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چکیده
امروزه بهخوبی مشخص شده که نوآوری فرآیند پیچیدهای است که فعالیت اجزای متعددی را میطلبد .این اجزا
روابطی پیچیده با یکدیگر داشته و تحتتأثیر محیط پیرامونی قرار میگیرند .بنابراین مباحث نوآوری مستلزم دیدگاهی
نظاممند است که این نگرش باعث شکلگیری نظریه «نظام ملی نوآوری» شد .ویژگی اصلی این سیستم ،توانایی اجزای
آن در تولید ،انتشار و کاربرد فناوریهایی است که ارزش اقتصادی دارند .دانش و علم که اغلب در قالب مقاالت ارائه
میشوند باید به فناوری تبدیل شوند ،چرا که تولید علم به تنهایی نمیتواند به پیشرفت کشور منجر شود .پس از تبدیل
آن به فناوری باعث توانمندی و پیشرفت صنعتی نیز خواهد شد .همچنین تأکید جمهوری اسالمی ایران بر رشد درونزا،
ایجاب میکند مؤلفه تولید فناوری مورد توجه جدی قرار گیرد که میزان اختراعات ثبت شده یکی از شاخصهای این
مؤلفه است .بنابراین در این مقاله با نگاهی متفاوت و دقیق به نظام ملی نوآوری نمایی مفهومی از آن ارائه و با استفاده
از مطالعات نظام مند اسناد و آمارهای معتبر جهانی ،اقدام به بررسی کیفیت و کمیت مقاالت و پتنتهای ایران و
کشورهای مورد نظر گردیده است .در واقع ،در این پژوهش جایگاه علم و فناوری در نظام ملی نوآوری بررسی شده که
نتایج حاکی از جایگاه مطلوب ایران در انتشارات علمی و در مقابل وضعیت نامطلوب در ثبت پتنت است که به تحلیل
علل آن نیز پرداخته شده است.
کلید واژهها :نظام ملی نوآوری ،انتشارات علمی ،ثبت پتنت.
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ارزش اقتصادی دارند .دانش و علم که اغلب در قالب
مقاالت ارائه میشود باید به فناوری تبدیل شود ،چرا
که تولید علم بهتنهایی نمیتواند به پیشرفت کشور
منجر گردد .بدیهی است که بعد از تبدیل آن به فناوری
باعث توانمندی و پیشرفت صنعتی نیز خواهد شد.
همچنین تأکید ج.ا .ایران بر رشد درونزا ایجاب میکند
که مؤلفه تولید فناوری مورد توجه جدی قرار گیرد؛ که
میزان اختراعات ثبت شده نیز از شاخصهای این مؤلفه
است[ .]5پورتر و همکارانش نیز بهمنظور تحلیل و
ارزیابی نظام ملی نوآوری ،پتنتهای ثبت شده را
شاخصی مناسب برای سنجش نوآوری معرفی
کردهاند[.]6
برای ارزیابی توان نوآوری کشورها در سطح ملی و
مقایسه بین آنها مدلهای مختلفی نیز تدوین و مورد
استفاده قرار گرفته است .مانند شاخص دستیابی به
فناوری[ ،]7شاخص ظرفیت علم و فناوری[ ،]8مدل
ظرفیت ملی نوآوری[ ،]6مدل سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه [ ،]5و  . ...این مدلها سعی داشتهاند
عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار بر نوآوری ملی یک کشور
را مدنظر قرار دهند .در همه این مدلها نیز ثبت اختراع
بهعنوان شاخص ارزیابی ،مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین در این مقاله با نگاهی متفاوت و دقیق به
نظام ملی نوآوری ،نمایی مفهومی از آن ارائه خواهد شد
و وضعیت تولیدات علم و مقاالت ایران از آمارهای
جهانی و جایگاه علمی ایران شناسایی و سپس به
بررسی میزان تبدیل آنها به فناوری از طریق بررسی
وضعیت ثبت پتنت ایران از نگاه آمارهای داخلی و
خارجی ،میشود .در واقع در این پژوهش جایگاه علم و
فناوری در نظام ملی نوآوری بررسی خواهد شد.

 -1مقدمه
امروزه بهخوبی مشخص شده که نوآوری فرآیند
پیچیدهای است که فعالیت اجزای متعددی را میطلبد.
این اجزا روابطی پیچیده با یکدیگر داشته ،بهطوریکه
هر دو آنها (اجزا و روابط) تحتتأثیر محیط پیرامونی
قرار میگیرند .بنابراین مباحث نوآوری مستلزم
دیدگاهی نظاممند است که با جامعیت الزم همراه باشد.
نگرش نظاممند (سیستمی) به فرآیند نوآوری و اجزای
آن ،الگویی بود که در اواخر دهه  80و اوایل دهه 90
میالدی توسط برخی از صاحبنظران سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری از قبیل فریمن[ ،]1نلسون[ ]2و
الندوال[ ]3مطرح شده و به شکلگیری نظریه نظام ملی
نوآوری 1منجر گردید.
اصطالح نظام ملی نوآوری بیش از  25سال است
که مورد استفاده قرار میگیرد و امروزه در میان
سیاستگذاران و دانشپژوهان سراسر جهان به طور
گستردهای رواج پیدا کرده است .تعریف اولیه این
اصطالح نخستین بار توسط فریمن در سال  1987در
مورد ژاپن ،به صورت شبکهای از نهادها در بخشهای
عمومی و خصوصی که فعالیتها و تعامل آنها باعث
توسعه ،ورود ،اصالح و اشاعه تکنولوژیهای جدید
میشود ،بیان شد[ .]1در تعریفی سادهتر ،نظام ملی
نوآوری را میتوان مجموعه پیچیدهای از فعالیتها
دانست که ایدهها و دانش علمی را به واقعیت فیزیکی
و کاربردهای عملی تبدیل میکند .این فرآیند ،دانش را
به محصوالت و خدماتی مناسب و دارای اثرات
اجتماعی -اقتصادی ،تبدیل میکند[ .]4مهمترین کار
هر سیستم نوآوری ،تولید ،انتشار و کاربرد فناوری است.
در واقع تولید فناوری یکی از مؤلفههای اصلی نظام
نوآوری در هر کشوری است[ .]5بنابراین ویژگی اصلی
این سیستم ،توانایی اجزای آن در تولید ،انتشار و کاربرد
فناوریهایی (مصنوعات فیزیکی و دانش فنی) است که

 -2نظام ملی نوآوری
نوآوری و توسعه فناوری ،نتیجه مجموعه پیچیدهای
از روابط میان عناصر فعال در نظامی است که آن را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نظام ملی نوآوری ) (NISمینامند[ .]9همانطور که
بیان شد ،این اصطالح نخستین بار توسط فریمن در
سال  ]1[ 1987در مورد ژاپن ،مورد استفاده قرار
گرفت ،بدین ترتیب که وی با تحلیلی تاریخی و نظری،
نوآوری ژاپن را با نگرش سیستمی در سطح ملی بررسی
کرد و نتیجه گرفت که زیرسیستمهایی مانند
سازمانهای تحقیق و توسعه ،بنگاههای صنعتی و
سازمانهای دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک
چارچوب نهادی  -سازمانی در سطح ملی ،موجب
توسعه فناوری میشوند[ .]10از دیگر تعاریف ارائه شده
در مورد  NISمیتوان به لوندوال ( )1992اشاره کرد
که  NISرا عناصر و روابطی میداند که در تولید ،اشاعه
و استفاده اقتصادی از دانش جدید در داخل مرزهای
ملی تعامل دارند [ .]3نلسون ( )1993نیز مطالعاتی در
رابطه با سیستم ملی نوآوری آمریکا و چندین کشور
دیگر به انجام رساند و با تمرکز بر نقش بنگاههای
خصوصی ،دولتی و دانشگاهها در تولید فناوری جدید
اقدام به شناخت و تعریف جایگاه هر یک از این نهادها
در فرآیند نوآوری کرد [.]2
متکالف ( )1995بیان داشت که  ،NISنظامی از
نهادهای بههم پیوسته برای ایجاد ،ذخیره و انتقال
دانش ،مهارت و مصنوعاتی است که فناوریهای جدید
نامیده میشود [ .]11بهطور کلی از دیدگاه
صاحبنظران مطرح در این حوزه ،نظام نوآوری هر
کشور دربرگیرنده نهادهایی است که در فرآیندهای
تعاملی تولید ،انتشار و بهرهبرداری از دانش و فناوری و
در نهایت توسعه نوآوری را در مرزهای ملی دنبال
میکنند[.]12
هسته مرکزی مدلهای توسعهیافته برای کشورهای
پیشرفته و در حال توسعه در کنار انتقال و جذب
فناوری ،تولید علم و فناوری است ،چرا که هیچ کشور
در حال توسعهای نمیتواند تمام نیازمندیهای فناوری
خود را از راه جذب فناوری مرتفع کند ،بنابراین یکی از
مؤلفههای اصلی نظام ملی نوآوری ،مؤلفه تولید فناوری

است و تعداد ثبت پتنت داخلی و خارجی از جمله
مهمترین معیارهای توسعه و تولید فناوری محسوب
میشود [ .]5در نتیجه ،تولید علم و تبدیل به فناوری،
بهطوریکه بتواند کاربردی و موجب توانمندی صنعتی
شود ،در قلب نظام ملی نوآوری جای دارد و موجب
تقویت آن میشود.
با توجه به موارد بیان شده در شکل مفهومی (،)1
نمایی ساده از یک نظام ملی نوآوری نشان داده شده
است .در این شکل ،فرآیندی ساده از تبدیل علم به
فناوری و در نهایت کاربرد در صنعت تعریف شده است.
این کاربرد فناوری در صنعت ،به خلق ثروت برای
جامعه منجر میشود .تولید یا جذب فناوری ،مادامی
که نتواند در تولید ثروت ملی نقش داشته باشد به هدف
نهایی خود نرسیده است .فرآیند کاربردی کردن دانش
و فناوری و یا ورود محصولی با فناوری جدید به
بازارهای رقابتی ،بهقدری پیچیده و هزینهبر است که
بیشتر کشورها برنامههایی مختص به آن را تدوین کرده
و نهادهایی را به این کار اختصاص دادهاند .ایجاد
پارکهای فناوری ،مراکز رشد ،صندوقهای خطرپذیر و
غیره از جمله نهادهایی هستند که بدین منظور شکل
گرفتهاند [ .]5هر چقدر خلق ثروت در صنایع بیشتر
باشد ،ظرفیتهای اجتماعی (ازجمله نیروی انسانی،
زیرساختهای فناورانه و بودجههای پژوهشی) برای
سرمایهگذاری در بخش علم نیز بیشتر میشود .تبدیل
علم به فناوری و کاربرد آن در صنعت فرآیندی پیچیده
و دارای شرایط و نیازمند کمک و تعامل نهادهای
میانجی است .در اثر همین تعامالت نهادها و دولت –
دانشگاه  -صنعت ،نوآوری ارتقا یافته و در سایر نهادها
و کل جامعه نفوذ کرده و موجبات شکلگیری حوزههای
نوین صنعتی ،تجاری و کسب و کار را فراهم ساخته
است [ .]10ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت در دهه
 90میالدی شکل گرفت ،جایی که متخصصین حوزه
نوآوری ،در تالش برای شناسایی مکانیزمهای
پیچیدهای بودند که طی آن دانش ایجاد شده در
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برای این نظام ،بازیگران اصلی را بنگاههای اقتصادی،
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تشکیل میدهند .بخش
تولید دانش یعنی؛ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی
و خصوصی و همچنین بخش کاربرد دانش ،در واقع
محیطهای تجارت و کسبوکار و محیطهایی که از
تولید دانش بهره میبرند و همچنین سازمانهای
پیرامونی مثل دولت و نظام قانونی و سیاستگذاری و
بهطور کلی تمام سازمانهایی که میتوانند پشتیبان
این چرخه یعنی فرآیند تبدیل ایده به محصول و ایجاد
فضای نوآوری باشند ،عامالن این سیستم هستند.

دانشگاه به بنگاههای صنعتی راه یافته و موجبات
توانمندی آنها فراهم شود .براین مبنا ،ابتدا بحث
ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شد و سپس مدل
«دولت -صنعت -دانشگاه» و چارچوب جامعتر آن
یعنی؛ «نهاد علمی -دولت – جامعه» مطرح
گردید[ .]13در این ارتباط و همکاری ،در واقع دانشگاه
و مراکز پژوهشی که تولیدکننده علم هستند در طرف
عرضهک ننده قرار دارند و صنعت ،متقاضی فناوری
حاصل از آن علم است تا موجب پیشرفت و نوآوری و
خلق ثروت شود و دولت نیز با سیاستگذاریهای
مناسب به تقویت این ارتباط کمک میکند .بنابراین

شکل  -1نمايی ساده از يک نظام ملی نوآوری

نوآوری هم تولید انتشارات علمی و هم ثبت پتنت و
کاربردی کردن آنها برای استفاده صنعت نقش مهمی
دارد و زیرساخت اساسی آن به حساب میآید که با
افزایش و تقویت آنها میتوان انتظار توسعه نظام ملی
نوآوری را داشت.

نکته مهم و اساسی این است که نظامی طراحی شود
که موجب تبدیل پژوهش به محصول شود و به بازار
برسد .بنابراین باید با هدف ،به دنبال علم رفت به نتیجه
رساند .دو عامل اصلی میتواند به جهش و رشد
اقتصادی منجر شود که یکی افزایش ظرفیت خالقیت،
نوآوری و ابتکارات از طریق سرمایهگذاری در
پژوهشهای علمی و دیگری ارتباط دادن آنها با بازار
و نیازهای صنعت است [ .]14بنابراین در نظام ملی
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در جهت بررسی وضعیت ایران در تولید انتشارات
علمی ،چهار زمینه اصلی هنر ،مهندسی ،پزشکی و علوم
اجتماعی انتخاب شده و انتشارات علمی ایران در جهان
در بازهای  19ساله (بین سالهای  1996تا )2015
مورد بررسی قرار گرفته است .در جدول ( ،)1وضعیت
ایران در کل انتشارات و همچنین در زمینههای بیان
شده به همراه ده کشور اول در تولید انتشارات علمی
آورده شده است .شایان ذکر است که منظور از انتشارات
علمی کلیه گزارشها ،مقالهها ،کتابها و مستندات
علمی انتشاریافته است .تمامی آمار این گزارش
بهصورت غیرمستقیم از پایگاه داده اسکپوس 2توسط

 -3بررسی وضعیت انتشارات علمی ايران با
استفاده از آمارهای جهانی
کشورهای مختلف هر سال برای سنجش وضعیت
پیشرفت علمی و اقتصادی خود ،شاخصهای متنوعی
را تدوین میکنند .یکی از ورودیهای نظام ملی
نوآوری ،انتشارات علمی است .پژوهشگران با انتشار
دستاوردهای علمی خود در مجامع بینالمللی ،ضمن
انتشار یافتههای خود و استفاده از بازخوردهای جامعه
علمی ،توان و قدرت کشور متبوع خود را در آن شاخه
علمی نشان میدهند.
بررسی دقیق انتشارات علمی یک کشور ،مزایای
بیشماری از جمله موارد زیر را به دنبال دارد:
 بررسی کارایی و اثربخشی سیاستهای کالن وبخشی تولید علمی؛
 بررسی بهرهوری پژوهشگران یک کشور؛ آگاهی از ظرفیتهای داخلی برای نیل به اهدافبلندمدت؛
 شناسایی وضعیت فعلی و روند حرکتی کشور دربازه زمانی مشخص؛
 شناسایی حجم ورودیهای چرخه فناوری کشور؛ مقایسه وضعیت با کشورهای هدف و مقایسهکارایی؛
 سیاستگذاریهای کالن برای حرکت به آینده.یکی از نهادهایی که بهطور منظم به بررسی وضعیت
انتشارات علمی میپردازد ،گروه سیماگو 1است .سیماگو

گروه سیماگو کسب شده است.
همانگونه که در جدول ( )1مشخص است ،در بین
سالهای  1996تا  ،2015ایاالت متحده و چین رتبه
اول و دوم جهان در تولید انتشارات علمی را دارند .ایران
نیز با تعداد  333474انتشارات علمی ،در رده  22جهان
و دو در خاورمیانه قرار میگیرد و میتوان گفت از
جایگاه نسبت ًا خوبی برخوردار است ،اما از نظر کیفیت
(اگر شاخص  Hرا نمایندهای برای کیفیت انتشارات
بدانیم) ،در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نسبت به
کشورهای برتر فاصله زیادی در رسیدن به سطح
مطلوب کیفیت دارد.
همچنین اگر بخواهیم در هر زمینه جایگاه ایران را
مشخص کنیم میتوان مشاهده کرد که ایران در تعداد
انتشارات رشتههای هنر دارای پایینترین رتبه در
مقایسه با دیگر رشتهها است و در رتبه  42ردهبندی
جهانی و سه در خاورمیانه قرار دارد .البته شایان ذکر
است که تنها پنج درصد از دانشجویان کشور در زمینه
هنر مشغول تحصیل هستند و پنج درصد از ترکیب
اعضای هیأت علمی کشور را رشته هنر تشکیل میدهد.
همچنین زمینه هنر دارای رشتههای متنوعی در سطح
دنیا است که در ایران بسیاری از این رشتهها وجود
ندارد .بهترین کارکرد کمی ایران در بازه  19ساله مد

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه گرانادا در کشور اسپانیا
است که بهصورت منظم ،عالوه بر رتبهبندی مجالت
علمی ،وضعیت کالن کشورها را در حوزه تولید
انتشارات علمی مختلف مورد بررسی قرار میدهد .این
گروه ،با دستهبندی انتشارات علمی به بیش از 25
زمینه مختلف ،زمینه مقایسه آنها در زمانهای مختلف
را فراهم آورده است[.]15
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درصد اساتید هیأت علمی نیز عضو این رشتهها هستند
و در نهایت ایران در زمینه علوم اجتماعی در رده 37
دنیا و سوم خاورمیانه قرار دارد و این رتبه با توجه به
اینکه  46درصد از دانشجویان ایران در رشتههای علوم
اجتماعی و همچنین  39درصد اعضای هیأت علمی،
اساتید این رشته هستند ،رضایتبخش نیست و از نظر
کیفیت مقاالت که دو شاخص  Hو تعداد ارجاعات برای
آن در نظر گرفته شده ،در مقایسه با سایر رشتهها در
پزشکی ،انتشارات از کیفیت بهتری برخوردارند ،اما به
طور کلی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

نظر ،مربوط به رشتههای فنی و مهندسی است .ایران
در رتبه  16دنیا و یک خاورمیانه قرار دارد .در حال
حاضر  34درصد از دانشجویان کشور در رشتههای فنی
و مهندسی مشغول به تحصیل هستند و  27درصد
اعضای هیأت علمی را متخصصین رشتههای فنی و
مهندسی تشکیل میدهد .انتشارات ایران در زمینه
پزشکی در وضعیت بهتر کیفی و کمی قرار دارد .از نظر
کمی در رتبه  27دنیا و سوم خاورمیانه قرار داریم .در
ضمن ،تنها شش درصد دانشجویان کشور در رشتههای
پزشکی و کشاورزی مشغول به تحصیل هستند و ده

جدول  -1اطالعات تفصیلی انتشارات علمی در بازه  19ساله ( 1996تا ]16[ )2015

ارجاعات به هر مقاله

شاخص H

رتبه

تعداد کل

ارجاعات به هر مقاله

شاخص H

رتبه

تعداد کل

ارجاعات به هر مقاله

شاخص H

رتبه

تعداد کل

ارجاعات به هر مقاله

شاخص H

رتبه

تعداد کل

ارجاعات به هر مقاله

تعداد کل
ایاالت متحده

رتبه

کشور

هنر

پزشکی

شاخص H

کل انتشارات

مهندسی

علوم اجتماعی

9360233

708 10/04 15/3616 1 930 28/38 379840 1 1783 21/66

1 507 12/10 723304 1 1213 25/40 2973705 2
6 119 3/48 74815

563

چین

4076414

5/93

3/49 1520514 10 190 10/74 20591

334

7/12 505719 1

انگلیس

2624530

9/72 334598 2 476 19/61 134514 3 1099 19/35

375

806 23/06 851600 5

آلمان

2365108

4

7/85 366061 3 400 23/98 54057

357

672 18/92 709308 4

3

5 208 7/89 83946

5 797 13076 2212636

6/09 517393 11 295 31/98 16037

319

491 15/01 628940 3

4

12 110 6/07 29021

1684479

878 16/79

6

8/49 257584 4 334 15/81 52716

301

643 18/83 488872 6

6

7 164 5/49 66073

کانادا

1339471

862 19/17

7

9/31 210198 5 363 22/37 52544

307

684 25/25 396416 9

8

3 238 11/35 97065

ایتالیا

1318466

766 15/85

8

8/82 200629 8 261 17/42 31560

604 19/20 455815 10 268

7

10 144 7/52 39079

426

9

5/58 215550 23 102 8/55

ژاپن
فرانسه

961 17/31

2

306

5

2 296 11/40 237657 2

هند

1140717

7/41

اسپانیا

1045796

8/57 133760 7 200 9/89 33246 10 648 14/16

ایران

333474

5/23

5/86

22 199

7355
3138

3/35

82046 42 40

در جدول ( ،)2روند انتشارات علمی ایران در بازه
 19ساله ( 1996تا  )2015مشخص شده است .با
بررسی روند حرکتی رو به جلو در کمیت انتشارات ایران
مشخص است که سهم ایران در تولید علمی جهان از
 0/07درصد در سال  1996به  1/54درصد در سال
 2015رسیده است و این روند ،نوید پیشرفت بیشتر
علمی ایران در عرصههای جهانی را میدهد و مؤید
تالش بیشتر پژوهشگران ایرانی در انتشار علم و دانش
است .این آمار از دو جنبه دیگر نیز قابل بررسی است،

290

7/37 232767 8

11 92 3/71 31185 12 242

471 14/25 329518 13 230
71423 16 120

5/51

9

54882

8 5/15 130

27 127

8248

37 44 2/70

اول اینکه تعداد انتشارات مشترک محققان ایرانی با
نویسندگان دیگر کشورها کاهش یافته و دیگری مربوط
به ارجاعات جهانی است که به مقاالت ایرانی کاهش
یافته است (البته میتوان گفت که کاهش ارجاعات
امری بدیهی است ،زیرا بسیاری از ارجاعات در سالهای
بعد از انتشار مقاله حاصل میشود).
در این بررسیها میتوان مشاهده کرد که بهطور
کلی در زمینه انتشارات علمی و در واقع تولید علم،
ایران روند رو به رشدی دارد و در جایگاه نسبتاً خوبی
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این علم باید به فناوری تبدیل شود تا موجبات پیشرفت
نظام ملی نوآوری را فراهم آورد.

در جهان و رتبه دوم خاورمیانه قرار دارد .با اینحال
همانگونه که گفته شد تنها تولید علم کافی نیست،

جدول  -2تعداد انتشارات ايران و شاخصهای مرتبط بین سالهای  1996تا ]16[ 2015
سال

تعداد انتشارات

ارجاعات به هر مقاله

با همکاران جهانی ()%

1996

832

13/04

35/46

سهم تولید در منطقه ( )%سهم تولید در جهان ()%
3/54

0/07

1997

1062

12/60

31/36

4/28

0/09

1998

1164

16/69

31/79

4/60

0/10

1999

1394

16/11

24/61

5/16

0/12

2000

1759

15/20

23/19

6/14

0/14

2001

2103

15/30

19/45

6/86

0/15

2002

2997

14/84

19/49

8/52

0/21

2003

4388

15/20

24/38

10/23

0/29

2004

5750

13/91

24/37

11/80

0/35

2005

8188

12/29

23/08

14/79

0/44

2006

11393

11/68

20/55

18/01

0/58

2007

15013

11/32

21

21/14

0/72

2008

19488

9/57

19/27

24/8

0/9

2009

24055

8/80

18/13

26/26

1/05

2010

29667

7/36

17/79

28/54

1/22

2011

39343

5/41

16/71

32/41

1/53

2012

40451

4/56

17/98

31/18

1/51

2013

41311

3/21

19/62

29/86

1/49

2014

43389

1/72

20/3

29/85

1/52

2015

39727

0/36

21/05

28/57

1/54

نقشی که در زندگی بشر و پیشرفت انسانها دارد ،از
اهمیت خاصی برخوردار است.
پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام
شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا میشود [.]17
بهعبارت دیگر سندی است که توصیفکننده یک
اختراع بوده و برمبنای درخواست متقاضی بهوسیله یک
اداره دولتی یا یک اداره منطقهای به نیابت از چند کشور
صادر میشود و حمایت قانونی و اختیار بهرهبرداری
(تولید ،استفاده ،فروش و صادرات) یک اختراع را به
صاحب آن در محدوده زمانی خاص (عمدتاً  20سال)
اعطا میکند .باید توجه داشت که پتنت مجوز تولید

 -4بررسی وضعیت ثبت پتنت در ايران
حقوق مالکیت فکری 1در معنای وسیع کلمه عبارت
است از حقوق ناشی از آفرینشها و خالقیتهای فکری
در زمینههای علمی ،صنعتی ،ادبی و هنری.
این حقوق به دو حوزه تقسیم میشود :یکی حقوق
مالکیت صنعتی و دیگری حقوق مالکیت ادبی و هنری
و حقوق جانبی آن که بهطور کلی از آن به حق
نسخهبرداری (کپیرایت) نام برده میشود .در میان
مصادیق مختلف مالکیت صنعتی همچون پتنت ،عالئم
تجاری ،اسرار تجاری و غیره ،ثبت اختراع به لحاظ
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سیستم ثبت اختراع در یک کشور در برخی حوزههای
علوم و فناوری بهصورت اعالمی روی اختراع ادعا شده
بررسی صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت
اختراع ،آن زمان اقدام به ثبت آن میشود و در برخی
دیگر به شکل ماهیتی باشد .ثبت اختراع عالوه بر
استعالم بهمنظور عدم ثبت پیشین آن ،منوط به بررسی
دقیق از نظر تخصصی است .کشور ایاالت متحده با
توجه به اینکه از یک نظام ثبت اختراع بسیار دقیق و
پیچیده برخوردار است از نظام بررسی ماهیتی در
تمامی حوزههای علوم و فنون بهره میگیرد .در برخی
کشورها نظیر سوئیس اختراعاتی که در زمینه ساعت و
دارو انجام میگیرد به روش تحقیقی و در سایر زمینهها
با استفاده از روش اعالمی نسبت به ثبت اقدام میشود.
نظر به تفاوت اساسی موجود میان نظام پتنت کشور
ایران با بیشتر کشورهای دنیا ،ایران بهصورت یک مورد
خاص قابل بررسی است .الزم به ذکر است که نظام ثبت
اختراع در کشور ما بهصورت اعالمی بوده و تنها در
صورت تمایل مخترع به ارزیابی علمی اختراعش ،وی
باید با درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به اداره
کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مراجعه کند .در کلیه کشورهای دنیا
نخستین توصیهای که به یک مخترع میشود این است
که پیش از آنکه اختراع خویش را در کشورهای دیگر
به ثبت رساند حتم ًا برای ثبت آن در کشور متبوعش
اقدام کند [.]21

محصول اختراعی نیست ،بلکه تنها دیگران را از تولید
آن باز میدارد و نهتنها از دارندگان خود حمایت
میکند ،بلکه تأمینکننده اطالعات ارزشمندی برای
نسلهای آینده محققان و مخترعان نیز است .همچنین
با توجه به اهمیت فزاینده نوآوری در پیشرفت و توسعه
اقتصادی کشورها و به دنبال آن سیاستگذاری برای
بهبود کارکرد نظام ملی نوآوری ،ثبت اختراع نقش
ویژهای را در این نظام ایفا میکند و هرگونه کاستی و
ناکارایی آن میتواند تأثیرات مخربی بر فعالیتهای
نوآورانه بنگاههای تولیدی و خدماتی کشورها برجا
گذاشته و بر رقابتپذیری ملی آسیب برساند [.]18
حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از عرفهای
تنظیمکننده تعامالت و جریان دانش و نوآوری بین
نهادهای مختلف در نظام ملی نوآوری نقشآفرینی
میکند ،اما نقش نظام مالکیت فکری همانند سایر
کارکردهای نظام ملی نوآوری ،در کشورهای مختلف با
توجه به شرایط و زمینه آن کشور متفاوت است .در
واقع ،هر کشوری نظام مالکیت فکری خاص خود را دارد
[ ،]19بنابراین پیش از اینکه به آمار و مقایسه ثبت
پتنت با دیگر کشورها بپردازیم نگاهی مختصر به روند
ثبت اختراع در ایران خواهیم داشت.
 -1-4ثبت اختراع در ايران

قانون ثبت عالیم تجاری و اخترعات ایران در سال
 1310به تصویب رسیده است .این قانون با وجود
ضعفهایی که دارد ،نشاندهنده قدمت تثبیت این
قانون در ایران است[.]20
بهطور کلی دو نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود
دارد:
 .1نظام اعالمی
 .2نظام بررسی ماهیتی

 -2-4بررسی وضعیت ثبت پتنت ايران در آمارهای
جهانی

پس از آشنایی کلی با روند ثبت اختراعات در ایران،
به بررسی آمارهای جهانی ثبت پتنت پرداخته میشود.
در جدول ( ،)3ده کشور با بیشترین تعداد درخواست
ثبت پتنت و محل ثبت درخواست آنها و همچنین آمار
جهانی ایران آورده شده است .ایران دارای 11338

1

باید توجه داشت که نظام ثبت اختراع لزوم ًا یکی از
دو نظام مذکور به صورت مطلق نبوده و ممکن است
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1. Examination
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و نهادها ارائه شده است .همچنین بدیهی است که از
میان ده کشور پیشرو در زمینه ثبت پتنت ،هیچ یکی
درخواستی برای ثبت پتنت در ایران ارائه نکردهاند .به
این ترتیب ،محققان ایرانی تالشی برای ثبت پتنت در
دیگر کشورها نمیکنند و محققان دیگر کشورها نیز
عالقهای به ثبت پتنت در ایران ندارند.

درخواست پتنت است ،اما شایان ذکر است که از این
تعداد 11305 ،مورد درخواست ثبت پتنت در ایران
بوده و تنها  32مورد درخواست برای ثبت پتنت در
آمریکا و یک مورد هم به چین ارسال شده است .در
حالی که با بررسی کشورهای دیگر مشخص میشود که
درخواستهای زیادی برای ثبت پتنت به دیگر کشورها

جدول  -3فراوانی کشورهای درخواستکننده ثبت پتنت ،در کشورها و نهادهای میزبان ثبت پتنت []22
کشور و يا نهاد میزبان ثبت پتنت

چین

اياالت متحده آمريکا

ژاپن

کره

آلمان

هند

روسیه

کانادا

برزيل

ثبت پتنت

استرلیا

رتبه درخواستکننده

ايران

کشور

1

چین

15093 704936

2064

1147

270

820

458

522

493

532

-

2

آمریکا

23481 287831 29992

12991

5597

10087

4388

15564

9072

13161

-

3

ژاپن

41193

16229 271731 84967

4440

5885

1641

1901

2703

1751

-

4

کره

10866

33499

6134

159973

1373

819

428

425

465

681

-

5

آلمان

13712

30551

6897

4419

47353

3762

2346

2477

3006

1722

-

6

هند

279

6600

251

159

18

10669

65

162

153

197

-

7

روسیه

152

959

75

54

51

93

28765

65

38

42

-

8

کانادا

1037

13675

691

410

67

468

139

4567

315

633

-

9

برزیل

115

769

107

55

7

51

29

43

4959

42

-

10

استرلیا

641

3676

442

182

27

321

99

461

235

3061

-

ایران

1

32

-

-

-

-

-

-

-

-

11305

 2008تا  2014این روند کاهش یافته و از 10118
مورد ثبت پتنت در سال  2008به  2880مورد در سال
 2014رسیده است.

در جدول ( ،)4تعداد پتنتها ،عالمتهای تجاری و
طرحهای صنعتی ثبت شده در سالهای  1999تا
 2014نشان داده شده است .از سال  1999تا 2008
ایران روند رو به رشدی داشته ،اما در فاصله سالهای
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جدول  -4تعداد پتنت ،عالمت تجاری و طرح صنعتی ثبت شده در بازهای  16ساله در ايران ( 1999تا ]23[ )2014
تعداد پتنت ثبت شده
سال

ساکنین

رتبه در

رتبه در

ساکنین

غیر ساکنین

ساکنین

غیرساکنین

1999

152

40

-

2704

1092

-

-

2000

241

33

-

2850

900

-

-

2001

529

25

-

3537

900

-

-

2002

440

28

202

48

3571

917

-

-

2003

634

26

309

38

5236

1320

-

-

2004

1228

17

226

42

7615

2698

-

-

2006

4074

10

439

36

9500

3930

-

-

2007

6745

9

547

29

8801

4203

-

-

2008

10118

8

470

36

7990

4134

-

-

2009

5999

10

750

31

6617

3556

-

-

2010

5112

10

260

43

8222

3502

2300

42

2011

4835

11

309

40

10175

3898

1909

38

2012

5227

10

454

36

10663

3745

1457

62

2013

3373

11

103

61

7102

2905

1779

143

2014

2880

14

180

46

2632

3164

104

ساکنین

غیرساکنین

عالمت تجاری ثبت شده

طرح صنعتی ثبت شده

غیرساکنین

روندهای جهانی و حتی آمار فزاینده ثبت اختراعات در
کشورهای در حال توسعه هم همخوانی ندارد[.]18
همچنین با مقایسه جدول ( )1و ( )3که ده کشور
برتر جهان در انتشارات علمی و ثبت پتنت را نشان
میدهند ،مشاهده میشود که بیشتر کشورهایی که در
زمینه انتشارات علمی جزو کشورهای برتر هستند از
جمله ایاالت آمریکا ،چین ،آلمان ،ژاپن ،در ثبت پتنت
نیز جزو ده کشور برتر هستند ،اما همانگونه که گفته
شد ایران در انتشارات علمی از جایگاه مطلوبی برخوردار
است ،اما در ثبت پتنت چنین جایگاهی را ندارد.
دستاوردهای تحقیقاتی و انتشارات علمی باید از طریق
سازوکارهایی از جمله ثبت پتنت ،تجاریسازی و وارد
صنعت شود[ ،]24اما این ضعف در ثبت پتنت باعث
میشود که توانمندی پاسخ به تقاضاهای صنعت در
نظام ملی نوآوری کاهش یابد .بنابراین باید بهدنبال
دالیل این روند و سیاستها و برنامههای دقیق در جهت
افزایش تمایل پژوهشگران به ثبت اختراعاتشان بود.

در شکل ( )2نیز آمارهای ثبت پتنت ایران در بین
ساکنین و غیرساکنین نشان داده شده که روند نزولی
آن از سال  2008کامالً مشخص است.
بنابراین با وجود رشد ایران در انتشارات علمی،
تبدیل آنها به فناوری با توجه به آمارهای بیان شده
ثبت پتنت ،سالیانه در حال کاهش است و مقوله نظام
مالکیت فکری در حال حاضر یکی از ضعفهای ایران
برای توسعه نظام ملی نوآوری است .بیشک کاهش
شدید آمار اختراعات ثبت شده سالیانه در ایران از نگاه
نظام نوآوری ملی و دید سیاستگذاری علم و فناوری
امری منفی است و در تمامی اسناد باالدستی توسعه
علم و فناوری کشور بر کمک به افزایش آمار ثبت
اختراع (در کنار تالش برای بررسی ماهوی اختراعات
ثبت شده) تأکید شده است .کاهش شدید آمار ثبت
اختراع در چند سال گذشته نه تنها با روند پیشرفت
علم و فناوری کشور و سیاستگذاریهای ملی ،بلکه با
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شکل -2تعداد پتنت ثبت شده در ايران []23

اصلی پژوهشگران کسب سود و استفادههای مادی
از اختراع خود است و بیشترین استفاده در
خودنمایی علمی خالصه میشود که این خودنمایی
علمی با ثبت پتنت در داخل کشور نیز مهیا میشود
و احتیاج به ثبت پتنت در خارج از کشور نیست.
همچنین انگیزه شرکتهای دانشبنیان برای ثبت
اختراعات را میتوان از دالیل این کاهش دانست.
شاید بیشترین قشر جامعه که در لبه دانش حرکت
میکنند و به دنبال سودآوری ،هزینههای تحقیق و
توسعه را تقبل میکنند ،شرکتهای دانشبنیان
هستند .اگر شرکتها احساس کنند قانون ثبت
اختراعات ایران نمیتواند بهمانند چتری ،از
داراییهای علمی آنها حفاظت کند و شرکتهای
کوچک و بزرگ رقیب ،با صرف هزینه اندکی اقدام
به کپیبرداری میکنند ،دیگر عالقهای به ثبت
اختراعات خود ندارند و انگیزههای نوآوری آنها
کاهش مییابد.

 -3-4داليل کاهش ثبت پتنت در ايران

بهطور کلی علل ضعف و کاهش ثبت پتنت در ایران
را در سه مقوله زیر میتوان بیان کرد:
الف) تفاوت نظام ثبت اختراعات در ایران و دیگر
کشورها :همانطور که بیان شد ،نظام ثبت
اختراعات در ایران اعالمی است 1و نظام ثبت
اختراعات دیگر کشورها بیشتر ماهوی است .این
تفاوت در نظام ثبت اختراعات و سختی فرآیند در
کشورهای خارجی ،سبب شده که محققان ایرانی به
ثبت اختراعات در خارج از کشور عالقهای نشان
ندهند.
ب) انگیزههای متفاوت پژوهشگران برای ثبت اختراع:
یکی از اهداف اصلی نظام ثبت اختراعات،
بازارآفرینی فناورانه برای پژوهشگران است.
پژوهشگران با اطمینان از ثبت پتنت میتوانند روی
کسب سود تجاری و استفاده از مزایای بازار ایده
متمرکز شوند .به همین علت است که با ثبت پتنت
در کشورهای مختلف ،تالش میکنند بازار انحصاری
خود را حفظ کنند ،اما متأسفانه در ایران ،انگیزه

ج) شرایط اقتصادی و سیاسی :محدودیت سوم ،محدودیت
شرایط اقتصادی و سیاسی است .ممکن است محققی با
درخواست ثبت پتنت در نظام ماهوی دیگر کشورها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بایستی توسط یکی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به تایید برسد (اصطالحا
نیاز به استعالم است) که متاسفانه این شیوه هم دچار اشکال است.

 .1هر چند تالش شده ا ست که در قانون جدید نظام ماهوی جایگزین شود .با
تصییویب قانون سییال  ،1386هم اکنون قبل از انتشییار در روزنامه رسییمی،
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بهدنبال منافع مادی اختراع خود باشد ،اما بهعلت
جزیرهای بودن شرایط اقتصادی و سیاسی ایران ،شرایط
سرمایهگذاری و حمایت در دیگر کشورها را بسیار
مشکل میکند .نظام ثبت پتنت در دنیا بهصورت شناور
در حرکت است و کشورهای مختلف در تالش هستند با
ثبت اختراعات خود در دیگر کشورها از حقوق خود دفاع
کنند ،ولی ایران به مانند جزیرهای دورافتاده ،ارتباط
قوی با دیگر کشورها ندارد و پژوهشگران ایرانی تنها به
ثبت پتنت در ایران اکتفا میکنند و پژوهشگران دیگر
کشورها نیز عالقهای به ثبت پتنت در ایران ندارند.

 -5جمعبندی و نتیجه گیری
از مؤلفههای اصلی هر نظام ملی نوآوری ،تولید
فناوری است که از شاخصههای آن هم ثبت پتنت است.
بنابراین برای توسعه نظام ملی نوآوری باید انتشارات و
مقاالت علمی به فناوری تبدیل و برای صنعت کاربردی
شوند .ایران در تولید انتشارات علمی رتبه  22در جهان
را داراست ،اما در زمینه کیفیت و تبدیل این مقاالت به
پتنت ،کارکرد کشور قابل قبول نیست .ادامه این روند
به تولید صرف یافتههای علمی منجر میشود و نتیجه
تحقیقات به نوآوری و خلق ثروت برای اجتماع منتهی
نمیشود .ذکر نکاتی میتواند باعث رشد و پیشرفت
توامان مقاالت و پتنتها و در یک کالم کارکرد بهتر
نظام نوآوری ملی شود.
 کمیت انتشارات علمی ایران در جهان میتواندالگویی برای دیگر کشورها باشد ،ولی کیفیت
این انتشارات بهمانند کمیت آن رشد پیدا نکرده
است ،به گونهای که ایران در مقایسه با
کشورهایی که در رده مشابه کمی قرار دارند،
کیفیت انتشارات به مراتب پایینتری دارد که
نشان از ارزشگذاری دانشگاهها نسبت به معیار
چاپ مقاله و هدایت فعالیتهای پژوهشی
موجود دانشگاهها به افزایش تعداد مقالههاست
تا انجام پژوهشهای مورد نیاز صنعت[.]25
تحقیقات کشورهای صنعتی ،اغلب از مشاهدات
وسیع میدانی و تحقیقات عملی حاصل
میشوند .این تحقیقات نتیجه حل یک مشکل
واقعی صنعت و یا مبین پیشرفتهای واقعی
صنعت هستند ،ولی در ایران در هر دو نظام
دانشگاه و صنعت اشکاالت اساسی وجود دارد و
هیچگونه ارتباط و تناسبی بین این دو نظام
نیست و تا زمانی که بین نظام صنعت و دانشگاه
ارتباط مناسب و متناسبی شکل نگیرد ،ارتقای
کیفی مقاالت حاصل نمیشود .زیرا از یک طرف

همچنین در ایران بازاری برای خرید و فروش
داراییهای فکری وجود ندارد .همانطور که در بسیاری
از کشورها مرسوم است ،سرمایهگذاران با سرمایهگذاری
روی ایدههای جدید ،اختراعات دارای بازار را شناسایی
میکنند و روی آنها سرمایهگذاری انجام میدهند ،اما
در ایران به دو دلیل این کار صورت نمیگیرد؛ الف) چتر
حمایتی قانون در ایران کافی نیست و پژوهشگران
عالقهای به آشکارسازی اختراع خود ندارند و تالش
میکنند شخص ًا به ساخت و تولید انبوه اختراع خود
بپردازند و امیدوار باشند که اختراع آنها در مدت زمان
کوتاهی کپیبرداری نشود .ب) از آنجا که اداره ثبت
اختراع ،گواهی ثبت را بدون انجام فرآیند تحقیق و
ممیزی (بهمعنای راستین آن) اعطا میکند ،مشتری
بالقوه با دیدن گواهی ثبت هیچ اطمینانی ندارد که آیا
این سند به راستی برای یک اختراع صادر شده است یا
خیر و از سوی دیگر ،متن تقاضانامه ثبت و بهویژه
ادعانامه آن به روش علمی و مطابق با استانداردهای
پذیرفته شده جهانی صورت نمیگیرد[ ]18و مرز حوزه
استحفاظی اختراعات ثبت شده در ایران مشخص
نیست .تمامی این موارد بهشدت موضوع دادوستد را پر
ابهام میکند و از انگیزه و تمایل مشتریان بالقوه برای
هر گونه سرمایهگذاری در تجاریسازی آنها میکاهد.
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 در تمام سالهای گذشته ،ثبت اختراع در ایرانتنها با دید شهرت علمی برای مخترع نگریسته
شده است ،بنابراین نه حمایت قانونی از حقوق
مخترع و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از
اختراع او مورد توجه قرار گرفته ،نه اختراعات
ثبت شده کمک چندانی به رشد و توسعه صنایع
کرده است .عالوه بر این ،آموزش مفهوم ثبت
اختراع نیز ضعیف بوده است ،به گونهای که
بسیاری از مدیران ،کارشناسان و پژوهشگران،
حتی آشنایی مقدماتی با این مقوله ندارند و
شاید برخی از فناوریهایی که لیسانس آنها در
قبال پرداخت هزینههای گزاف از دیگر کشورها
خریداری میشود ،عمالً دوره حمایت قانونی را
سپری کرده و استفاده تجاری از آنها با همان
اطالعات افشا شده حین ثبت و البته بدون نیاز
به پرداخت هر گونه هزینهای امکانپذیر است.
بهطور کلی چنین به نظر میرسدکه مقوله
کهنسال ثبت اختراع در ایران هنوز در مراحل
جنینی است و شاید به شرایطی برای رشد آن
نیاز است.
در انتها همانطور که آمارها نیز نشان داد ،سستی
فزایندهای در پایههای نظام ثبت اختراع در ایران وجود
دارد که این امر نهتنها با روند پیشرفت کشور در حوزه
علم و فناوری سازگار نیست ،بلکه به عنوان مانعی جدی
بر سر راه نظام ملی نوآوری عمل میکند [.]18

نظام دانشگاه متناسب با رفع نیازهای نظام
بازارکار طراحی نشده و از طرف دیگر نیز نظام
بازارکار نیازی به نظام دانشگاه احساس نمیکند.
با نزدیکی دانشگاه و صنعت ،در واقع طرف
عرضه و تقاضا در نظام ملی نوآوری به یکدیگر
نزدیکتر شده و در جهت نیازهای یکدیگر گام
برمیدارند.
 تولید علم در انزوا حاصل نمیشود و نیازمندتعامالت گسترده با جامعه جهانی و پژوهشگران
دیگر کشورها است .همانگونه که در جدول ()4
مشخص است ،روند همکاری پژوهشگران ایرانی
با پژوهشگران دیگر کشورها در سالهای اخیر رو
به کاهش است .همچنین شکل انتشارات علمی
ایران نیز بیشتر استاد و دانشجو است و حتی
پژوهشگران و اساتید داخلی نیز تمایلی به
همکاریهای مشترک در غالب انتشار
دستاوردهای علمی خود ندارند.
 روند کاهش شدید آمار اختراعات ثبت شده درایران و بهویژه سهم اندک و کاهنده اختراعات
شرکتهای خصوصی ،زنگ خطری را در حوزه
علم و فناوری کشور به صدا درآورده و این در
حالی است که در کلیه اسناد باالدستی توسعه
علم و فناوری کشور بر لزوم افزایش آمار ثبت
اختراع تأکید شده است.
 کوتاهی در برقراری نظام بررسی ماهوی شرایطثبت اختراع (نظام تحقیقی ثبت اختراع) ،یکی
از مهمترین عوامل ضعف کارکردهای نظام ثبت
اختراع بوده است ،زیرا در نبود نظام تحقیقی
واقعی ،هیچ یک از کارکردهای نظام ثبت اختراع
آن گونه که بایسته است قابل انجام نخواهد بود.
به بیان دیگر ،مدیریت نظام ثبت اختراع در
ایران در حال حاضر ارتباط مناسب و منطقی با
نظام ملی نوآوری ندارد.
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Abstract

Analysis of Scientific Publications and Patenting in National Innovation
System in Iran

E. Habibzadeh1, N. Norouzi

Abstract
Nowadays, it is well clarified that innovation is a complex process that requires the activity of various
components. These components have complex relation with each other and are influenced by the
environment. Therefore, the topics of innovation requires a systematic view that leads to the formation
of the theory of “National Innovation System”. The main feature of this system is the ability of its
components in the production, dissemination and application of technologies that have economic value.
The science and knowledge, is often presented in the form of articles should be transformed to
technology, since the production of science isn’t able to lead to the development of the country alone.
Also emphasis of I.R Iran on endogenous growth requires a serious attention to the component of
technology production that patent is the indicator of this component. So in this article, with the exact
and different look to NIS, a conceptual view is presented and by regarding to the systematic study of
documents and valid universal statistics, the quality and quantity of articles and patents of Iran and
intended countries have been studied. In fact, in this study the position of science and technology in NIS
is investigated. The results show the favorable position of Iran in scientific publication, in contrast to
the undesirable position of Iran in patenting that its cause are analyzed.
Keywords: National Innovation System, Scientific Publication, Patenting.
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