقیق و توسعه، چابک سازی سازمانی، حمایت از حقوق مالکیت فکری 
و صنعتی، تس��هیل تبدیل یک اختراع علمی و ن��وآوری در ایجاد محصولی آماده برای فروش در بازار، 
سهولت تشکیل کسب وکارهای صنعتی و نوآورانه، تضمین دسترسی به منابع مالی و سیاست های مالیاتی 
مناسب تحقق می یابد )اس��تارکی و همکاران، 2010(. سیاست های حمایت از مالکیت صنعتی جزئی 
از سیاس��ت های فناورانه  کارآفرینی است که ویژگی های سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای 
کوچک را داراس��ت. این سیاس��ت ها عموماً به نفع کارآفرینان فن آوری هستند که بر افزایش بازده کل 
بازار و با برطرف کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری سازی فن آوری تمرکز دارند )تاماسی4، 2007(. 
مثال بارز سیاس��ت های حمایتی را شاید بتوان در زمینه  حفظ حقوق اختراع، ثبت آن و بهره برداری از 
آن تعریف کرد )چن و پاتیتانون5، 2005(. کارآفرینان فن آور در حوزه  صنعت درصورتی که این اطمینان 
1 . Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
2 . Smith& Paton
3 . Starkey et al.
4 . Tamasy
5 . Chen and Puttitanun
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را داش��ته باش��ند که نظام حقوقی و قانونی کشور از اختراعات، ایده های فناورانه  آن ها حمایت می کند 
نوآوری را گس��ترش خواهند داد و زمینه های تحقیقات جدید افزایش خواهد یافت و عمدتاً به س��وی 

جهانی شدن محصوالت خود اقدام خواهند نمود )اسپینلو1، 2003؛ فونتانا و همکاران2، 2006(.
ضعف نظام مالکیت صنعتی در ایران آثار زیان باری بر اقتصاد داشته است. در شرایط فعلی اقتصاد 
ایران، بیش��تر شرکت های خارجی و برخی ش��رکت های خصوصی داخلی از تالش در راستای افزایش 
میزان س��رمایه گذاری ها به ویژه در زمینه  صنایعی که حقوق مالکیت صنعتی در آن ها از اهمیت باالیی 
برخوردار است بازمانده اند )ریاحی، 1390؛ شعوری و نجفی، 1396؛ گرشاسبی نیا و بدری ویچ، 1391(.  
وضعیت حقوق مالکیت صنعتی در ایران از اوضاع مناس��بی برخوردار نیست، به طوری که نه تنها فرایند 
ثبت، بررسی و ارزیابی طرح های اختراعی طوالنی، زمان بر و نیاز به تأیید چندین ارگان از جمله وزارت 
عل��وم دارد بلک��ه تعدد نهادهای درگیر در این حوزه و  نپیوس��تن ایران به کنوانس��یون جهانی حقوق 
مالکیت فکری به همراه عدم انتشار به موقع اطالعات اختراعات و نیز عدم ثبت اختراعات کوچک تنها 
بخش��ی از مهم ترین معضالت حقوق مالکیت صنعتی است )ش��اه آبادی و ساری گل، 1394؛ طیالبی و 
طیالبی، 1397؛ رستمی گنج آباد، 1397(. با توجه به موارد ذکرشده در می یابیم عدم حمایت کارآمد از 
مالکیت صنعتی و بی توجهی به آن تبعات زیان باری را برای کشورمان به همراه خواهد داشت از جمله 
ع��دم تمایل کارآفرینان و مخترعین به فعالیت ه��ای کارآفرینانه چراکه تضمین های الزم برای حفظ و 
حراست حقوق آن ها وجود ندارد )سامعی و انگورج تقوی، 1397؛ فطرس و همکاران، 1390؛ ترکستانی 
و معصومی، 1397(. بر اساس گزارش شاخص جهانی کارآفرینی رتبه کارآفرینی ایران در سال 2018 
 (MENA4) 3با افزایش 13 رتبه ای در میان 137 کش��ور جهان 72 اس��ت و همچنین در منطقه منا
است که در مقایسه با سال قبل 3 رتبه بهبود یافته است. همچنین ایران 7/ 4 بهبود امتیاز را در سال 
2018 تجربه کرده و از این منظر پنجمین کشور جهان در بهبود امتیاز است؛ اما متأسفانه، گلوگاه های 
موجود در اکوسیستم کارآفرینی کشور کماکان در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. این شواهد حاکی 
از نامتناسب بودن فضای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انگیزه های کارآفرینی 

1 . Spinello
2 . Fontana et al.

3 . در س��ال 2018 بحرین از منطقه منا خارج ش��ده و جزو کش��ورهای منطقه اقیانوس��یه قرارگرفته اس��ت. به کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت اختصاری منا گفته می شود.

4 . Middle East and North Africa(MENA)
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فردی در س��طح جامعه است. همان طور که در گزارش س��ال 2018 شاخص جهانی کارآفرینی آمده، 
ایران همچنان دارای ضعف های اساس��ی در قوانین و مقررات حامی کارآفرینی اس��ت )گزارش جهانی 

کارآفرینی، 2018(.
مجموعاً می توان گفت؛ حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیس��تم 
ثبت و اعطاي حق انحصاري به مخترع در توسعه اقتصادی جوامع اهمیت زیادي یافته است )شریف زاده 
و همکاران، 1391؛ موبرگ1، 2011(. حمایت از مالکیت صنعتی از س��ه طریق بر کارآفرینی و رش��د 
نوآوری تأثیر دارد: حمایت از مالکیت صنعتی موجب اس��تفاده مطلوب از منابع شده و بهره وری جهت 
دس��تیابی به بیش��ترین نفع ممکن- کارایی – را افزایش می دهد از همین رو، در مقدمه کنوانس��یون 
تأس��یس س��ازمان جهانی مالکیت فکری آمده است نظام مالکیت صنعتی در بخش صنعت که کارایی 
الزم را نداشته باشد قدرت خالقیت جامعه را کاهش داده و فضای رقابت محور ناعادالنه و تقلب محور 
را گس��ترش می ده��د. در بُعد دوم، حمایت از مالکی��ت صنعتی، تداوم انگیزه های ن��وآوری را افزایش 
می دهد؛ معقول و مناس��ب بودن حمایت حقوقی از مالکیت صنعت��ی و اختراعات این حوزه، به معنی 
تداوم انگیزه بهره  برداری از فرصت اقتصادی ناشی از اختراع کارآفرین است و در نهایت، گسترش فضای 
رقابت اس��ت در جامعه ای که مالکیت صنعتی محترم اس��ت رقابت در آفرینش انواع اختراعات تسهیل 
می ش��ود و اساساً رقابت هم تسهیلگر حمایت و تس��ریع کننده نوآوری و اختراع است )ریش2، 2011؛ 
پوزن��ر3، 2005؛ پولتوراک4، 2012(. نوآوری عمده تحقی��ق حاضر تمرکز بر حمایت از حقوق مالکیت 
صنعتی اس��ت که این حمایت ها با توجه به گستردگی حوزه صنعت نقشی مهم در افزایش اختراعات، 
نوآوری ه��ا، تجاری س��ازی و حتی ارتقاء انگیزه های کارآفرینان ب��رای ورود به این بخش را دارد. آمارها 
در ای��ن زمینه حاکی اس��ت کانادا، چین، تاویان، دانمارک به عل��ت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی 
در س��ال های 2012-2014 بیش��ترین نوآوری ها و اختراعات در حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
داش��ته اند. در این گزارش ش��رکت های سامسونگ، کنون، توش��یبا و فوجیتسو رتبه های اول تا چهارم 
اختراعات حوزه کامپیوتر و ماش��ین های اداری بر اس��اس حمایت های مالکیت صنعتی را حائز بوده اند 
)دایک��و و هم��کاران5، 2017(. در آمارهای دیگر، نزدیک 30% از کارآفرینان نوآور در کش��ورهای عضو 

1 . Moberg
2 . Risch
3 . Posner
4 . Poltorak
5 . Daiko
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س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه1 در سال های 2012-2016 به سبب وجود قوانین و حمایت های 
مالکیت صنعتی، خدمات و کاالهای صنعتی نوآورانه ای راهی بازار کرده اند )گزارش اتحادیه اروپا/او ای 
س��ی دی، 2017(. گزارش اخیر س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه )2018( نشان داد: کره جنوبی، 
س��وئد و فنالند بیش��ترین اختراعات و نوآوری را در حوزه فناوری اطالعات به سبب حمایت از مالکیت 
صنعتی و تجاری س��ازی داشته اند )رندال2 و همکاران، 2018(.   همچنین پژوهش حاضر سیاست های 
حمایتی از مالکیت صنعتی را در راس��تای توسعه کارآفرینی کشور مورد ارزیابی قرار می دهد و عوامل 
مؤثر بر آن را احصاء می نماید. از همین  رو، ازآنجاکه مالکیت صنعتی به عنوان عامل اساسی در توسعه 
کارآفرینی نقش بسزایی دارد و وضعیت حقوق مالکیت فکری، به ویژه مالکیت صنعتی در ایران از اوضاع 
مناس��بی برخوردار نیست و به تبع آن افزایش گرایش به بازنگری در نظام حقوق مالکیت فکری ایران 
به ویژه مالکیت صنعتی با هدف تشویق برای کارآفرینان و توسعه محصوالت دانش بنیان و تجاری سازی 
تحقیق��ات اقداماتی صورت بگیرد لذا هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل سیاس��ت گذاری حمایت از 

مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی است.

پیشینه پژوهش

مبانی نظری

قوانین مالکیت فکری قسمتی از بدنه وسیع قوانینی می باشند که با تولیدات ذهنی انسان سروکار دارد؛ 
به عبارت بهتر اصطالح مالکیت فکری به طور وسیع به تولیدات ذهن انسان اشاره دارد )داسیانا بولوس3، 
2013(. حقوق مالکیت فکری از منافع تولیدکنندگان به وسیله اعطای حقوق مالکیت به ساخته هایشان 
محافظت می کنند. )فینک و همکاران4، 2005(. کپی رایت یا حق مؤلف با ساخته های هنری مانند شعر، 
رمان، موسیقی، نقاشی و کارهای سینمائی مرتبط است )گالس و ساقی5، 2002(. این عمل، کپی های 
کار ادبی یا هنری مانند یک کتاب، نقاش��ی، مجسمه س��ازی، نقاشی یا فیلم را می سازد. اصطالح دوم، 

حقوق مؤلف به شخصی که خالق یک کار هنری است اشاره دارد. )الیقی، 1381(.

1 . OECD
2 . Randall
3 . Daciana Bolos
4 . Fink et al.
5 . Glass and Sagi
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کاربرد گس��ترده اصطالح »مالکیت صنعتی« به طور مش��خص در »کنوانس��یون پاریس در زمینه 
حفاظ��ت از مالکیت فکری« آغاز گردی��د )موهیب و اوزدمیر1، 2012(. مالکیت صنعتی باید در معنای 
وسیعش فهمیده شود و نه تنها در زمینه مالکیت تجاری و صنعتی، بلکه در صنایع کشاورزی و استخراج 
و همه  محصوالت طبیعی و تولیدی به کار برده ش��ود؛ مانند ش��راب، غالت، برگ توتون، میوه، احشام، 
معادن، آب معدنی، آبجو، گل ها و آرد. مالکیت صنعتی طیف متنوعی را ش��امل می ش��ود. از مهم ترین 
ای��ن انواع می توان به س��ند ثب��ت اختراع برای حفاظ��ت از اختراعات و طراحی ه��ای صنعتی که بُعد 
زیبایی شناسی آن ها تعیین کننده  نمود بیرونی تولیدات صنعتی است، اشاره کرد )گریفیت و همکاران2، 
2014(. مالکیت صنعتی هم چنین مواردی مانند عالئم تجاری، مارک های خدماتی، طراحی مدارهای 
یکپارچه، نام های بازرگانی و طراحی های بازرگانی و عالئم جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت ناعادالنه 
را پوشش می دهد )کالمیرسی3، 2013(. تفاوت اصلی که مالکیت صنعتی با مالکیت ادبی-هنری دارد 
این اس��ت که مالکیت صنعتی نیاز به تشریفات ثبت دارد ولی در مالکیت ادبی-هنری به محض خلق، 

اثر مشمول حمایت قانون است )کورئه  آ4، 2002؛ هانل5، 2006(.
حقوق مالکیت صنعتی یکی از مهم ترین جنبه های رش��د و توس��عه کارآفرینی است؛ چه سیاست 
توسعه کارآفرینی در کشورها بر افراد و ایده های آنان در درجه  اول و کسب وکارهای نوآور در درجه ی 
بعدی متمرکز اس��ت بر همین اساس، توسعه کارآفرینی بر حفظ حقوق ایده ها، نوآوری ها و اختراعات 
متکی اس��ت )گروس��من و ادوین6، 2004(. تا زمانی که کارآفرینان به این اطمینان نرس��ند که نظام 
حمایتی نهادی-قانونی از دس��تاوردها، ایده ها، نوآوری های و خالقیت ه��ای آنان وجود ندارد ایده های 
نوآورانه  خود را به س��ایر مناطق حامی و مس��تعد منتق��ل خواهند نمود )گریفی��ت و میلر7، 2010(. 
سیاست توسعه  کارآفرینی بیشتر بر ابزارهای سیاستی نرم استوار است نظیر آموزش و مربیگری، ترویج 
کارآفرین��ی و نظام حمایت از ح��ق ثبت اختراعات و ابداعات؛ از همی��ن رو تقویت حمایت از مالکیت 
صنعتی می تواند انگیزه کارآفرینی، اش��تیاق به یادگیری برای راه اندازی کسب وکارهای جدید را ارتقاء 

1 . Mevhibe and Ozdemir
2 . Grifith et al.
3 . Cilamiresi
4 . Correa
5 . Hanel
6 . Grossman and Edwin
7 . Griffith & Miller



43 شناسایی عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

دهد )هرتزفیلد و همکاران1، 2006(. تحقیقات نش��ان داده اس��ت زمانی که فرایندهای ثبت مالکیت 
فیزیکی آس��ان تر و سریع تر صورت می گیرد کارآفرینان بیشتر تمایل به سرمایه گذاری دارند. همچنین 
دسترسی به وام برای تکثیر محصول تولید شده، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ثبت اسامی، 
عالئم، طرح ها و ش��کل های صنعتی می تواند فرایند توسعه  نوآوری های صنعتی را تسریع نماید )کانوار 
و اونس��ون2، 2003(؛ اما باید دقت کرد که تا زمانی که کش��ورها به کنوانسیون های بین المللی حمایت 
از حقوق مؤلفین و مخترعین نپیوندند و فرایندهای ثبت اختراعات را با سرعت صورت ندهند و قوانین 
متناس��ب ب��ا مجازات مجرمین را تصوی��ب نکنند و نیز اطالعات مربوط ب��ه اختراعات را متعاقب ثبت 
افشاء نکنند سوء استفاده از طرح های صنعتی چه در داخل یا خارج کشور افزایش خواهد یافت )کیم3، 
2002(. در کش��ورهای پیش��رفته نه تنها روند ثبت و اخذ مجوز اختراعات به س��ادگی صورت می گیرد 
بلکه روند ثبت، اس��تعالم، گزارش تخلف و پیگیری و پاس��خ گوئی نهادی نیز به صورت آنالین صورت 
می گیرد )مارجیت و همکاران4، 2009(. در این کش��ورها قبل از ثبت خدمات مش��اوره ای حضوری و 
آنالین برای مخترعین ارائه می ش��ود و عموماً مراحل، فرایندهای ثبت، گردش کار، استعالم با کمترین 
هزین��ه و در حداقل زمان صورت می پذیرد )نکومو5، 2014(. به همین دلیل عالوه بر توس��عه نوآوری 
در این کش��ورها شاهد توس��عه اختراعاتی هستیم که نشانه های جغرافیایی دارند؛ یعنی دارای عالئمی 
هس��تند که به معرفی منش��أ محلی، منطقه ای یا سرزمینی کاال اشاره دارد.  یا نشانه های جمعی دارند؛ 
یعنی عالئمی که نشان می دهد کاالهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا 
اتحادیه خاص است. چراکه این اطمینان به وجود می آید اختراع ثبت شده با نشانی جغرافیایی یا جمعی 
ش��امل حمایت های حقوق مالکیت صنعتی و سیاس��ت های کارآفرینی اس��ت بنابراین نوعی توسعه ی 
منطق��ه ای در حوزه کارآفرینی های صنعتی نیز روی می دهد )اش��نایدر6، 2005؛ چس��بروغ و غفیله7، 
2014(. مطابق نظر اس��کات8 )1995( کارآفرینی در کش��ورها از سه بُعد قانونی )تنظیمی(، شناختی 
و هنج��اری تأثیر می پذیرد؛ بُعد قانونی اساس��اً بر تس��هیل ورود یا فرصت ه��ای کارآفرینی تأکید دارد 
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درحالی که بُعد شناختی که اساساً بر فرهنگ و پذیرش مردمی استوار است   اشاره به اعتقادات اساسی 
مردم، دانش و مهارت های الزم برای جذاب کردن طرح های کارآفرینی دارد در نهایت بُعد هنجاری نیز 
شامل مجموعه ای از استانداردها و ارزش ها که به وسیله رفتار کارآفرینان در کشور پذیرفته می شود است 

)ولچک و همکاران1، 2015؛ استن  هولم و همکاران2، 2013(.

پیشینه تجربی
ش��عوری و نجفی )1396( در پژوهش��ی که تأثیر توس��عه نظام مالکیت معنوی در ایجاد انگیزه برای 
نوآوری صنعتی را می س��نجیدند نش��ان دادند: اگرچه مالکیت معنوی بر نوآوری در صنعت به ش��کل 
مس��تقیم تأثیر معناداری نداشته است، بااین حال توسعه نظام مالکیت معنوی در سازمان ثبت اسناد و 
امالک کش��ور )اداره ثبت شرکت ها و اداره مالکیت معنوی تهران( بر نوآوری در صنعت از طریق نقش 
میانجی گر ایجاد انگیزه در صنعت تأثیر غیرمس��تقیم معنادار و مثبتی دارد. تحقیق کس��ری عظیمی 
)1394( نش��ان داد: نظام مالکیت صنعتی کامل ترین نظام ب��رای حمایت از طرح های صنعتی از ابعاد 
مختلف است ولی در راستای تکمیل این حمایت از سیستم های دیگری همچون سیستم مالکیت ادبی 
و هنری و عالئم تجاری و اسرار تجاری و سیستم رقابت ناعادالنه به عنوان پوشش دهنده جانبی و چه بسا 
به صورت هم زمان در راس��تای حمایت حقوقی از طرح های صنعتی می توان استفاده نمود. در تحقیقی 
دیگر، یافته های تحقیق زاهدی و محمدی )1394( با عنوان نشان داد؛ رابطه مستقیمی بین توسعه و 
بهره برداری از برند مقصد گردشگری با حمایت های موردنیاز حقوق مالکیت فکری وجود دارد. پژوهش 
گرشاس��بی نیا و بدری ویچ )1391( در 118 کش��ور مورد تحقیق نشان داد: حقوق مالکیت صنعتی در 
نوآوری کش��ورهای درحال توس��عه فاقد تأثیر ولی در کشورهای توس��عه یافته تأثیر قوی دارد. ریاحی 
)1390( در تحقیقی نشان داد: ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقي مالکیت صنعتي سود 
فراواني برده است. یادگیري فناورانه در ژاپن به پشتیباني »نظام ضعیف مالکیت صنعتي« صورت گرفت. 
این نظام ضعیف، جذب نوآوري و دانش برون مرزی توس��ط بنگاه های داخلي را تسهیل کرد. ابتکاراتي 
نظیر ثبت »مدل های س��ودمند« و »طرح های صنعتي« نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کش��ور 
توسعه داد بلکه مشوقي قوي براي نوآوری های تدریجي و بهبودهاي حداقلي بر پایه اختراعات خارجي 
ش��د. فطرس و همکاران )1390( نیز در تحقیقی نش��ان دادند؛ اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوي و 
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صنعتی روي نوآوري در کشور هاي اسالمي )در سال های 2005-1975( درحال توسعه مثبت و معنادار 
است. شاه آبادی و ساری گل )1390( نیز در یافته هایشان نشان دادند؛ حقوق مالکیت فکری و صنعتی از 
یک سو با حمایت از خالقیت و نوآوری به منظور ایجاد اشتغال های مولد و کارآفرینی، افزایش بهره وری 
و تولید ثروت از علم و فناوری می تواند موجب بهبود در توزیع درآمد شود و از سوی دیگر ممکن است 
به دلیل افزایش قیمت کاالها و خدمات و فناوری های ناشی از انحصار موجب بدتر شدن توزیع درآمد 
شود. تحقیق مهدوی و برخوردار )1387( با عنوان »تأثیر حقوق مالکیت فکری به میزان سرمایه گذاری 
مس��تقیم و خارجی در ایران« نش��ان داد: رابطه مثبتی بین ش��دت حقوق مالکیت فکری و صنعتی و 
جریان س��رمایه گذاری خارجی در سال های 86-1383 وجود داشت. نتایج تحقیق نیتی باندا1 )2017( 
نشان داد: با رشد صنعتی شدن و توسعه کسب وکارهای نوآوری، حمایت از عالئم تجاری، برند و ثبت 
آن ها یکی از دغدغه های اصلی قانون گذاران در کش��ورهای آس��ه آن و هند ش��د چراکه حقوق مالکیت 
فکری قبلی عمدتاً بر حقوق مؤلف یا نویس��ندگان بود و چندان با تحوالت رشد صنعتی همپا و فراگیر 
نبود. در تحقیقی دیگر،  کیوریک2 )2017( با عنوان »نیم رخ حقوق مالکیت؛ ریش��ه های اس��تراتژیک و 
پاسخ های استراتژیک« نشان داد؛ حقوق مالکیت فکری در ایاالت متحده بعد از دهه ی 1980 میالدی 
توسعه یافت درحالی که حقوق مالکیت فکری چین عمدتاً وابسته به نوآوری هایی بود که سرمایه گذاران 
خارجی به داخل کشور می آوردند. المپوله3 و همکاران )2014( در تحقیقی نشان دادند: در کشورهای 
آزاد و برخوردار از دموکراس��ی و نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری، تولید نوآوری فناوری و رغبت 
در استفاده از آن افزایش پیدا می کند. تحقیق استرینا و همکاران4 )2013( که تحلیلی از داده های 42 
کشور در سال های 2006-2001 است نشان مشخص کرد؛ کشورهایی که دخالت دولت حداقل  و فساد 
اداری کمتری وجود دارد و حمایت گسترده از حقوق مالکیت فکری وجود دارد اغلب توسعه کارآفرینی 
باالتری را تجربه کرده اند. مجموعاً یافته های پیش��ینه های داخلی و خارجی نش��ان می دهد حمایت از 
حقوق مالکیت صنعتی، انگیزه های کارآفرینی و نوآوری را ارتقاء می دهد و بس��یاری از افراد نوآور برای 
عملیاتی س��ازی ایده های خ��ود جذب صنایع نوآورانه و فناوری محور می ش��ود اما حمایت از مالکیت 
صنعتی اساس��اً تأثیری تسهیل کننده، تسریع کننده و واس��ط در نوآوری و کارآفرینی دارد از همین رو 
در اغلب تحقیقات س��ازوکار تأثیرگذاری حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در انگیزش های افراد، رشد 
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اقتصادی، جذب ایده های نوآورانه متجلی است.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ نوع، تحلیل تم )مضمون( اس��ت. تحلیل تِم روش��ی برای تعیین، تحلیل و بیان 
الگو های )تِم ها( موجود درون داده ها است. این روش در حداقل خود داده ها را سازمان دهی و در قالب 
جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفس��یر 
کند. روش  جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که بر اساس اطالعات اولیه ای که محقق 
در زمینه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به مصاحبه شوندگان ارائه داد توضیحات مفصل و مبسوط 
نظرات و دیدگاه  های آن ها را جویا ش��د. در این پژوهش محقق تسهیل کننده همکاری مشارکت کننده 
در زمین��ه موضوع تحقیق بود. به منظور اجرای این پژوهش،  از مدیران مرکز مالکیت معنوی س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور )زیرمجموعه قوه قضائیه(، وکالی حق��وق مالکیت فکری و حقوق تجارت 
مصاحبه به عمل آمد. روش نمونه گیری گلوله برفی است؛ در روش گلوله برفی ابتدا فردی که اطالعات 
یا تجربه کافی در این زمینه دارد انتخاب می ش��ود بعد از مصاحبه، از وی خواس��ته می شود سایر افراد 
مطل��ع در ای��ن زمینه را معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با جس��تجوی اولیه ای با یک مدیر مرکز 
مالکیت فکری مصاحبه ش��د و سپس مطلعان دیگر معرفی شدند. محقق بعد از 15 مصاحبه به اشباع 
داده ها رس��ید؛ یعنی داده ای جدید تولید نگردید. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس ُکدگذاری باز   صورت 
گرفت؛ علت تمرکز بر کدگذاری باز، ارائه اطالعات غنی و اولیه درباره ابعاد و جنبه های مختلف پدیده 
است. در این تحقیق درکل 39 کد باز استخراج شد که سه کد محوری سیاست های تنظیمی، هنجاری 

و شناختی-فرهنگی دسته بندی شدند که در ادامه توضیح داده شده اند.

یافته های تحقیق
مصاحبه شوندگان تحقیق حاضر شامل 4 نفر زن   و 11 نفر   مرد بودند. 3 نفر دارای مدرک کارشناسی، 
8 نفر دارای مدرک کارشناس��ی  ارش��د، و 4 نفر نیز دارای مدرک دکترا بودند. از لحاظ تجربه کاری نیز 
2 نفر س��ابقه 1-5 ساله، 5 نفر س��ابقه کاری 10-6 ساله، 4 نفر سابقه کاری 15-11 ساله و 4 نفر نیز 
سابقه کاری 20-14 ساله  داشتند. به منظور تحلیل دادها پس از پیاده سازی مصاحبه ها، کدگذاری باز 
انجام ش��د. در ادامه کدهای باز منتخب در قالب سه کد محوری   سیاست های تنظیمی )قانون گذاری(، 
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سیاست های ش��ناختی )فرهنگ سازی( و سیاست های هنجاری )مشوق( تقسیم شدند. در ادامه نتایج 
تحلیل داده ها بیان شده است.

بخ�ش اول: یافته های مربوط به سیاس�ت های تنظیمی حمای�ت از مالکیت صنعتی با هدف 
توسعه کارآفرینی

بخ��ش اول یافته های تحقیق مرتبط با یافته های مربوط به سیاس��ت های تنظیمی حمایت از مالکیت 
صنعتی است. کدگذاری باز به همراه متن مصاحبه ها و نقل قول ها و فراوانی آن ها در جدل 1 آمده است.

جدول 1. کدهای باز مربوط به نقش تنظیمی1

فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

10

در بسیاری از کشورها  مجازات نقض مالکیت فکری، چند برابر ارزش واقعی 
استفاده کنندگان  تریپس1  موافقت نامه  طبق  همچنین  می شود.  تعیین  آن 
قبلی از یک اختراع در صورت ادامه استفاده آن ها باید غرامت منصفانه ای را 
پرداخت کنند ولی در قانون مصوب 1368 مالکیت صنعتی در ایران اشاره ای 
به آن نشده است. و پرداخت خسارت ها بسیار ناچیز است و متناسب با جرم 

و تورم نیست

بازنگری در قوانین- 
دستور جبران 

خسارت و پرداخت 
غرامت

9

ازای  در  آن  گیرنده  که  است  امتیازی  انحصاری  حق  همان  یا  فرانچایز2 
فرانچایز دهنده، حق  به  ناخالص  درآمد  از  و درصدی  پرداخت حق الزحمه 
استفاده از عالمت تجاری، نام و تبلیغات فرانچایز دهنده را برای مدت محدود 
یا خدمات و توزیع محصوالت مربوطه را خواهد داشت.  ارائه کاال  و جهت 
بااین حال قوانین کارآمد در جهت تقویت فرانچایز در ایران وجود ندارد. لذا 

امکان توسعه برندهای قوی ایرانی در داخل و در خارج کاهش یافته است.

قوانین در زمینه 
فرانچایز

15

کاغذبازی  و  اضافی  مجوزهای  وجود  کارآفرینان  اساسی  مشکالت  از  یکی 
فروان است. چنانچه کارآفرینان تمایل داشته باشند که محصول جدیدی را 
تولید یا ثبت نمایند می بایست زمان زیادی صرف اخذ مجوزکنند که این امر 

منجر به کاهش تمایل آنان برای ادامه کار می شود

کاهش تشریفات 
اداری

14
یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن سیستم های اداری و مالی ایجاد پنجره واحد 
و ایجاد هماهنگی به صورت آنالین بین نهادها ذی ربط اعم از وزارت خانه ها 

و سازمان ها جهت مدیریت زمان و هزینه ها

ایجاد هماهنگی و 
تعامل بین نهادها و 

سازمان ها

1 . TRIPs Agreement
2 . franchise
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فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

13

در  کسی  اگر  می شود.  انجام  تهران  در  فقط  ثبت  خدمات  حاضر  حال  در 
بیاید  باید تهران  شهرهای دیگر کاری در حوزه مالکیت ثبتی داشته باشد 
از  زیادی  و حجم  مالکیت شده  ثبت  به  فرد  تمایل  عدم  کاهی موجب  که 
کارها باید در تهران انجام شود که موجب طوالنی شدن زمان بررسی و ثبت 

می شود

ایجاد مراکز ثبتی 
در سایر استان ها

10

تنها شعبه 3 مجتمع شهید بهشتی در تهران وظیفه رسیدگی به شکایات 
مالکیت صنعتی را بر عهده دارد و بایستی در زمینه تسهیل داوری و حل 
اختالفات تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی در 

تهران و مراکز استان ها اقدام گردد

افزایش شعبات 
قضایی خاص 
مالکیت صنعتی

9

ثبت اختراعات توسط قوه قضاییه مطابق با الگوی بین المللی ثبت اختراعات 
نیست در اغلب   کشورهای دنیا قوه مجریه متولی اصلی مالکیت فکری است 
ولی در ایران قوه قضاییه این مسئولیت بر عهده   دارد که این می تواند ضعف 
مالکیت فکری ایران باشد؛ زیرا مالکیت معنوی تنها ثبت اختراع نیست بلکه 
حمایت، تجاری سازی و خلق ثروت نیز در این حوزه قرار می گیرد که قوانین 

قضایی امکان تحقق این موارد را ندارد

تغییر نهاد متولی 
مالکیت صنعتی

12

یا  مقننه  قوه  برای  امر  این  نبودن  مهم  و  دولت  برنامه های  در  ناهماهنگی 
مجریه از جمله قانون گذاری نامناسب،  عدم پیش بینی سازوکارهای اجرایی 
موجب شده تجاری سازی در بعد محصوالت فکری در ایران به آن رشد و 

بالندگی نرسد.

سیاست گذاری 
دولت و مجلس در 
حمایت از حقوق 
مالکیت صنعتی

10
تحصیلي  پیشینه  با  آموزش دیده  ممیز  زیادي  تعداد  نیازمند  اختراع  ثبت 
مختلف مانند مهندسي و علوم است که سال ها براي انجام ممیزي اختراعات 

در حوزه تخصصي خود آموزش دیده باشند. سازمان مالکیت جهانی

آموزش کارشناسان 
متخصص در اداره 

ثبت

10

قضات و وکال باید از اطالعات و تخصص کافی نسبت به این برخوردار باشند 
که در عمل با کمبود نیروی متخصص در این حوزه مواجه هستیم؛ و تنها 
شعبه 3 دادگاه شهید بهشتی مسئول رسیدگی به دعاوی حقوقی و دادگاه 
حجم  به  توجه  با  ه  است  کیفری  دعاوی  به  رسیدگی  مسئول   19 ناحیه 

پرونده ها زمان رسیدگی بسیار باال است

افزایش قضات و 
وکالی تخصصی 
مالکیت صنعتی

13
جهت  کمیسیون ها  کیفیت  و  کمیت  بهبود  و  افزایش  رویه ها،  ساده سازی 
اداری،  نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای  بررسی اعتراض -تهیه 

استقرار اداره ثبت و دادگاه کیفری و حقوقی IP در یک ساختمان

بهبود فرآیند ثبت 
و اصالح رویه های 

اجرایی
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فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

8
بانک های اطالعاتی کافی و شفاف در حوزه مالکیت صنعتی - آشنا  ایجاد 
مراکز  ایجاد  دولتی،  معاهدات  با  مخترعین  و  کارآفرینان  و  طراحان  کردن 

مشاوره ای دولتی در حوزه مالکیت صنعتی بسیار الزم و ضروری است

تقویت و ارتقا بانک 
اطالعاتی در حوزه 

مالکیت صنعتی

9

در سطح جهانی  تا  باشد  بین المللی  استانداردهای  با  متناسب  باید  اختراع 
مطرح شود ولی اختراعات ما در ایران اکثراً کپی هستند به دلیل این مشکل 
امکان استانداردسازی اختراعات بر اساس استانداردهای بین المللی در زمان 

حال اندک است.

استانداردسازی 
اختراعات با 

استانداردهای 
بین المللی

9

مدل مصرفي، اختراعي است که از جنبه نوآوری از سطح پایین تری برخوردار 
است، مانند درب بازکن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفي حقي انحصاري است 
که براي یک اختراع کوچک اعطا مي-شود و اجازه می دهد که دارنده ی حق، 
دیگران را از استفاده ی تجاري اختراع حمایت شده بدون اجازه ی او براي یک 

دوره ی زماني محدود منع کند. ولی یوتیلیتی مدل در ایران ثبت نمی شود

اضافه کردن 
اختراعات کوچک و 
یا مدل های مصرفی 
در قوانین مربوط به 

مالکیت صنعتی

0

گمرکات می تواند   نقاط ورود کاالهای تقلبی در کشور باشند ؛ که منجر به 
تضییع حق کارآفرینان دارای ثبت رسمی می گردد. از طرف دیگر مقررات 
دارای  کارآفرینان  شدن  منصرف   به  منجر  گیر  دست وپا  و  سخت  گمرکی 

اختراع ثبت شده از صادرات گردد.

اصالح سیستم 
واردات و صادرات 

در جهت حمایت از 
تولیدکننده دارای 

مالکیت فکری

15

با عضویت در سازمان تجارت جهانی می توان در بازارهای بین المللی حضور 
یافت که کاهش تعامالت مناسب با سازمان مالکیت فکری باعث شده است 
نتوان به خوبی از حمایت هایی که وایپو3 از کشورهای متعاهد به عمل می آورد 
)مانند اعطای کمک های فنی و حقوقی در زمینه مالکیت فکری و تسهیالت 

تخفیفی کشورهای درحال توسعه( استفاده کرد. 

بسترسازی برای 
عضویت در سازمان 

تجارت جهانی

15
در بسیاری از صنایع مانند قالب سازی و بسته بندی عملکرد ما بسیار ضعیف 
است و بسیاری از تولید کنندگان برای ساخت قالب به کشور چین مراجعه 

می کنند و صنعت قالب سازی پیشانی صنعت است

حمایت از صنایع 
مکمل در کشور

12

در ماده 10 دوم کنوانسیون پاریس به لزوم مقابله مؤثر با رقابت مکارانه یا 
غیرمنصفانه اشاره شده و در مواد گوناگون   از موافقت نامه تریپس نیز به حق 
اشاره شده  رقابتی  رویه ها ي ضد  از  برا ي جلوگیر ي  اقدامات مقتضي  اتخاذ 
است، ولي قانون مالکیت صنعتی در ایران در این زمینه سکوت کرده است 

و حمایتی صورت نمی گیرد. 

حمایت از قانون 
رقابت منصفانه در 

مالکیت صنعتی

3 . WAIPO
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فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

9
افشای اطالعات در ایران در مقایسه با سایر کشورها و معاهدات بین المللی 
تفاوت دارد و این تفاوت در سه بخش چگونگی افشا. زمان افشا و کفایت 

افشا است

بازنگری قانون مالکیت 
صنعتی درباره دوره 

 محرمانگی 
و افشای مؤثر

10
ایران تنها برخی از موافقت نامه های بین المللی را امضا کرده و برخی را امضا 
امانت گذاری  سیستم  خصوص  در  بوداپست  معاهده  جمله  از  است  نکرده 

بین المللی ذخیره میکروارگانیسم ها

الحاق به برخی 
موافقت نامه ها و 
کنوانسیون های 

بین المللی حقوق 
مالکیت ها که ایران 
هنوز به آن ها ملحق 

نشده است

9

در حال حاضر به موضوع ثبت اختراعات و مالکیت فکری بیشتر به صورت 
نیست  کافی  زمینه  این  در  محتوایی  بررسی  و  می شود  پرداخته  شکلی 
و  زیرساخت ها  نیازمند  فکری  مالکیت  موضوع  و  اختراعات  علمی  بررسی 
امکانات تخصصی است که در حال حاضر به طور کامل وجود ندارد؛ و ارزیابی 

اختراعات باید به صورت اعالمی و اثباتی باشد

بازنگری در فرآیند 
ارزیابی ثبت اختراع 
در مالکیت صنعتی

12

نیز  خارج  در  می بایست  و  می شود  ثبت  ایران  در  تنها  ایرانی  صنایع دستی 
اسم  به  ماتادور  زعفران  عنوان  با  را  ایران  زعفران  اسپانیا  مثاًل  شود.  ثبت 
را  کاشان  فرش  و  صنایع دستی  چین  در  کاشان  شهر  می فروشد .  خودش 
تولید و می فروشد. آذربایجان تالش دارد که گلیم را به نام خودش ثبت کند 
درحالی که نشان ها و طرح هایی چون بته جقه، قره کاج، شاه عباسی و رنگ ها 
ایران است. این مشکل در نپیوستن به  و شمسه و اسلیم و... همگی برای 

معاهدات بین المللی ریشه دارد.

حمایت از 
صنایع دستی ونشان 
جغرافیایی و دانش 

سنتی ایران در 
کشورهای دیگر

13

در متن قوانین مالکیت صنعتی ابهاماتی وجود دارد. برای مثال عبارت مالکیت 
فکری بجای مالکیت معنوی در آیین نامه آمده ولی در متن اشاره درستی 
و  بین المللی  معاهدات  به  توجه  با  مبهم  تعاریف  اصالح  است.  نشده  آن  به 
و  دستاوردها  ارائه  برای  الزم  انگیزه  فکری  مالکیت  با  مرتبط  موافقت نامه 
و  ایرادات  باید  مهم  این  احقاق  )برای  می کند  ایجاد  جامعه  در  اختراعات 

مشکالت قوانین 1386 اصالح شود(

نوین سازی و 
ابهام زدایی از 

مقررات مالکیت 
صنعتی
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فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

14

مطابق قوانین موضوعه خصوصان ماده 30 قانون ثبت عالئم مصوب 1368 
و مواد 8، 6 و 1 کنوانسیون پاریس مصوب چند نکته دارای اهمیت است. 
1( عالمت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند. نام 
تجاری اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی را از 
هم متمایز می کند و عالمت تجاری هر نشانی است اعم از کلمات یا تصاویر 
تجاری  عالمت  می کند.2(  متمایز  هم  از  را  اشخاص  خدمات  یا  کاالها  که 
در صورت ثبت موردحمایت قانونی می شود ولی نام تجاری بدون ثبت هم 
قانونی  ثبت حمایت  بدون  نیز  تجاری مشهور  البته عالئم  حمایت می شود 
می شوند. 3( یکی بودن نام تجاری و عالمت تجاری بال مانع است و در صورت 
یکی شدن حمایت قانونی را به دنبال خواهد داشت. لذا بایستی خأل قانونی 
در این زمینه از بین برود و استقالل حقوق عالئم و نام های تجاری تصریح 
شود و آیین نامه ای بین اداره مالکیت صنعتی و ثبت شرکت ها ایجاد شود که 
هر کسی عالمتی ثبت می کند شخص دیگری نام شرکت را به همان اسم 

ثبت نکند

جدا کردن قانونی 
مقوله نام تجاری از 

عالمت تجاری

9

از  بهره برداری  خصوص  در  دولت  مهم  ابزارهای  از  یکی  اجباری  مجوز 
از بهره برداری  اختراعات خاص است که مورد نیاز کشور بوده ولی مخترع 
آن سرباز می زند به این صورت که دولت یا شخص نماینده از سوی دولت با 
رعایت شرایطی می تواند از اختراعاتی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، 
است  کشور  اقتصادی  حیاتی  بخش های  سایر  توسعه  یا  بهداشت؛  تغذیه، 
استفاده کند. باوجود اهمیت و منافع بسیار زیاد مجوز اجباری برای کشور 
به خصوص در حوزه های نفت و گاز و فناوری نوین حتی یک مورد نیز از این 

امکان استفاده نشده است

اجرایی شدن 
درست مجوزهای 

اجباری

14

اسرار تجاری چیزی است که واجد فواید تجاری است و برخالف ثبت اختراع 
عموماً افشا نمی گردد و مالک آن اقداماتی را جهت حفظ آن اسرار می کند 
)مانند فرمول کوکاکوال(. در ایران قانون در این زمینه سکوت کرده است. اگر 
از اسرار تجاری در ایران به خوبی حمایت نشود، کارآفرینان خارجی انگیزه 

کافی برای مشارکت و سرمایه گذاری نخواهد داشت.

حمایت قانونی از 
اسرار تجاری

* بخش دوم:  یافته های مربوط به سیاست های شناختی-فرهنگ سازی حمایت از مالکیت صنعتی با 

هدف توسعه کارآفرینی.

بخ��ش دوم یافته های پژوهش حاضر به ابعاد فرهنگ س��ازی و ش��ناختی حمای��ت از مالکیت صنعتی 
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می پردازد که این حوزه هم نقش��ی مهم در حفظ حقوق مالکیت صنعتی از منظر پاسخگویان دارد. در 
جدول 2، کدهای باز، نقل قول ها و فراوانی کدها آمده است.

 جدول 2. کدهای باز مربوط به نقش شناختی-فرهنگ سازی حمایت از مالکیت صنعتی

 با هدف توسعه کارآفرینی.

فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

14
آموزش و معرفی مفهوم مالکیت صنعتی در رسانه های عمومی 

و مزایای آن می تواند به شکل دهی تفکر حقوق مالکیت و 
انگیزش های کارآفرینی کمک کند.

فرهنگ سازی مالکیت 
صنعتی در جامعه

10
آموزش مباحث حقوق مالکیت در دانشگاه ها می تواند 

مهارت های دانشجویان و اساتید صاحب ایده را در این زمینه ها 
افزایش دهد.

آموزش مباحث حقوق 
مالکیت و ثبت در دانشگاه ها

11
راه اندازی پرتال ایده پروری، انتشار مجالت حقوق مالکیت 

صنعتی، ارائه آمار و ارقام جهت اطالع و آگاهی بیشتر 
کارآفرینان و جامعه

مستندسازی و اطالع رسانی 
در زمینه حقوق مالکیت 

صنعتی

* بخش س�وم: یافته های مربوط به سیاست های هنجاری حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه 

کارآفرینی.

بُعد سوم یافته های پژوهش حاضر به سیاست های هنجاری حمایت از مالکیت صنعتی مربوط می شود 
که پاس��خگویان ابعاد مختلف این سیاست ها را مش��خص کرده اند و در جدول 3 کدهای باز، فراوانی و 

نقل قول مصاحبه ها آمده است.
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جدول 3. کدهای باز مربوط به نقش هنجاری حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی.1

فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

10
مالی  علت مشکالت  به  اختراع  ثبت  از  بعد  مخترعین  از  خیلی 
به رشد  نهایت  در  مالی  نمی کنند کمک  را شروع  تجاری سازی 

مالکیت صنعتی کمک می کند.

حمایت مالی و وام های کم بهره 
جهت تجاری سازی

12

در ایران به دلیل نظام بانک محور )برخالف کشورهای پیشرفته( 
تأمین منابع مالی عمدتاً توسط بانک ها انجام می شود. این فرایند 
باید هر چه بیشتر به سمت تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه 
و بازار ایده فرا بورس و صندوق های خطرپذیر فعال در آن تغییر 

مسیر پیدا کند.

دسترسی به بازارهای بورس و 
سرمایه برای کارآفرینان دارای 

ثبت مالکیت صنعتی

13

یکی از موانع تولید در صد باالی بیمه و مالیات اخذ شده از واحدهای 
تولیدی و صنعتی است که بعد از ثبت رسمی فعالیت می کنند.  در 
صورت تجدیدنظر در این موضوع عالوه بر حفظ اشتغال موجود و 
افزایش امنیت شغلی ایجاد فرصت های جدید را در پی خواهد داشت

ارائه معافیت های مالیاتی برای 
کارآفرینان دارای ثبت مالکیت 

صنعتی

12

در ایران بازار مبادله برای دارایی های فکری شکل نگرفته  است. 
این عدم استقبال در فرهنگ سازي ، نبود سیستم هاي انگیزشي 
کافي براي محققان و غیره ریشه دارد؛ و توسعه بازارهای مبادله ای 
و تجارت ایده و تقویت سیاست های تعاملی در بازارهای اقتصادی 

از ضروریات تمایل افراد به کارآفرینی و نوآوری است

توسعه بازارهای مبادله ای در 
حوزه مالکیت صنعتی و تجارت 

ایده ها و اختراعات

9 حمایت از مراکز رشد و پارک های فناوری و خوشه های صنعتی در 
جهت تجاری کردن دستاوردهاي تحقیقات و ثبت اختراعات است.

توسعه مراکز رشد و پارک های 
فناوری

12

یا  دانشگاه ها  توسط  نوعی که  از هر  ابداعات  قانون  این  اساس  بر 
و  بودجه  با  اما  غیرانتفاعی  یا مؤسسات  و  کسب وکارهای کوچک 
حمایت مالی دولت انجام می شود، مالکیت این ابداع از آن نهاد مبدع 
است نه دولت، هرچند که دولت حمایت مالی کرده باشد حمایت 
از قانون بای دال1 در دانشگاه ها که موجب افزایش انگیزه اساتید و 
دانشجویان می گردد و به حمایت از مالکیت صنعتی کمک می کند.

حمایت از اجرای قانون بای 
دال در دانشگاه

13 اساسی  مشکالت  از  دیگر  یکی  دعوا،  اقامه  سنگین  هزینه های 
حقوق مالکیت فکری، به ویژه در خارج از کشور است.

حمایت از مخترعین و حقوق 
مالکیت معنوی کارآفرینان 
ایرانی در دادگاه های خارجی

1 . Bayh-Dole
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فراوانی نقل قول )مصاحبه( کدباز

10
مالکیت  حوزه  در  مخترعان  مطالبات  و  مشکالت  پیگیري  براي 
فکري و تجاري سازي فناوري، بایستی نهادهای غیردولتی مالکیت 

صنعتی توسعه یابد.

حمایت از توسعه نهادهای 
غیردولتی و اتحادیه صنفی 

مالکیت صنعتی

13

واحدهای »تحقیق و توسعه« می تواند کسب وکار را به سمت وسوی 
تولید محصوالت و ارائه خدمات نوآورانه پیش ببرد. کسب وکارهای 
دارای واحد تحقیق و توسعه در قیاس با کسب وکارهایی فاقد آن 
تعداد اختراعات بیشتر و در نتیجه بهبود مالکیت صنعتی را در پی 

خواهند داشت.

تقویت تحقیق و توسعه

CVR روایی محتوایی با شاخص
محقق به منظور ارزیابی کدهای اس��تخراجی از روایی محتوایی اس��تفاده کرد. دلیل اس��تفاده از روایی 
محتوای��ی میزان جویا ش��دن نظرات دیگ��ر صاحب نظران در مورد کدهای اس��تخراجی بود. بر همین 
مبنا، برای ارزیابی روایی محتوایی پرسش��نامه ای بر اس��اس کدهای باز مستخرج تهیه شد و در اختیار  
متخصصان قرار گرفت و ضریب روایی محتوا(CVR)  به صورت تجمیع امتیازات برای هر سؤال محاسبه 
گردید. در این رابطه nE تعداد متخصصانی اس��ت که پاس��خ موافق )نمرات 4 و 5 در مقیاس لیکرت( 
داده اند و N تعداد کل متخصصان است )30 نفر(. CVR هر شاخص در صورتی مورد پذیرش است که 
بزرگ تر از0/33 باش��د. متخصصان انتخاب  شده اغلب در حوزه مدیریت کارآفرینی، مدیریت صنعتی، 
حقوق تجارت، حقوق مالکیت فکری بودند. این متخصصان بیشتر اعضاء هیئت علمی دانشگاه، وکالی 

باسابقه و کارشناسان مرکز مالکیت فکری بودند.

CVR جدول 4. روایی محتوایی با شاخص

انحراف میانگینشاخص هاردیف
معیار

تعداد موارد 
موردقبول

CVR

4/560/62300/88بازنگری در قوانین دستور جبران خسارت و پرداخت غرامت1

4/690/54300/94قوانین در زمینه فرانچایز2

4/380/83270/69کاهش تشریفات اداری3
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انحراف میانگینشاخص هاردیف
معیار

تعداد موارد 
موردقبول

CVR

4/160/95250/56ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادها و سازمان ها4

4/060/88250/56ایجاد مراکز ثبتی در سایر استان ها5

4/030/93230/44افزایش شعبات قضایی خاص مالکیت صنعتی6

3/661/58220/38تغییر نهاد متولی مالکیت صنعتی7

سیاست گذاری دولت و مجلس در حمایت از حقوق 8
4/690/82300/88مالکیت صنعتی

4/880/42300/94آموزش کارشناسان متخصص در اداره ثبت9

4/560/76290/81افزایش قضات و وکالی تخصصی مالکیت صنعتی10

4/500/76290/81بهبود فرآیند ثبت و اصالح رویه های اجرایی11

4/660/70300/88تقویت و ارتقا بانک اطالعاتی در حوزه مالکیت صنعتی12

4/690/54300/94استانداردسازی اختراعات با استانداردهای بین المللی13

4/340/75290/81اضافه کردن اختراعات کوچک)و یا مدل های مصرفی(14

اصالح سیستم واردات و صادرات در جهت حمایت از 15
4/160/81240/50تولیدکننده دارای مالکیت فکری

4/440/80280/75بسترسازی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی16

4/340/75290/81حمایت از صنایع مکمل در کشور17

4/440/76290/81حمایت از قانون رقابت منصفانه در مالکیت صنعتی18

بازنگری قانون مالکیت صنعتی در انتشار و افشا 19
4/380/94270/69اطالعات اختراع

الحاق به برخی از موافقت نامه بین المللی حقوق مالکیت 20
4/280/85260/63که ایران هنوز به آن ها ملحق نشده است

4/310/69280/75بازنگری در فرآیند ارزیابی ثبت اختراع در مالکیت صنعتی21
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انحراف میانگینشاخص هاردیف
معیار

تعداد موارد 
موردقبول

CVR

حمایت از صنایع دستی ونشان جغرافیایی و دانش 22
4/690/59300/88سنتی ایران در کشورهای دیگر

4/470/67290/81نوین سازی و ابهام زدایی از مقررات مالکیت صنعتی23

4/031/00230/44جدا کردن قانونی مقوله نام تجاری از عالمت تجاری24

اجرایی شدن درست مجوزهای اجباری)با هدف بهره برداری 25
4/190/74260/63از اختراعات خاص در حوزه هایی مانند نفت و گاز(

4/380/91280/75حمایت قانونی از اسرار تجاری26

4/750/51300/94فرهنگ سازی مالکیت صنعتی در جامعه27

4/560/76270/69آموزش مباحث حقوق مالکیت و ثبت در دانشگاه ها28

4/750/57300/88مستندسازی و اطالع رسانی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی29

4/560/72280/75حمایت مالی و وام های کم بهره جهت تجاری سازی30

دسترسی به بازارهای بورس و سرمایه برای کارآفرینان 31
4/530/67290/81دارای ثبت مالکیت صنعتی

ارائه معافیت های مالیاتی به رأی کارآفرینان دارای ثبت 32
4/250/80270/69مالکیت صنعتی

توسعه بازارهای مبادله ای در حوزه مالکیت صنعتی و 33
4/560/56300/94تجارت ایده ها و اختراعات

4/440/62300/88توسعه مراکز رشد و پارک های فناوری34

4/410/67290/81حمایت از اجرای قانون بای دال در دانشگاه35

حمایت از مخترعین و حقوق مالکیت معنوی 36
4/380/75270/69کارآفرینان ایرانی در دادگاه های خارجی

حمایت از توسعه نهادهای غیردولتی و اتحادیه صنفی 37
4/160/88240/50مالکیت صنعتی

تقویت تحقیق و توسعه با هدف افزایش اختراعات و 38
4/690/59300/88ابداعات و بهبود مالکیت صنعتی



57 شناسایی عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

 شکل 1. الگوی سیاست گذاری حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه

 کارآفرینی در قالب مدل اسکات

نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی 
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انجام ش��ده اس��ت. بدین منظور ش��اخص هایی در 39 کد باز به روش کیفی از خبرگان مرکز مالکیت 
صنعتی به دست آمده در ابعاد مدل اسکات )1995(   گنجانده شدند. در این میان سیاست های تنظیمی 
با 26 کد بیش��ترین شاخص و سیاس��ت های ش��ناختی-فرهنگی با 3 کد کمترین شاخص را به خود 
اختصاص دادند. سیاس��ت های هنجاری نیز 10 شاخص را به خود اختصاص دادند. این بدین معناست 
که سیاس��ت های تنظیمی بیشترین نقش در حمایت از مالکیت صنعتی در راستای توسعه کارآفرینی 
دارند. این نتایج همسو با یافته های شعوری، نجفی )1396(، کسری عظیمی )1394(، زاهدی و محمدی 
)1394(، گرشاس��بی نیا، بدری ویچ )1391( فطرس و همکاران )1390(، ریاحی )1390(، شاه آبادی و 
س��اری گل )1390(، مهدوی و برخ��وردار )1387(، نیتی باندا )2017(،  کیوری��ک )2017(، المپوله و 
همکاران )2014(، استرین و همکاران )2013(، ایچر و گارسیا )2008( در ابعاد، شاخص ها و جنبه های 
متعددی همسو است. شاخص های موجود در بخش سیاست گذاری تنظیمی، حاکی از این هستند که 
نه تنها سیس��تم اداری، قوانین و مقرراتی که بر س��ر راه مالکان صنعتی و کارآفرینان قرار دارند باید در 
جهت حمایت از آن ها )مالکان صنعتی و کارآفرینان( اصالح شوند، بلکه این اصالحات و حمایت ها باید 
در موازات برقراری تعامل و توسعه روابط تجاری نیز باشند. شاخص های موجود در بخش سیاست های 
ش��ناختی-فرهنگی بیشتر اش��اره به مراحل اولیه ش��روع یک فرآیند دارند. در واقع این شاخص ها به 
چگونگی تولید و ثبت ایده های صنعتی می پردازد. ازآنجاکه دانشگاه ها و مراکز آموزشی محیطی مستعد 
برای ایجاد ایده های نوآورانه به شمار می رود بنابراین در دانشگاه ها و مراکز آموزشی باید درباره ایجاد و 
ثبت ایده های صنعتی مباحث مرتبطی را بیان داشت. حتی صرفاً بیان رویه ایجاد و ثبت نیز خود می تواند 
جرقه ای در ذهن مخاطبان توانمند باشد تا به فکر ارائه ایده های نوآورانه و ثبت آن ها باشد. شاخص های 
موجود در بخش هنجاری اشاره به حمایت های مالی و توسعه ای دارد. اگر از ایده های نوآورانه حمایت 
مالی نش��ود امکان تجاری سازی وجود ندارد و دراین بین ممکن است افرادی سودجو ایده ها را با مبالغ 
ناچیز خریداری نموده و حتی در خارج از کش��ور اقدام به پیاده س��ازی این ایده ها نمایند. ضمن اینکه 
وقتی فردی توانایی پیاده سازی ایده های نوآورانه را نداشته باشد ناخودآگاه ناامید شده و به دنبال ارائه 
ایده های جدید نخواهد بود. اساساً امروزه توسعه نوآوری و کارآفرینی بشدت وابسته به حفظ حقوق در 
ابعاد مختلف آن است. پیشرفت های رخ داده در حوزه فناوری و صنایع مرتبط نشان می دهد که امروزه 
رقابت ها بیشتر در حوزه صنایع و زیرمجموعه های آن است از همین رو اقدام به تدوین حقوق مالکیت 
صنعتی ضروری اس��ت. در پژوهش های پیشین نتایج بر ابعاد از حمایت قانونی-حقوقی تأکید داشتند 
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که محرک نوآوری اس��ت و می تواند در صورت سوء اس��تفاده با اقدام قانونی خسارت وارده جبران شود 
از همین رو، حقوق جبران خسارت مخترعین، مؤلفین مهم ترین مؤلفه های حمایتی از حقوق مالکیت 
صنعتی چراکه اغلب کارآفرینان و نوآوران صنعتی بیش ازپیش در زمینه پیگیری حقوق نقض شده خود 
مصرند، بنابراین معتقدند س��هولت، شفافیت، کاهش هزینه ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذ مجوز و 
حق ثبت عالئم تجاری، اسامی تجاری در کنار تعقیب و مجازات واقعی متخلفان برای توسعه کارآفرینی 
و کاهش هزینه های یک کارآفرین نوآور الزم و ضروری اس��ت. در واقع تعقیب مجرمین ناقض حقوق 
مالکیت صنعتی و حمایت های مناس��ب نهادی-قانونی و فرایندهای اداری دو کارکرد مهم برای توسعه 
کارآفرینی دارد. اول این که به کارآفرین این اطمینان را می دهد که نظارت دقیقی بر حفاظت از حقوق 
مالکیت صنعتی وجود دارد از دیگر سو، این نوید را به کارآفرینان می دهد که فرایندهای ثبت اختراعات 
و نوآوری در فرایندی ش��فاف، سریع و انتش��ار اطالعات به موقع نوآوری ثبت شده می تواند انگیزه های 
نوآوری های بعدی را تسریع نماید. به نظر می رسد رسیدن به این دو مورد در کشورمان تا حدود زیادی 
در بازه ای بلندمدت امکان پذیر اس��ت. امروزه، اغلب کشورها درصدد به روز سازی قوانین خود برآمده و 
روند ثبت و پیگیری ش��کایات تخلفات را به صورت آنالین و با س��رعت بیشتری انجام می دهند ازاین رو 
در سیاست های توسعه  کارآفرینی حمایت هاي گسترده دولتي، ایجاد فضاي حقوقي و قانوني مناسب، 
وجود نهادهاي مدني سازمان یافته و قدرتمند، توسعه زیرساخت هاي نوآوري و تجاري سازي از مهم ترین 
فرایندهای عوامل مؤثر بر توسعه مالکیت صنعتی و حقوق مرتبط با آن است. به منظور بهبود وضعیت 

حمایتی نهادی-حقوقی از مالکیت صنعتی پیشنهاد های زیر ارائه می گردد؛

- حذف دوباره کاری یا تعدد نهادهای درگیر در فرایند ثبت، استعالم یا تأیید اختراعات؛
- استانی  سازی ثبت اختراعات به منظور حفاظت بیشتر از نشان مبدأ جغرافیایی؛

- راه اندازی مراکز مشاوره استانی به صورت حضوری و آنالین زیرمجموعه وزارت صنایع با هدف تعامل 
و مشاوره بیشتر با نوآوران و مخترعین؛

- تعریف به روز و دوباره حوزه های مالکیت صنعتی و حقوق مترتب بر آن با کمک حقوقدانان تجاری؛
- تس��هیل روند ثبت، استعالم و افش��اء به موقع اطالعات اختراعات بعد از ثبت به منظور جلوگیری از 

سوء استفاده یا ادعاهای بعدی سایر افراد.
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