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  اختراع ثبت هایپروانه یاستناد مطالعات یبررس

  2فرامرز سهیلی، 1محمد توکلی زاده راوری

 

 چکیده

های ثبت اختراع، تنها مدارک انتشاراتی پروانه

از دانش فنی در آنها است. کارکرد  %80هستند که 

آنها، فراتر از آشنایی با یک اختراع است. از این مدارک 

های استنادی بهره توان در مطالعاتی مانند تحلیلمی

مسئله، مطالعه حاضر، با هدف  برد. با توجه به این 

های مرتبط به تحلیل ها و پیشینهبررسی پژوهش

های ثبت اختراع انجام شده است. استنادی پروانه

-روش مطالعه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی

ای است. در این مطالعه، بیشتر به آثار کتابخانه

فرانسیس نارین از پیشگامان فن سنجی و سایر آثاری 

ه استناد دهی و استناد گیری با او دارند، توجه که رابط

شده است. تحلیل ذهنی منابع مورد مطالعه نشان داد 

که می توان موضوعات مرتبط به تحلیل استنادی 

های ثبت اختراع را به چهار دسته تقسیم کرد: پروانه

های سنجه -3جریان دانش،  -2اقتصاد و بازار،  -1

مطالعات استنادی. هر  اعتبار و اهمیت -4استنادی و 

یک از این موضوعات به نوبه خود به موضوعات ریزتری 

 شود.تقسیم می

فن سنجی؛ تحلیل استنادی؛ تحلیل  :اههواژکلید

های فن های ثبت اختراع؛ شاخصاستنادی پروانه

 سنجی.
 

                                                           
 استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه یزد.  1

  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور.  2

fsohieli@gmail,com   

3. European Commission and the European Patent  

4. Blackman 

 مقدمه

 هینکثبت اختراع با توجه به ا یهااطالعات پروانه

ثبت منتشر  یضاماه پس از تقا 18 یال 3حدود 

 دهند.یرا نشان م یتحوالت فن ینشوند، آخریم

و اطالعاتی  ]2و1[هستند یمنبع دانش فن بنابراین،

ها وجود دارد اغلب در مدارک دیگر یافت که در آن

های ثبت شود. کمیسیون اروپا و اداره پروانهنمی

 80حاضر دارند که در حالبیان می ]3[، 3اختراع اروپا

 های ثبتتوان در پروانهفنی را تنها میدانشدرصد از 

درصد  90دارد که نیز بیان می 4اختراع یافت. بلکمن

 . ]4[های ثبت اختراع قرار دارداز دانش فنی در پروانه

های ثبت اختراع نشان مرور متون مربوط به پروانه

ها، فراتر از آشنایی با دهد که کارکرد این پروانهمی

وجه اصلی به این مدارک و به یک اختراع است. ت

کارگیری آنها در مطالعات فناوری از آن جهت است 

که تنها مدرک انتشاراتی در خصوص دانش فنی 

هستند. بیشتر مطالعات صورت گرفته روی این 

سنجی بوده سنجی و علمها، با رویکرد کتابپروانه

است. به این معنا که، بسیاری از مطالعاتی که در 

های علمی د شده روی مدارک و بروندادههای یاحوزه

های گیرد، قابل تعمیم و انجام روی پروانهصورت می

 توانثبت اختراع نیز است. از جمله این مطالعات می

 های بینهای استنادی و واژگانی و همکاریبه تحلیل
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ها اشاره کرد. عالوه بر آن، افراد، کشورها و سازمان

های ثبت پروانههای گوناگونی بر اساس شاخص

اختراع به وجود آمده است. که در ادامه به آنها اشاره 

 گردد. می

با توجه به مسائل باال، هدف مطالعه حاضر 

بندی و بحث درباره مکتوبات مربوط به تقسیم

های ثبت اختراع است. برای مطالعات استنادی پروانه

 1انجام این کار، در مرحله اول به آثار فرانسیس نارین

وجه شد زیرا او از پیشگامان و افراد مؤثر در حوزه ت

های ثبت اختراع و تحلیل استنادی پروانه 2سنجیفن

است. سپس، آثاری مورد توجه قرار گرفت که از نظر 

استنادی با کارهای نارین ارتباط داشتند. البته، پس 

بندی موضوعی متون مربوط، مطالبی که با از تقسیم

ط داشتند و دارای استناد قابل بندی ارتبااین تقسیم

توجهی در گوگل اسکوالر بودند، نیز مورد توجه قرار 

 گرفتند.

تحلیل ذهنی ادبیات مورد توجه نشان داد که در 

مربوط به این حوزه را در  هایتوان موضوعکل می

مطالعات مربوط به  -1چهار دسته کلی قرار داد: 

های شاخص ایجاد -3جریان دانش؛  -2اقتصاد و بازار؛ 

 سنجی نقش استنادها.اعتبار -4فناوری؛ 

 اقتصاد و بازار. 1 .1

اختراع و آمارهای آنان،  ثبت هایپروانه

اقتصاددانان را برای مدت زیادی محسور خود کرده 

هایی درباره منابع رشد است. زیرا پاسخ به پرسش

اقتصادی، نرخ تغییرات فناوری، موقعیت رقابتی 

تلف، پویایی ساختارها و ها و کشورهای مخشرکت

ای در گرو آمارهای های مختلف، همگی به گونهنظام

ای از این مختلف است. نمونه هایمربوط به اختراع

ها عبارتند از اینکه چه اتفاقی برای نرخ رشد پرسش

علم و فناوری افتاده است؛ یا طی زمان چگونه در 

                                                           
1. Narin 

2. Technometrics  

 واقعصنایع و مرزهای ملی تغییر ایجاد شده است. در 

تقریباً سنجه مناسبی برای پاسخ به اینگونه 

هایی وجود ندارد، از این رو فقط در سطح یک پرسش

. بنابراین، یکی از دالیل ]5[فکر باقی مانده است

های ثبت اختراع این استفاده از آمار مربوط به پروانه

است که روش مستقیمی وجود ندارد تا بر آن اساس 

و تحوالت در حوزه فناوری  بتوان منابع رشد اقتصادی

را مورد سنجش قرار داد. در نتیجه، پژوهشگران و 

 های جایگزینها یا سنجهسیاستگذاران باید از شاخص

ود. در شدیگری بهره بگیرند که به این کار مربوط می

 ایهای ثبت اختراع، سنجههای پروانهاین راستا، آماره

ناوری و ها در حوزه فمناسب برای مطالعه فعالیت

است. در این عرصه، عالوه بر مطالعات  هااختراع

اندازه آنها از های ثبت اختراع، بهاستنادی روی پروانه

 نظر تعداد نیز پرداخته شده است.

( در پژوهشی که روی نسبت 1981) گریلیشز 

های ثبت اختراع یک مؤسسه و ارزش تعداد پروانه

ارتباط بازاری آن مؤسسه انجام داد، دریافت که 

معناداری بین ارزش بازاری نهادهای صنعتی و سرمایه 

ها وجود دارد. به عبارتی، دریافت که نامحسوس آن

بین ارزش بازاری نهادهای صنعتی و سرمایه 

ها که از طریق هزینه در بخش تحقیق نامحسوس آن

و توسعه صورت گرفته و تعداد اختراعاتی که ثبت 

. پژوهش دیگری در این ]6[اند، ارتباط وجود داردداده

با عنوان  3توسط آریل پیکس 1985رابطه در سال 

های ثبت اختراع حاصل از تحقیق و توسعه و پروانه

نرخ برگشت سرمایه انجام شد. او دریافت که ارزش 

یک واحد تولیدی، عمالً در ازای هر اختراعی که ثبت 

. با اتکاء به این ]7[هزار دالر است 865داده است، 

در پژوهشی تفاوت بین کشورها در  4ط، پاویترواب

 هایگیری از پروانههای اقتصادی و بهرهزمینه هزینه

ف های مختلها و بخشاختراع، تفاوت بین فناوری ثبت

3. Pakes 

4. Pavitt 



 92، پاییز و زمستان 55شماره                                                                                                                                         رهیافت

15 

اختراع به عنوان  ثبت هایدر اهمیت دادن به پروانه

ا در هسازی و تفاوت بین شرکتسپری در برابر مشابه

را مورد بررسی قرار  هااختراعتمایل به ثبت کردن 

. در ادامه این نوع مطالعات، گریلیشز در سال ]8[داد

، به صورت جامع استفاده از آمارهای ثبت 1990

اختراع را به عنوان شاخص اقتصادی مورد توجه قرار 

 .]5[داد

های ثبت اندازه پروانهدر کنار مطالعات مربوط به

وجه به ارزش با ت 1 اختراع، هال، جف و تراجتنبرگ

هایی که صاحب پروانه ثبت اختراع بازار مالی شرکت

 های مبتیبودند، به موضوع کارکرد اقتصادی شاخص

های ثبت اختراع پرداختند. این کار بر استناد به پروانه

شرکت آمریکایی و با توجه  4800ای از روی مجموعه

ا طی هبه فعالیت تولید پروانه ثبت اختراع توسط آن

ل گذشته صورت گرفت. آنها دریافتند که سا 30

ها در توان از طریق پارامترهای هزینه کرد شرکتمی

های ثبت اختراع تحقیق و توسعه، میزان پروانه

هایشان، مقدار ها و میزان استناد به پروانهتولیدی آن

ها را سنجید. همچنین، آنها آن شرکت "2توبین کیو"

ارتباط بیشتری با میزان دریافتند که ارزش بازاری، 

های ثبت اختراع دارد تا به میزان استناد به پروانه

 3. پاتل و وارد]9[های ثبت اختراع آنهاموجودی پروانه

های ثبت اختراع را مورد الگوهای استنادی پروانه

های بازار نوآوری را مورد توجه قرار دادند تا رقابت

د دریافت استنا مطالعه قرار دهند. آنها دریافتند که با

های ثبت اختراع یک شرکت، تحول توسط پروانه

 آید. همچنینمثبتی در بازار مرتبط با آن به وجود می

نشان دادند که ارزش بازاری یک شرکت با میزان 

د. یابهای ثبت اختراع آن افزایش میاستناد به پروانه

بت های ثبه عبارتی، بازار به هنگام استناد شدن پروانه

 .]10[دهدالعمل نشان میاع، عکساختر

                                                           
1. Hall, Jaffe & Trajtenberg  

 نسبت ارزش بازاری یک واحد سرمایه ای به بهای جانشین آن.  2
Tobin’s Q 

هال، جف و تراجتنبرگ دریافتند که هر استناد 

 3اختراع، باعث افزایش  ثبت هایتوسط پروانه

 ایشود. به گونهدرصدی ارزش بازاری یک مؤسسه می

اختراع به  ثبت یکه اگر استنادات در ازای هر پروانه

درصد افزایش در  10باشد،  10تا  7طور متوسط 

اع اختر ثبت هایارزش؛ اگر متوسط استنادها به پروانه

درصد افزایش در ارزش و اگر  35برسد،  20تا  11به 

درصد افزایش در ارزش صورت 54بشود،  20باالی 

 .]11[گیردمی

 هایهای مربوط به پروانهالبته در استفاده از داده

ثبت اختراع در زمینه اقتصاد و بازار، نقدهایی وجود 

به عنوان مثال، وقتی که یک واحد اقتصادی با دارد. 

-گذاری مواجه مییک اندیشه یا یک فرصت سرمایه

شود باید تصمیم بگیرد که آیا ارزش دارد که برای 

د گذاری کنتوسعه آن اندیشه به یک نوآوری، سرمایه

ه آمیزی توسعیا خیر. اگر یک نوآوری به طور موفقیت

صمیم به ثبت آن داده شود، آنگاه واحد اقتصادی ت

. در چنین حالتی، ]14و13و12[گیردنوآوری می

، به طور مستقیم و بدون هیچ "4تمایل به ثبت اختراع"

و  هاهیچ تردیدی به معنای ارتباط بین ابداع

حال، ممکن است  نیبا اهای ثبت اختراع است. پروانه

 ونداجرا نش تیبا موفق در عمل،که  باشد هایاختراع

دریافت پروانه ثبت اختراع  طیواجد شرا جهیدر نتو 

 گر،ید یاز سو نباشند اما پروانه دریافت کنند.

 ی وجود دارد که با وجود موفقیت در بازار،اختراعات

 مبتکرکه  ممکن است نیهمچن نیستند. قابل ثبت

آن را قابل ثبت  داور،اما  بگیرد به ثبت اختراع میتصم

این مسئله در  .]15[رد کندرا کارکردش و  شدن نداند

 ( نشان داده شده است.1شکل )

پروانه ثبت اختراع در هزاران  یگاه ،آن عالوه بر

نها ت گاهی که یدر حال ی هستند،نوآور کارتباط با ی

3. Patel & Ward  

4. Propensity to Patent 
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 هاینوآوراز  یامجموعهحاوی ثبت اختراع پروانه  کی

ا و هاست. این مسئله، بیش از پیش پیوند بین نوآوری

ارد گذکند و نمیرا پیچیده میهای ثبت اختراع پروانه

های ثبت ها و پروانهروشن بین نوآوری ایرابطهکه 

 در کنار یدگیچیپوجود داشته باشد. این  اختراع

ر منج ،هاینوآورسنجش و  فیمشکالت مربوط به تعر

به ثبت اختراع  لیاز تما مختلف متعدد و فیبه تعار

 مربوط شده است. متوندر 

 

های ها و پروانه، نوآوریهااختراع ها،: اندیشه1شکل 

 (.15، نقل در1973ثبت اختراع )باسبرگ، 

 جریان دانش. 1 .2

 یهاپروانه استنادهای که دارند اعتقاد پژوهشگران

شاخصی بسیار مهم در انعکاس جریان  اختراع، ثبت

. ]21و 20و 19و 18و 17و 16[دانش هستند

 که است آن بیانگر فوق هایپژوهش هاییافته

 و دانشمندان میان دانش واقعی هایجریان استنادها،

 این نتایج همچنین .دهندمی را انعکاس مخترعان

 عنوان به استناد که دارند این بر تأکید هاپژوهش

 جریان اصلی در بررسی و شناسایی و مهم شاخصی

 استنادی که مواقعی اکثر در. شودمی قلمداد دانش

 نشدا جریان اتفاق افتاده، اختراع ثبت پروانه دو بین

است. همچنین باید این نکته را در نظر  گرفته شکل

 انتشارات برای استنادی هایداده از داشت که استفاده

 و بررسی برای فقط نه هااختراع ثبت و علمی

                                                           
1. Lee 

2. technological niche 

 برای بلکه دارد، کاربرد دانش جریان گیریاندازه

به کار گرفته  نیز توسعه و تحقیق جریان بررسی

با این حال نباید از این نکته غافل شد  . ]22[دشومی

 تراعاخ ثبت پروانه دو بین استناد نتیجه همیشه که

ا آن و ب باوجود مواقع بعضی در و نیست دانش جریان

 است و به نشده بدل و رد دانشی ارزش بودن استناد،

ای معتبر برای سنجش میزان جریان عنوان سنجه

 اهمیت حائز نیز نکته . این]23نقل در  [دانش نیست 

 مکتوب و آشکار دانش جریان فقط استنادها که است

 انتقال توانندنمی را نهان دانش و دهندنمایش می را

 .]24[دهند
و همکاران، در پژوهشی با هدف دستیابی به روند  1لی

های تکامل فناوری به تحلیل استنادی و تحلیل شبکه

های ثبت اختراع حوزه برق نانوکامپوزیت اجتماعی پروانه

و پلیمر پرداختند. نتایج به دست آمده از تحلیل هم 

تا  1952استنادی این مطالعه نشان داد که در بازه زمانی 

وجود داشته  هااندکی میان شبکه اختراعتعامل  1991

تعداد بیشتری از  2000تا  1952است. در بازه زمانی 

های ثبت اختراع با هم در تعامل بودند با این حال پروانه

هنوز در مواردی فقدان تعامل قابل مشاهده بود. بازه زمانی 

در تعامل بایکدیگر  هاتقریبًا همه اختراع 2008تا  1952

 .]25[بودند

یکی از مفاهیم جالب در زمینه بررسی جریان 

 کنام»های ثبت اختراع، مفهوم دانش از طریق پروانه

 3است که توسط پودولنی و استوارت 2«فناوری

توان فهمید ( مطرح شده است. کدام عوامل می1995)

، محور توسعه فناوری در آینده هستند تا هاکه اختراع

ام کن»بنابراین، مفهوم اینکه پایان عمر آن باشند. 

( یک اختراع 1را ابداع کردند که شامل:« فناوری

محوری بر که بنای اختراع هایی( اختراع2محوری؛ 

که نیز بنایشان بر  هایی( اختراع3آنها نهاده شده؛ 

های فناوارانه ( همچنین رابطه4محوری است؛ اختراع

ی گاست. در ادامه، برای تعیین ویژ هابین این اختراع

3.  Podolny & Stuart 
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های ها، پروانههای صنعت نیمه رسانهدر کنام هااختراع

ثبت اختراع و استناد به آنها را در این حوزه مورد 

 اندازه یک کنام ومطالعه قراردادند. نتایج نشان داد که

های درون آن، تأثیر مثبتی بر این وضعیت عامل

بعدی بر اساس  هایاحتمال دارد که اختراع

شوند. آنها همچنین دریافتند که محوری بنا اختراع

شدت رقابت درون یک کنام، تأثیر منفی بر این 

 .]26[گذارداحتمال می

 1در مطالعه بعدی پودونلی، استوارت و هنان

( به مباحث جریان سازمانی دانش توجه و 1996)

مفهوم کنام خاص سازمانی را بر اساس دو ویژگی 

ح کردند. در یک شبکه فناوری مطر 2ازدحام و موقعیت

این مفهموم بر این فرض استوار است که ازدحام، 

آورد و موقعیت، حیات سازمانی را پایین می شانس

های موجود را به مخصوص برای سازمان حیات شانس

دهد. آنها مفهوم کنام های خلوت افزایش میدر کنام

اختراع و استنادهای  ثبت هایرا با استفاده از پروانه

کردند و برای تحکیم این فرض، رقابت  آنها عملیاتی

ها را مورد مطالعه رسانهفنی در صنعت جهانی نیمه

های خود را با پژوهش قبلی قرار دادند. در نتیجه، یافته

مقایسه کردند و مزایای خاص ساخت مفهوم کنام را 

ت توان بانکی دانسنشان دادند. بنابراین فناوری را می

دارند. گذارند و بر میمی ها در آن سرمایهکه سازمان

ها دارای الگوهای این چنین تعاملی میان سازمان

 .]27[متفاوتی است

با  "3درور و اکابیوز چاکرابارتی،"پژوهشی دیگر، 

های ثبت اختراع، های استنادی پروانهاستفاده از داده

عواید حاصل از مشارکت در تحوالت سازمانی را با 

مانی، کشور اصلی و توجه به نوع صنعت، طبقه ساز

. چاکراباتی و درور همچنین در ]28[غیره نشان دادند

یک مطالعه تعقیبی الگوهای انتقال فناوری بین 

ها را مورد مطالعه های دفاعی و سایر سازمانسازمان

                                                           
1. Hennan 

2. crowding and status 

قرار دادند. آنها هشت پیمانکار بزرگ را به عنوان نمونه 

، مورد مطالعه قرار دادند: بوئینگ، جنرال دینامیک

گرومان، لوکهید، مارتین ماریتا، مک دونل داگالس، 

رایتون و یونیتد تکنولوژی. با استفاده از این الگوها 

توانستند طبیعت و کارآمدی تعامالت فناورانه بین 

. ]29[عامالن دفاعی و غیر دفاعی را مشخص سازند

آنها در تبادل اطالعات فناوری بین یک سازمان و سایر 

فناوری به یک سازمان خاص را از  ها، ورودیسازمان

طریق تعداد استنادهای دریافت شده توسط آن 

سازمان تعریف کردند. بر همین اساس، خروجی 

وسیله تعداد استنادهای دریافتی فناوری سازمان را به

اختراع آن سازمان را نشان دادند که  ثبت هایپروانه

 ها دریافتاختراع سایر سازمان ثبت هایاز پروانه

 اند.کرده

همچنین توان نوآوری  4آلمیدا و کوگوت

ها بر رسانههای کوچک را در صنعت نیمهشرکت

اساس تنوع فنی و یکپارچه شدن در شبکه دانش 

های مربوط محلی را آزمودند. آنها از طریق تحلیل داده

 های تازه کارهای ثبت اختراع؛ نوآوری شرکتبه پروانه

های آنها، بر اساس یافتهو بزرگ را مقایسه کردند. 

های فنی جدید را از طریق های کوچک، حوزهشرکت

کنند که در آنها اختراع هایی پیدا میکشف حوزه

های استنادی کمتر صورت گرفته. تحلیل داده

های های ثبت اختراع نشان داد که شرکتپروانه

نش های داهای بزرگ به شبکهکوچک بیشتر از شرکت

ها، به نقش هستند. این یافته ای مرتبطمنطقه

های کارآفرین در کشف فضاهای جدید فناوری شرکت

 هایو در انتشار دانشی اشاره دارد که از طریق شبکه

 .]30[اندهای کوچک محلی گرد آوردهشرکت

یکی دیگر از مباحث مطرح در حوزه جریان دانش، 

 سازیمسئله مرزهای جغرافیایی جریان دانش و بومی

آن است. در این حوزه، جریان مرزهای جغرافیایی، 

3. Chakrabarti,  Dror & Eakabuse 

4. Almeida & Kogut 
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یعنی گستره جریان دانش فنی جدید به مرزهای 

سازمانی و ملی، پرسشی مهم برای سیاستگذاری 

سازی رشد اقتصادی به عنوان شاخصی عمومی و مدل

سازی دانش نیز مورد توجه بوده است. جف برای بومی

ای، مکان طالعه. در م]31[1 و ترانجنبرگ و هندرسون

 ختراعا ثبت هایجغرافیایی استنادکنندگان به پروانه

شونده، به عنوان استناد اختراع ثبت هایرا با پروانه

نشانی از گستره جریان جغرافیای دانش مقایسه 

کنند. آنها دریافتند که به احتمال زیاد استناد به می

 ثبت هایوسیله پروانهاختراع داخلی به ثبت هایپروانه

گیرد، و به احتمال زیاد از اختراع داخلی صورت می

جف و "گیرد. های یکسانی صورت میایالت

در پژوهشی دیگر، مدلی را برای فرایند  "تراجنبرگ

وان به عن اختراع ثبت هایتوسعه استناد دهی به پروانه

کنند. ای برای مشاهده انتشار دانش ارائه میوسیله

 بتث مال استناد دادن به پروانهیابند که احتمیآنها در

در طی زمان، پس از دریافت پروانه دو برابر  اختراع

شود و این مقدار از یک تابع نمایی پیروی می

. آلمدیا و کوگوت معتقدند که این مسئله ]32[کندمی

سازی دانش طی زمان به به طور خاص بر سطح بومی

 .]30[گذاردصورت خیلی آرام تأثیر می

                                                           
1. Henderson 

2. tachometric 

 

 ها شاخص. 1 .3

، های ثبت اختراعبا توجه به اینکه بیشتر پروانه

با استفاده از تحلیل  شوند،منجر به تولید فناوری می

های جدیدی به نام توان سنجهاستنادی آنها می

های دادهایجاد کرد.  2سنجیهای فنشاخص

مقایسه عینی محصوالت و کیفیت فرایند  سنجیفن

سازد. ها را ممکن میها و ملتها، مؤسسهبین شرکت

این کار برای خدمات و همچنین کاالها و محصوالت 

قابل استفاده است،  3با فناوری سطح پایین و سطح باال

هایی کمی و اساسی برای ایجاد و شاخص

 . مطالعه]33[کندهای فناوری فراهم میمشیخط

های ثبت اختراع فواید فنی و های پروانهشاخص

ها، مانند هر شناختی زیادی دارد. این شاخصروش

هایی نیز هستند که شاخص دیگری دارای محدودیت

در جدول زیر آمده است.

3. low-tech as high-tech 
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 ]34[ثبت اختراع های مرتبط با پروانهگیری از شاخصهای بهره: مزایا و محدودیت1جدول 

 هامحدودیت مزایا

 های ثبت اختراع و نتایج حاصل ارتباط نزدیکی بین محتویات پروانه

ای هها در بخش تحقیق و توسعه صنعتی و سایر فعالیتاز پژوهش

ثبت  هایپروانه وجود دارد. این مسئله، ارزش هاخالقانه و اختراع

 سازد؛را به عنوان یک شاخص سنجش نمایان میاختراع 

 پروانه ثبت اختراع وجود دارد. بنابراین  تقریباً در هر حوزه از فناوری

های هسته را مورد ها، توزیع و انتشار فناوریتوان از طریق آنمی

 تجزیه و تحلیل قرار داد؛ 

 امکان به تصویر در آوردن بسیاری از چیزها ثبت اختراع  هایپروانه

 آورند )ترسیم نقشه فناوری(؛را به صورت گرافیکی فراهم می

 ها و به تفصیل حوزه ها؛بین المللی اختراعبندی کد طبقه

بندی برای کند. این ردهبندی میفناوری را طبقه هایموضوع

گیری از این رود. بهرههای ثبت اختراع به کار میسازماندهی پروانه

های متنوعی در سطح جامع، ها(، فرصتبندیبندی )و سایر ردهرده

های خاص فناوری، حوزه های وسیع فناوری تابرای مطالعه حوزه

 فراهم آورده است؛

 های ثبت اختراع حاوی اطالعات مفصلی شامل تاریخ پروانه

بندی فنی، مخترعان )همراه )درخواست و دریافت پروانه و ...(، طبقه

با نشانی آنها(، استنادها و غیره هستند که متغیرهای مناسبی برای 

 روند؛مطالعات سنجشی به شمار می

 ای ثبت هترده به پایگاهای اطالعاتی الکترونیکی پروانهدسترسی گس

های ثبت اختراع را در های پروانهاختراع امکان استفاده از آماره

 مطالعات سنجشی آسان کرده است.

 ها به موضوع میزان گرایش و توجه شرکت

-پروانه ثبت اختراع متفاوت است )تعداد پروانه

 ها در ازای صرفهای ثبت اختراع شرکت

سرمایه و تحقیقات در بخش تحقیق و توسعه( 

 متفاوت است؛

 های مختلف فناوری به گرایش و توجه حوزه

 موضوع پروانه ثبت اختراع متفاوت است؛

  گرایش و توجه کشورها به موضوع پروانه ثبت

اختراع متفاوت است: چون انتظارهای کشورها 

بر اساس  هااز میزان حمایت قانونی از اختراع

 کند؛ها فرق میو موقعیت جغرافیایی آناندازه 

  ،نظام کشورها از نظر عوامل حقوقی، جغرافیایی

اقتصادی و فرهنگی متفاوت است و گاه این 

مسئله باعث ایجاد محدودیت در بهره گیری از 

 شود؛های ثبت اختراع میپروانه

 های ثبت اختراع از لحاظ ارزشمندی پروانه

 متفاوت هستند.

 

های ثبت اختراع ارزشمندترین شکل اطالعات پروانه

هستند که در رقابت برای دسترسی به فناوری یاری 

های مرتبط به اقتصاد، رسانند. در کنار شاخصمی

بینی ارزش یک پروانه های متفاوتی برای پیششاخص

قرار ثبت اختراع یا قدرت یک شرکت مورد استفاده 

های خاص، ها برای شرکتتمامی این شاخصگیرد. می

های خاص و طی یک دوره زمانی محاسبه در فناوری

های ثبت اختراع شود، زیرا میزان استنادهای پروانهمی

به واسطه فناوری متفاوت است، پس باید توجه داشت 

های فناوری مشابه مورد ها باید درون گروهکه شرکت

 گیرند.ارزشیابی قرار 

های ثبت اختراع، های پروانهبا توجه به ویژگی

های ثبت اختراع از نگاه های مرتبط با پروانهشاخص

 و وضعیت اختراع ثبت هایاقتصادی، کیفیت پروانه

ها و کشورها در عرصه فناوری توسعه یافت. شرکت

ها، در موسسه سی اچ آی ترین این شاخصمعروف
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اند. احتماالً، ع شدهتوسط نارین و همکارانش ابدا

های سازمانی که بیشترین مطالعات را روی جنبه

 هایهای ثبت اختراع در دههمختلف استناد به پروانه

گذشته انجام داده، مؤسسه سی اچ آی است. این 

های کمی مربوط مؤسسه در اولین مطالعه، به شاخص

به ظهور فناوری خارجی در ایاالت متحده بر اساس 

های صادره بین رج در ثبت اختراعاطالعات مند

. بر ]35نقل از  [می پردازد 1980تا  1971های سال

های ثبت اختراعی که اساس این گزارش، درصد پروانه

های مخترع یا صاحب امتیاز خارجی در نظام پروانه

به  1971درصد در سال  26ثبت اختراع داشتند، از 

 های کهرسید. موضوع 1980درصد در سال  38

راستا با محصوالتی افزایش قابل توجهی داشتند هم

بودند که از کشورهای خارج، به بازار هجوم آورده 

بودند. به عنوان مثال، موتورسیکلت، رادیو، تلویزیون 

و فلزات اولیه. بر اساس آن، این نکته حاصل شد که 

های ثبت اختراع خارجی که درصد استنادها به پروانه

مخترعشان خارجی بود از سوی صاحب امتیاز یا 

های ثبت اختراع خارجی، دو و نیم برابر بیشتر پروانه

های ثبت اختراع از استنادهایی است که پروانه

الوه اند. عهای ثبت اختراع کردهآمریکایی به این پروانه

های ثبت اختراع بر آن، تقریباً مالک یک چهارم پروانه

 یتی بودند.  آمریکا، نهادهای چند مل 1971-1980

های ثبت اختراع پژوهش نارین در زمینه پروانه

های ثبت اختراع آمریکا در ها در نظام پروانهژاپنی

های نشان داد که سهم پژوهش 1984- 1975دوره 

مخترعان ژاپنی از  باهای ثبت اختراع آمریکا پروانه

های ثبت اختراع آمریکا در درصد از کل پروانه 8/8

رسیده  1984درصد در سال  5/16به  1975سال 

های ثبت اختراع دارای که سهم پروانهاست در حالی

درصد  1/57درصد به  9/64مخترع آمریکایی از 

درصد پروانه  8کاهش یافته است. مخترعان ژاپنی 

که مخترعان ثبت اختراع بیشتر داشتند در حالی 

درصد کمتر شده بود و میزان  8آمریکایی سهمشان 

قیه جهان تقریبًا ثابت بود: در نظام مخترعان ب

ا ههای ثبت اختراع آمریکا، افزایش سهم ژاپنیپروانه

نقل از [ها همراه بودکامالً با کاهش سهم آمریکایی

های ثبت . نتایج همچنین نشان داد که پروانه]35

 های نسبتاً باالاختراع ژاپنی کامالً بر طبقات فناوری

االهای مصرفی محصوالت تمرکز دارند و آن حوزه از ک

های گیرند که مربوط به فناوریژاپنی را دربر می

سازی است. الکترونیک، تصویربرداری و اتومبیل

های ثبت اختراع ژاپنی در حوزه همینطور پروانه

دارویی نیز حضور داشتند. از نقطه نظر تحلیل 

های ثبت اختراع دارای استناد باال استنادی، پروانه

د که کیفیت و تأثیر فنی خاصی داشتند، آنهایی بودن

 هایگذار بود. در میان پروانهها تأثیرعملکرد ژاپنی

-ثبت اختراع آمریکا، درصد کمی بودند که جزء پروانه

ها گرفتند. ژاپنیهای ثبت اختراع پر استناد قرار می

ی درصد  بیشتر از حد مورد انتظار پروانه50تا  30

درصد 1مخترعان ژاپنی جزء ثبت اختراع داشتند و 

های ثبت اختراع قرار داشتند. پراستنادترین پروانه

های ثبت اختراع ها چنین پروانههایی که ژاپنیحوزه

ک سازی، الکترونیداشتند، عبارتند از فناوری اتومبیل

برداری، داروسازی و ها، فتوکپی و تصویررسانهنیمه

توان یشیمی دارویی. براساس موارد مطرح شده م

هایی که ثبت اختراع ها در فناوریگفت جایگاه ژاپنی

اند، قوی، در حال رشد و دارای کیفت باال و کرده

 گذار است.  های بسیار تأثیرفناوری

از ای مجموعه "نارین"سومین پژوهش 

های کمی در زمینه قدرت فناوری نهادها را از شاخص

آمریکا و های ثبت اختراع های پروانهطریق داده

ثبت اختراع آمریکا تهیه کرد. این  هایاستناد

شرکت داروسازی آمریکا توسعه  18ها برای شاخص

داده شد. بعدها این پژوهش میزان همبستگی بین 

های مبتی قضاوت داورانه عملکرد پژوهشی، شاخص
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، عملکرد مالی نهادها، 1بر متون از انتشارات پژوهشی

های گون و شاخصهای ثبت اختراع گوناپروانه

های ثبت اختراع را آزمود. نتایج او استنادی پروانه

های ثبت حاکی از آن بود که نه تنها تعداد پروانه

اختراع  شاخصی عالی برای قدرت فنی نهادها به طور 

های ثبت اختراع دارای کلی است، بلکه بودن پروانه

 تواند شاخص خوبیگذاری زیاد میاستناد باال و تأثیر

 .]35نقل از [رای رشد نهادها باشد ب

ای دیگر نارین دریافت که به طور در مطالعه

اختراع  ثبت هایمیانگین پنج تا شش ارجاع از پروانه

اختراع آمریکا است.  ثبت هایآمریکا، استناد به پروانه

البته این مقدار به طور گسترده از یک فناوری به 

ه مثال، استناد بفناوری دیگر متفاوت است. به عنوان 

اختراع مربوط به حسابداری و  ثبت هایپروانه

های داغ محسوب حسابرسی اداری که نسبتاً از حوزه

با  ایشوند، تقریباً سه برابر شیمی معدنی که حوزهمی

ود، ربه شمار می هافعالیت کمتر در زمینه ثبت اختراع

 .]35نقل از [کنند استناد دریافت می

هایی جامع و مرتبط مطالعات، شاخصپس از آن 

، ]36[هالی ثبت اختراع ایجاد شد. نارینبا پروانه

بنیانگذار موسسه سی اچ آر و پیشرو در زمینه سنجش 

 ایهای ثبت اختراع در نوشتهفناوری از طریق پروانه

 Tech-Line® BACKGROUNDتحت عنوان 

PAPER ها و سینق  به تفصیل به این شاخص

 .]36[اندها را به سه دسته تقسیم کردهپرداخت و آن
است و به  2پایه هایسنجهدسته اول مربوط به  -

ت های ثبشود: تعداد پروانههای زیر تقسیم میسنجه

یک  در، درصد رشد پروانه ثبت اختراع 3اختراع

                                                           
1. literature-based indicators of research 

publication 

2. Basic Indicators 

3. Number of patents (NP) 

4. Patent growth percent in area )PGPiA( 

5. Percent of company patents in area )PoCPiA( 

6. Patent Citation Indicators 

7. Cites per patent)CpP( 

های ثبت اختراع شرکت در یک ، درصد پروانه4حوزه

 ؛5حوزه

-استنادهای پروانههای مرتبط با دسته دوم سنجه -

ها عبارتند از: است. این سنجه 6های ثبت اختراع

شاخص  7استنادهای هر پروانه ثبت اختراع

و دوره زمانی  9، قدرت فناوری8تأثیرجاری

 ؛ 10فناوری

است که  11های پیوند با علمدسته سوم شاخص -

و قدرت  12ها عبارتند از: پیوند با علماین سنجه

 .]38[13علمی

ها، شمارش اساس این سنجه های پایه:سنجه

 های ثبت اختراع است.تعداد پروانه

های تعداد پروانه" اولین سنجه در این دسته، 

های ثبت اختراع است که تعداد پروانه "ثبت اختراع

و عالئم  هایک شرکت در سازمان پروانه ثبت اختراع

دهد. ثبت را مورد توجه قرار می 14تجاری آمریکا

مان به این علت اهمیت دارد که اختراع در این ساز

ر های غینظام آمریکا بازار بزرگی است و حتی شرکت

اداره ثبت اختراع و عالئم آمریکایی به دنبال حمایت 

بسیار مهم خود  هایبرای اختراع کایآمر یتجار

های ثبت اختراع، . با ردیابی تعداد پروانه]37[ هستند

و  هاشود که میزان رشد ثبت اختراعمشخص می

های فناوری های ثبت اختراع در حوزهتوزیع پروانه

توان تکامل چگونه بوده است. از این طریق می

های فناوری را های تحقیق و توسعه در حوزهفعالیت

گذاری در حوزه رصد کرد. این شاخص بر سرمایه

ه هایی کتحقیق و توسعه تمرکز دارد، اما برای فناوری

8. Current impact index (CII) 

9. Technology strength (TS) 

10. Technology cycle time (TCT) 

11. Science Linkage Indicators 

12. Science Linkage (SL) 

13. Science Strength (SS) 

14. USPTO 
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شود. گذاری نمیسرمایه روی تحقیق و توسعه آنها

ها و زیربناهای تحلیلگرانی که تعداد جمعیت و شالوده

فنی برایشان اهمیت دارد، به پیوند بین تعداد  علمی و

های جمعیتی، های ثبت اختراع و شاخصپروانه

)مانند تولید ناخالص داخلی و  پژوهشیاقتصادی و 

 تحقیق و توسعه( توجه دارند. 

ی ثبت اختراع و درصد هادرصد رشد پروانه"

های ثبت اختراع یک شرکت در یک رشد پروانه

های دیگری هستند نیز شاخص "1حوزه موضوعی

در کنار هم به آنها اشاره کرده است. رشد  "نارین"که 

های ثبت اختراع در یک حوزه درصدی پروانه

موضوعی از یک زمان به زمان دیگر، عبارت است از 

تراع دوره جدید در آن حوزه، های ثبت اختعداد پروانه

های ثبت اختراع در دوره قبل تقسیم بر منهای پروانه

های ثبت اختراع دوره قبل به صورت تعداد پروانه

های ثبت اختراع یک شرکت درصد. درصد رشد پروانه

ضرب در  100در یک حوزه موضوعی نیز برابر است با 

نظر، های ثبت اختراع در حوزه مورد تعداد پروانه

 های ثبت اختراع آن شرکت.تقسیم بر تعداد کل پروانه

سازد که تأکید هایی را مشخص میاین سنجه فناوری

ها در حال افزایش یا کاهش است. همینطور بر آن

سازد که گسترش فناوری هایی را مشخص میشرکت

در آنها در حال افزایش است یا تحقیق و توسعه در 

توان طریق این سنجه می ها کاهش یافته است. ازآن

های هسته یک شرکت چیست و دریافت که فناوری

 های پیشرو کدام هستند.حوزه

ها دهد که بر اساس این شاخصنارین نشان می

های سطح باال با سرعت دریافته است که فناوری

 اند و از میان آنها، فناوری زیستییافتهبیشتری توسعه

صدی داشته است در 89در یک دوره پنج ساله رشد 

 80و پس از آن حوزه کامپیوتر است که نرخ رشد آن 

 .]36[درصد است 

                                                           
1. Patent Growth Percent and Percent of Company 

Patents in Area 

 -های ثبت اختراعپروانههای استنادی شاخص

راع های ثبت اختاین شاخص بر تحلیل استنادی پروانه

استنادهای یک پروانه ثبت اختراع برای  متکی است.

کند؛ پی بردن به جدیدترین یک اختراع کمک می

اختراعات باید جدید باشند تا بتوانند پروانه ثبت چون 

دریافت کنند. برای این که به ممتحنین اداره پروانه 

ثبت اختراع کمک شود تا به تازه بودن یک پروانه ثبت 

ای هاختراع پی ببرند، یک پروانه ثبت اختراع به پروانه

کند. استنادات قبلی در همان موضوع استناد می

های ثبت اختراع، همچنین نقش موجود در پروانه

مهمی در دعاوی قضایی مربوط به نقض حقوقی در 

حوزه پروانه ثبت اختراع دارند. چهار سنجه برای 

تجزیه و تحلیل استنادهای یک پروانه ثبت اختراع 

 وجود دارد:

 – "های ثبت اختراعاستناد در ازای پروانه"

های ثبت این شاخص، امکان تخمین تأثیر پروانه

آورد. برای محاسبه آن، کافی است تراع را فراهم میاخ

های ثبت اختراع استناد کننده به که تعداد پروانه

به  USPTOهای ثبت اختراع یک شرکت را در پروانه

دست آورد. مثالً به منظور سنجش این شاخص برای 

کافی است، مجموع تعداد  1990یک شرکت در سال 

کرد که به  های ثبت اختراعی را مشخصپروانه

آن شرکت در نظام  1990های ثبت اختراع سال پروانه

USPTO هایاند. استناد زیاد به پروانهاستناد کرده 

ثبت اختراع، نشان از اختراعات مهمی دارد که اساس 

 هاییاند یا هستند. شرکتاختراعات آینده خود بوده

های ثبت اختراع پر استناد دارند ممکن است که پروانه

تر باشند و پروانه ثبت اختراع رقبای خود پیشرفتهاز 

ها نشان داده است ارزشمندی داشته باشند. پژوهش

های ثبت اختراع پر استناد از نظر اقتصادی که پروانه

 و فنی اختراعات مهمی هستند. 
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حاصل  این سنجه، -"سنجه تأثیر جاری"

ت های ثبتقسیم تعداد دفعات استناد شده به پروانه

ع پنج سال قبل یک شرکت در سال جاری، بر اخترا

ای ههای ثبت اختراع در پایگاه پروانهتعداد همه پروانه

ثبت اختراع است. برای محاسبه آن پنج مرحله وجود 

دارد: مرحله اول، الزم است به تفکیک هر یک از پنج 

های ثبت اختراع در کل سال گذشته، تعداد پروانه

ثبت اختراع شرکت مورد نظر های پایگاه و تعداد پروانه

نیز در همان پایگاه تعیین شود. مرحله دوم، مشخص 

های ثبت اختراعی که شود که در سال جاری به پروانه

 اند، چقدردر سال پنجم قبل از سال جاری تولید شده

ت های ثباستناد شده است. همین کار نیز برای پروانه

قبل و اختراع چهار سال قبل، سه سال قبل، دو سال 

یک سال قبل نیز انجام شود. این کار باید دو بار 

ای هصورت بگیرد: یک بار برای کل استنادات به پروانه

ثبت اختراع پایگاه و بار دیگر برای استنادات به 

های ثبت اختراع یک شرکت در آن پایگاه. پروانه

مرحله سوم، اعداد محاسبه شده در مرحله اول برای 

اسبه شده برای همان سال در هر سال به اعداد مح

مرحله دوم تقسیم شود. این کار نیز باید دو بار صورت 

گیرد: یک بار، برای اعداد مربوط به کل پایگاه و بار 

دیگر برای اعداد مربوط به شرکت مورد نظر. در مرحله 

چهارم، نسبت استنادی هر سال یک شرکت که در 

 مرحله سوم محاسبه شده است بر نسبت استنادی

همان سال که نیز در مرحله سوم برای کل پایگاه به 

شود. در مرحله پنجم، اعداد دست آمده، تقسیم می

مربوط به هر سال که در مرحله اول برای شرکت مورد 

هایی که در مرحله نظر حاصل شده است، در نسبت

شود. و چهارم برای آن سال به دست آمده ضرب می

مجموع پنج عدد ها بر سپس مجموع این حاصل ضرب

-به دست آمده برای شرکت در مرحله اول، تقسیم می

شود. نتیجه این تقسیم، سنجه تأثیر جاری است. باال 

بودن این سنجه نشان از کیفبت پروانه ثبت اختراع 

دارد. مقدار یک برای این سنجه نشانگر میانگین 

نشان گر دو برابر  2فراوانی استنادات است. مقدار 

 25/0، نشانگر 25/0انی استنادات است و میانگین فراو

از میانگین فراوانی استنادات است. این سنجه مبنایی 

برای تشخیص کیفیت فناوری یک شرکت در برابر 

های دیگر و در برابر میانگین آن فناوری است. شرکت

های مختلف فرق دارد. به البته مقدار آن برای فناوری

ناوری زیستی و ها، فعنوان مثال، در نیمه رسانه

فارماکولوژی مقدار باالیی دارد و در شیشه، سفال و 

سیمان و منسوجات مقدار کمی دارد. این سنجه 

 بینیتواند عملکرد یک شرکت در بازار را پیشمی

 کند.می

نیز سنجه دیگری است که  -"قدرت فناوری"

سنجد های ثبت اختراع را میوزن کیفی حجم پروانه

های ثبت اختراع ضرب در داد پروانهو برابر است با تع

وان تگیری از این سنجه میسنجه تأثیر جاری. با بهره

دریافت که یک شرکت ممکن است از لحاظ فناوری 

تراع ثبت اخ هایقدرتمند تر از شرکتی باشد که پروانه

های ثبت اختراع آن کیفیت بیشتری دارد، زیرا پروانه

 بهتری دارند.

توسعه یک فناوری را در آینده برای این که بتوان 

پیش بینی کرد، و تصمیم گرفت که آیا در آن 

گذاری کرد یا نه، مستلزم دانستن وضعیت سرمایه

دوره زمانی ". ]38[کنونی دوره عمر آن فناوری است

ای است که سرعت اختراعات یا سنجه "فناوری

چگونگی به پایان رسیدن عمر یک فناوری را نشان 

های ثبت یق محاسبه میانه سن پروانهدهد و از طرمی

شود. از این رو، مثاًل اختراع استناد شده محاسبه می

به منظور محاسبه آن برای یک شرکت، باید هر یک 

های ثبت اختراع شرکت را که در سال مورد از پروانه

نظر صادر شده است، مورد توجه قرار داد. به این 

های وانهصورت که ارجاعات ثبت اختراع تمامی پر

د، انثبت اختراع شرکت را که در سال جاری صادر شده

هایی را که از صدور پروانه برای استخراج و تعداد سال

. کنندهای ثبت اختراع گذشته محاسبه میآن پروانه
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ه کنند و بسپس این اعداد را از کم به زیاد تنظیم می

روش آمار توصیفی، میانه آن اعداد را به دست 

. نتیجه آن، عمر فناوری در آن شرکت است. آوردندمی

میزان این سنجه به حوزه فناوری وابسته است: در 

تا  3ها، دوره زمانی فناوری کوتاه و حدود نیمه رسانه

 10سال است، در کشتی سازی طوالنی و بیش از  4

های سریع، سال است. در فناوری 8سال و متوسط آن 

د کنک میهایی کماین شاخص به شناسایی شرکت

ها باالتر باشد. در آن هاکه ممکن است سرعت اختراع

 توان آنهای جالب این شاخص اینکه مییکی از جنبه

های ثبت اختراع به کار را همراه با نرخ افزایش پروانه

های موضوعی را مشخص کرد برد تا بتوان آن حوزه

که یک شرکت به شدت در آنها فعال است. زیرا اگر 

های ثبت اختراع خود را داد پروانهیک شرکت تع

دهنده این است که پیشرو فناوری افزایش بدهد، نشان

در یک حوزه موضوعی است و در نتیجه باید عمر 

 فناوری کوتاهی داشته باشد.

دهند که نشان می -"های پیوند با علمسنجه"

یک شرکت چه میزان در یک فناوری پیشرو است. 

قدرت علمی از این گروه های پیوند با علم و سنجه

های هستند که بر اساس شمارش استنادهای پروانه

شوند. علمی محاسبه می هایثبت اختراع به مقاله

های ثبت اختراعی که به تعداد زیادی از پروانه

دهند نسبت به استناد می هانشریههای مقاله

های ثبت اختراعی متفاوت هستند که به آنها پروانه

ند. به عنوان مثال، یک پروانه ثبت دهاستناد نمی

های مهندسی شده از جنبه اختراع درباره یاخته

ژنتیکی یا یک پروانه ثبت اختراع درباره کنترل فرایند 

های عصبی ممکن است بیش از ده استناد علمی شبکه

داشته باشد. در برابر، یک طرح بهبودیافته بخشی از 

ارجاع یک موتور ممکن هست به هیچ مقاله علمی 

ها ها و فناوریهای پیوند با علم، شرکتندهد. سنجه

 "پیوند با علم"سازند: را از این جنبه متمایز می

 هایای است که میانگین تعداد استناد به مقالهسنجه

یک شرکت ثبت اختراع  هایپروانهعلمی را در 

کند. داشتن پیوند باال با علم نشان محاسبه می

هایی اساس فناوری خود را بر دهد که چه شرکتمی

های اند. شرکتهای علمی استوار ساختهپیشرفت

ها های سطح باال نسبت به سایر شرکتدارای فناوری

تمایل بیشتری به داشتن پیوند با علم دارند. سنجه 

ای هپیوند با علم، امکان یافتن بازیگران عرصه فناوری

 اورزیهای سنتی مانند کشسطح باال را حتی در حوزه

سازد. از طریق شاخص پیوند با یا نساجی ممکن می

توان عملکرد یک شرکت را در بازار بورس علم می

بینی کرد. کوتاه سخن این که، نوآوری فنی با پیش

های علمی دانشی در ارتباط است که از طریق پژوهش

راع های ثبت اختیافته است. تعداد استناد پروانهتوسعه

اخصی برای فرایند انتقال دانش از به ادبیات علمی، ش

 .]19[شود علم به فناوری تلقی می

نیز شاخص دیگری است که  "قدرت علمی"

ضرب در  های ثبت اختراعضرب تعداد پروانهحاصل

مقدار سنجه پیوند با علم است. این سنجه مقدار کل 

ها را در حوزه پیوند با علم نشان فعالیت شرکت

گوید که یک به ما میدهد. سنجش قدرت علمی می

شرکت در زمینه فناوری زیستی ممکن است از علم 

به میزان باال بهره ببرد، یک شرکت داروسازی در 

ی احقیقت تکیه بیشتری بر علم دارد زیرا از گستره

 یرد.گهای تحقیق و توسعه بهره میتر از فعالیتوسیع

با وصف مباحث باال، این نکته را باید در نظر داشت 

، لزومًا به معنای آن هامشارکت فعال در اختراعکه 

درخواست ثبت  هاها برای آن اختراعنیست که شرکت

ها برای همه اختراع کرده باشند. عالوه بر این، شرکت

خود در حوزه فناوری  هاییا پیشرفت هااختراع

صاحب ثبت اختراع نیستند. ساز و کارهایی چون 

بی سریع کاال و پیچیده محرمانه بودن، نیاز به بازاریا

ها به صورت تواند مانع ثبت نوآوریبودن محصول می

پروانه ثبت اختراع شوند. این مسئله تأثیر مهمی در 

های ثبت اختراع به تفسیر آمارهای حاصل از پروانه
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 هایای برای مطالعه میزان اختراععنوان سنجه

د ها و کشورها دارد. از این رو، نکات زیر را بایشرکت

 مورد توجه قرار داد:

 سازی و ها به مرحله تجاریهمه خالقیت

رسند، بنابراین همه آنها لزومًا به برداری نمیبهره

 شوند؛اختراع منجر نمی

 ها قابلیت دریافت پروانه ثبت اختراع همه خالقیت

را ندارند و آنهایی که این قابلیت را دارند، لزومًا 

 ؛ندگیرهمه پروانه ثبت اختراع نمی

 برداری ها ممکن است هدفی غیر از بهرهشرکت

 ها داشته باشند.اقتصادی از اختراع

 های استنادیاعتبار سنجی سنجه

تا آنجا که مشخص است، اولین تحلیل استنادی 

 1963در سال  1های ثبت اختراع توسط ریزنرپروانه

در شرکت آی بی ام انجام شد. او با هدف یافتن 

ثبت  پروانه 63به تحلیل استنادی های کلیدی، پروانه

اختراع پرداخت و از طریق پیگیری زنجیره استنادها 

مورد را  43ثبت اختراع به پروانه دیگر،  از یک پروانه

های ، داده1975. در سال ]39[کلیدی تشخیص داد

های ثبت اختراع آمریکا به صورت استنادی پروانه

ت اختراع و نشان ای درآمد. در سال بعد، اداره ثبرایانه

گزارش ششمین "تجاری آمریکا در گزارشی با عنوان 

اع های ثبت اخترپروانه "ارزیابی و پیش بینی فناوری

استناد را فهرست و پیشنهاد کرد که تعداد دفعاتی پر

گیرد، مورد استناد قرار میپروانه ثبت اختراع که یک 

مطالعات اصلی  .شاخصی برای اهمیت فنی آن است

های ثبت اختراع های پروانهسنجی سنجهاعتباربرای 

گردد. بیشترین مطالعات هم برمی 1970به دهه 

های استنادی بوده است. اولین مربوط به شاخص

مطالعه تقریبًا رسمی در زمینه تحلیل استنادی 

های ثبت اختراع توسط مؤسسه تحقیقاتی سی پروانه

                                                           
1. Reisner 

2 . Carvill Hurricane Index (CHI) 

3. Ellis ،Hepburn & Oppenheim 

نجام و با حمایت مؤسسه ملی علوم آمریکا ا 2اچ آی

، 1970. در زمان این مطالعه، در اواخر دهه ]40[شد

های علمی در مؤسسه ملی علوم به بخش شاخص

های فناوری را به دنبال این بود که آیا شاخص

های خود اضافه کند یا خیر. سپس مجموعه شاخص

به  "های علمیشاخص"های ها در گزارشاین شاخص

هپبورن و الیس،  1978کار گرفته شد. در سال 

های استنادی کار در بریتانیا روی شبکه 3اوپنهایم

های ثبت اختراع کردند. آنها، زنجیره استنادی پروانه

های عطف را را پی گیری کردند تا کشفیات و نقطه

، سی اچ آی از 1980. در سال ]41[مشخص سازند

مأمور شد تا با انجام یک  4سوی مؤسسه ملی علوم

های ثبت اختراعی آیا پروانهمطالعه بررسی کند که 

های که مربوط به کشفیات مهم هستند، جزء پروانه

گیرند. در این مطالعه، استناد قرار میثبت اختراع پر

ثبت اختراع مهم برگزیده شد و  پروانه 100تعداد 

پروانه دیگر نیز به عنوان گروه کنترل مورد  102

هم های ثبت اختراع ماستفاده قرار گرفت. پروانه

 Industrialآنهایی بودند که توسط مجله 

Research & Development به عنوان ،IR-100 

برگزیده شده بودند. این عنوان، به صد محصول فنی 

 هایگیرد. پروانهجدید سال و مخترعان آنها تعلق می

و  1969های ثبت اختراعی که این عنوان را در سال

. قرار گرفتندکسب کرده بودند، مورد استفاده  1970

انتخاب این دوره زمانی برای این بود که فرصت کافی 

 وسیلههای ثبت اختراع بهبرای استناد شدن این پروانه

دیگران داده شود، به عبارتی، توان بالقوه استناد شدن 

 آنها به صورت کامل مد نظر قرار گرفت.

و نارین  5سنجی دیگر توسط کارپنترمطالعه اعتبار

انجام شد. در این مطالعه بررسی شد  1983در سال 

ع های ثبت اختراکه آیا با استفاده از استنادهای پروانه

4. NSF 

5. Carpenter 



         هیافتر                                                                های ثبت اختراع                   بررسی مطالعات استنادی پروانه

26 

 "2اتکای به خارج"و  "1اتکای به علم"توان آمریکا می

گیری کرد. های پروانه ثبت اختراعی را اندازهفناوری

های ثبت اختراع بر اساس نسبت در این مطالعه، پروانه

کردنشان به متون علمی و منابع خارجی تعداد استناد 

ا بندی شده بهای رتبهبندی شدند. این فهرسترتبه

بندی شده توسط داوران مقایسه های رتبهفهرست

خوانی باالیی بین نظر شدند. نتیجه این مقایسه، هم

های استنادی را نشان بندیمتخصصان و رتبه

 .]42[داد

و اداره  3دانشجویان مؤسسه پلی تکنیک ورسستر

های ثبت اختراع و عالئم تجاری ایاالت پروانه

مطالعه دیگری  1988در سال  4(USPTOمتحده)

انجام دادند. وسیله سنجی استنادها بهبرای اعتبار

این گزارش که "چکیده گزارش آن به شرح زیر است: 

برای اداره ثبت اختراع و نشان تجاری آمریکا تهیه 

ثبت اختراع پراستناد را های شده است، اهمیت پروانه

دهد. اطالعات مرتبط با مورد تجزیه و تحلیل قرار می

پروانه ثبت اختراع  419اهمیت فنی و اقتصادی 

از نظر عامالن  1980تا  1975استناد از سال پر

ای ههای ثبت اختراع و ممتحنین پروانهحقوقی پروانه

ثبت اختراع از طریق یک بررسی گردآوری شد. 

یک پروانه ثبت اختراع مهم از طریق این  هایویژگی

بررسی مشخص شد. نتایج حاصل، این فرضیه را 

استناد های ثبت اختراع پرکند که پروانهپشتیبانی می

 .]43["مهم هستند

یک مطالعه کامالً رسمی در خصوص اهمیت و 

های ثبت اختراع در یک حوزه اعتبار استنادهای پروانه

چ آی با همکاری از صنعت، توسط شرکت سی ا

انجام شد. کداک به  5های کداک استمنآزمایشگاه

های مربوط به استنادهای امکان استفاده از داده

های خود های ثبت اختراع برای تحلیل فناوریپروانه

                                                           
1. science dependence 

2. foreign dependence 

3 .Worcester Polytechnic Institute 

های رقیب عالقمند بود. همچنین عالقمند و شرکت

بت های ثبود به طور مستقل دریابد که آیا بین پروانه

های متخصصان از مهم بودن استناد و ارزیابیاختراع پر

یک پروانه ثبت اختراع ارتباط وجود دارد یا نه. در این 

پروانه ثبت اختراع از شرکت  100مطالعه، تقریبًا 

 Silver Halideهای هسته فناوری کداک در حوزه

Technology های شانزده تایی تقسیم و به دسته

کیت فکری، برای ارزیابی به کارکنان بخش مال

مدیریت آزمایشگاه و دانشمندان آزمایشگاه داده 

شدند. هر پروانه ثبت اختراع توسط سه یا چهار نفر 

ه از بندی شدارزیابی شد. در نتیجه، یک فهرست رتبه

های ثبت اختراع به دست آمد. همچنین، از رتبه پروانه

های ثبت اختراع یک دانشمند توسط بندی پروانه

ی شد. از هر شخص خواسته شده خودش او جلوگیر

های ثبت اختراع را بر اساس اینکه تا چه بود که پروانه

های نوین در زمینه حد بر تغییرات در زمینه فناوری

 بندی کند. نتایج ایناند، رتبهاختراعات تأثیر داشته

مطالعه نشان داد که یک، دو، یا سه بار مورد استناد 

رد انه ثبت اختراع نداقرار گرفتن تأثیری بر رتبه پرو

بار مورد  5های ثبت اختراعی که بیش از اما آن پروانه

استناد محسوب میاند، نسبتًا پراستناد قرار گرفته

شوند و توسط کارکنان کداک رتبه باالتری را دریافت 

اند. این یافته از لحاظ آماری کامالً معنا دار بود، کرده

اع گروه هشت، یعنی های ثبت اختربه ویژه برای پروانه

پاسخگو در این  15استناد. از های بسیار پرپروانه

را  8های ثبت اختراع گروه مطالعه، هشت نفر، پروانه

 .]44[بیشترین میانگین رتبه را دادند

شرکت سی اچ آی به مطالعه فراوانی استنادهای 

-های ثبت اختراع پرداخت. پروانهسه طبقه از پروانه

ه در تاالر بزرگ مخترعان ملی های ثبت اختراع ک

های ثبت اختراعی با اهمیت تاریخی در پروانه 6آمریکا

4. the U.S. Patent & Trademark Office 

5. Eastman Kodak Laboratories 

6. National Inventor’s Hall of fame 
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و  1وسیله وزارت بازرگانی آمریکافهرست تهیه شده به

ت های ثبهای ثبت اختراعی که به عنوان  پروانهپروانه

تعیین شده بود.  2وسیله دادگاهاختراع پیشرو به

یش ًا هفت برابر بهای ثبت اختراع پیشرو تقریبپروانه

 3های ثبت اختراعاز انتظار استناد شده بودند. پروانه

های ثبت اختراع با شش برابر مورد انتظار و پروانه

اهمیت تاریخی دو و نیم برابر مورد انتظار مورد استناد 

قرار گرفته بودند. و در حقیقت، از میان همه 

های ثبت اختراع مورد بررسی تنها یک مورد پروانه

کمتر از حد انتظار مورد استناد قرار گرفته بود. با 

اطمینان، نتایج این مطالعه به این ایده اعتبار 

های ثبت اختراع مهم، بسیار بخشد که پروانهمی

نقل از [گیرند بیشتر از میانگین مورد استناد قرار می

36[. 

و همکارانش در اروپا  4ای دیگر، هارهوفدر مطالعه

 ثبت هایچ آی، یک نمونه از اختراعو در موسسه سی ا

شده آمریکا و آلمان را مورد بررسی قرار دادند تا از 

ارزش اختصاصی  –طریق آنها اطالعات سودمند 

نها ها ت. آنرا به دست بیاورند -های ثبت اختراع پروانه

های ثبت اختراعی را مورد توجه قرار دادند که پروانه

ی حداکثر زمان ممکن، برای حمایت حقوقی از آنها برا

سال، هزینه پرداخت شده بود. سپس  18یعنی 

های ثبت اختراع، برای بررسی صاحبان این پروانه

های ثبت اختراعی آنها مورد ارزش دارایی پروانه

بررسی قرار گرفتند. از آنها در این باره سؤال شد: 

حداقل مبلغی که برای فروش این پروانه ثبت اختراع 

کنند چقدر است؟ در نظام پیشنهاد می 1980در سال 

ثبت اختراعی که  پروانه ثبت اختراع آلمان، دو پروانه

در باالترین طبقه ارزشی بودند، نسبت به دیگران 

بیشتر مورد استناد قرار گرفته بودند. در نظام پروانه 

 های ثبتثبت اختراع آمریکا، فراوانی استناد پروانه

میلیون  20ا به میزان  اختراعی که ارزش تخمینی آنه

                                                           
1. Department of commerce 

2. Federal District Court  

ای هدالر یا بیشتر بود، استناد بیشتری نسبت به پروانه

ثبت اختراعی داشتند که ارزش آنها از این مقدار کمتر 

 ]45[تخمین زده شده بود 

های استنادی و در زمینه اعتبارسنجی شاخص

توان گفت که میزان استناد، به طور خالصه می

دتر بیشتر مورد استناد اختراع ارزشمن ثبت هایپروانه

اختراع  ثبت هایشوند. یک چهارم از پروانهواقع می

درصد از  01/0گیرند. اصالً مورد استناد قرار نمی

بیش از یکصد استناد دریافت  اختراع ثبت هایپروانه

 بتث هایکنند. فاصله بین درخواست و ثبت پروانهمی

اول  سال است. غالب استنادها در ده سال 5/3 اختراع

سال  30تواند حتی بعد از گیرد، البته میصورت می

 هم صورت بگیرد.

 نتیجه گیری

های ثبت اختراع یکی از منابع استنادهای پروانه

ارزشمند برای مطالعات سنجشی و ارزیابی علم و 

های شاخصآیند. امروزه فناوری به حساب می

-های ثبت اختراع به گزارش شاخصاستنادی پروانه

ه و از آنها برای ارزیابی و ردیابی م افزوده شدهای عل

. اطالعات کنندساختار علمی یک حوزه استفاده می

های ثبت اختراع، همچنین برای ایجاد نقشه پروانه

گیرند. به این منظور، در فناوری مورد استفاده قرار می

کنار اطالعاتی درباره شرکت مخترع و ویژگی خود 

استنادهای موجود در هر  اختراع، اطالعات مرتبط با

توان گردآوری کرد؛ یعنی ثبت اختراع را می پروانه

 های ثبت اختراع مرتبط قبلیاستنادهایی که به پروانه

علمی شده است و این منابع که با اختراع  هایو مقاله

های ها و زیر حوزهحاضر مرتبط هستند. نقشه حوزه

ارتباطات  توان از طریق آزمودنمختلف فناوری را می

های ثبت اختراعی، ایجاد کرد که غالباً مورد بین پروانه

های اند. عالوه بر آن، تحلیلاستناد قرار گرفته

3 . Hall of Fame 

4. Harhoff 
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رخدادی موضوعی، طبقه بودن یا هماستنادی، همهم

نویسندگی و امکان بررسی جریان دانش، تحلیل هم

بررسی بودن نیز هست. درون هر حوزه یا حوزه فرعی 

آفرینان مختلف مانند گاه نسبی نقشتوان جایمی

پژوهشی، کشورها و مناطق را  هایهها، مؤسسشرکت

تخمین زد. در نهایت، و به شرط تشخیص دقیق منابع 

توان برای علمی مورد استناد، از این استنادها می

ارتباطات بین علم و فناوری بهره برد. این شامل 

ا، جریان دانش بین علم و فناوری در سطح کشوره

و حتی افراد یا توسعه موضوعات  هامناطق، مؤسسه

های فناوری های علمی و حوزهمشترک، مابین شاخه

 است.

های مختلف در رابطه با همچنین نتایج پژوهش

های ثبت اختراع نشان داده است که امکان پروانه

-سنجش توسعه آینده فناوری بر اساس میزان استناد

توان وجود دارد یعنی میهای ثبت اختراع های پروانه

رد گیهایی که روی این استنادها صورت میبا بررسی

مشخص کرد که آینده این فناوری به چه سمتی پیش 

گیری از نظریه واگیری گافمن خواهد رفت و با بهره

توان بررسی کرد که دوران یک فناوری چه هم می

زمانی به اتمام خواهد رسید و این کمک خواهد نمود 

وهشگران دیگر وقت و انرژی خود را صرف چنین تا پژ

 های نکنند.پروژه

گیری از روش تحلیل استنادی و تحلیل امکان بهره

-های شکل گرفته بین پروانهشبکه اجتماعی در شبکه

های جدید، قوی و های ثبت اختراع امکان تحلیل

ا به ههای آمار استنباطی و بسط یافتهاستفاده از روش

فراهم آورده است. همچنین توجه به  سایر جوامع را

این نکته نیز ضروری است که امروزه غالبًا دانش از 

های علمی در محیط علمی انتقال پیدا میان نوشته

ش کننده سنجکند و استناد به عنوان عامل تعیینمی

کمیت و کیفیت انتقال دانش معرفی شده است و 

مهم  های ثبت اختراع نیز از ایناستنادهای پروانه

اع های ثبت اختربرخوردارند. با تحلیل استنادی پروانه

توان به بررسی الگوهای جذب دانش علمی و می

های گوناگون پراکندگی دانش فناورانه در حوزه

های صورت گرفته در این پرداخت و نتایج پژوهش

حوزه بیانگر آن است که الگوهای جذب دانش علمی 

های گوناگون وزهو پراکندگی دانش فناورانه در ح

های ثبت متفاوت است. همچنین با تحلیل پروانه

توان به سؤاالتی درباره رشد اقتصادی، اختراع می

های برداشته شده در تحوالت فناوری یا جایگاه قدم

 ها و کشورها پاسخ داد.شرکت

 های ثبتامروزه عالوه بر تحلیل استنادهای پروانه

-ز در رابطه با پروانهاختراع، با متخصصان این حوزه نی

های ثبت اختراع مهم مصاحبه صورت گرفته است و 

اع های ثبت اخترنتایح حاکی از آن است که بین پروانه

های متخصصان از مهم بودن یک استناد و ارزیابیپر

پروانه ثبت اختراع ارتباط وجود دارد. به طور کلی 

ه پروانکه یک  هاییتوان بیان کرد که تعداد دفعهمی

گیرد، شاخصی برای مورد استناد قرار میثبت اختراع 

اهمیت فنی آن پروانه ثبت اختراع است و با به 

توان توسعه سنجی میهای فنکارگیری تحلیل

هایی برای آینده بینیها را ردیابی و پیشفناوری

 ها به عمل آورد.فناوری
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