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چڪیده

هدف: بررسی میزان نفوذ و اهمیت پروانه های ثبت اخرتاع در جریان دانش است.

روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از تحلیل استنادی، تأثیر عامل «اهمیت» در چگونگی 
شكل گیری جریان دانش میان پروانه های ثبت اخرتاع کشورهای اسالمی موجود در پایگاه 

اداره ثبت اخرتاع امریكا را که در بازه زمانی٢٠٠٥  تا  ٢٠١٤ثبت شده اند بررسی می كند.

یافته ها: اهمیت "نگاه به آینده" در جامعه مورد پژوهش از۲۱ /۰ تا ۴/۴۱ متغیر است. 
بررسی اهمیت نگاه به آینده نشان داد که سال های ابتدایی مورد بررسی، دارای بیشرتین 

منره رضیب تأثیر نگاه به آینده است. میانگین منره کلیّت در میان پروانه های کشورهای 

اسالمی عدد ۰/۲۸ بود که نشان می دهد کمرت از یک سوم از استناددهنده ها به پروانه های 

مورد بررسی از سایر حوزه های اصلی است. همچنین، میان سنجه های نگاه به آینده 

(اهمیت نگاه به آینده و کلیّت) رابطه معناداری وجود دارد. 

نتیجه گیری: سهم کشورهای اسالمی به دلیل محدودیت های زبانی، عدم تأثیرگذاری باالی 
پروانه های ثبت اخرتاع در اقتصاد این کشورها، و نیز کیفیت پایین اخرتاعات این کشورها، 

نسبت به میزان ثبت جهانی اخرتاعات در سطح پایینی قرار دارد. از طرفی، ایران در تولید 

پروانه های ثبت اخرتاع نسبت به بعضی از کشورهای اسالمی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، 

که لزوم تشویق مخرتعان ایرانی به ثبت اخرتاع خود در پایگاه های بین املللی و مشارکت 

جهانی را دوچندان می کند. همچنین، حوزه تأثیرگذاری موضوعی پروانه های ثبت اخرتاع 

کشورهای جهان اسالم نسبت به کشورهای توسعه یافته کم است.
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مقدمه
پروانه هاى ثبت اختراع از جمله منابع پژوهشى هستند که از اطالعات آنها به منظور سنجش 
و برونداد فعالیت هاى نوآورى و اختراع محور استفاده مى شود. به همین منظور، امروزه 
سنجه هاى مختلفى در قالب مفاهیمى براى تعیین اهمیت و ارزش و به عبارتى، کیفیت 
پروانه هاى ثبت اختراع ارائه شده است. این سنجه ها عالوه بر کیفیت پروانه هاى ثبت اختراع، 

ارزش اجتماعى این منابع را نیز بررسى مى کند. 
راهبردهاى مختلفى براى مقایسه کیفیت پروانه هاى ثبت اختراع استفاده مى شود؛ به طور 
مثال، رتبه بندى پژوهشگران، مطالعه موردى پروانه ثبت اختراع، و تحلیل پژوهش هاى 
انجام گرفته در این خصوص. اما این پژوهش ها به طور طبیعى، امکان مطالعه تعداد زیادى 
از پروانه هاى ثبت اختراع را به طور همزمان ندارد. بنابراین، در متون اقتصادى به دنبال 
شاخص هایى براى ارزیابى کیفیت این نوع منابع اطالعاتى هستند. این شاخص ها هر چند 
خصوصیات کّمى پروانه هاى ثبت اختراع از جمله استناد مربوط به آنها را بررسى مى کند، اما 

به طور خیلى ساده انعکاس دهنده کیفیت پروانه هاى ثبت اختراع است.
داده هاى پروانه هاى ثبت اختراع شامل استناد به پروانه ثبت اختراعات قبلى و متون علمى 
است؛ این استنادها امکان پیوند میان اختراعات، مخترعان، دانشمندان، و مکان ها را به وجود 
مى آورد. به عبارت دیگر، استنادهاى پروانه هاى ثبت اختراع این اجازه را به افراد مى دهد که 
جریان دانش را مطالعه و شاخص هایى را براى اهمیت پروانه هاى ثبت اختراع شخصى 

1. این مقاله بخشى از طرح پژوهشى 
است که با حمایت مالى دانشگاه 
پیام نور کرمانشاه انجام گرفته است.
و  اطالعات  علم  گروه  استادیار   .2
نور  پیام  دانشگاه  دانش شناسى، 

(نویسنده  مسئول)
fsohieli@gmail.com
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ایجاد کنند (هال، جف، و تراج تنبرگ1، 2001)؛ از جمله شاخص هاى معمول در بررسى 
کیفیت پروانه هاى ثبت اختراع، تعداد استنادهاى دریافت شده به وسیله آیندگان یک پروانه 
ثبت اختراع از آن (نگاه به آینده) (تراج تنبرگ، هندرسون، و جف2 1997)، تعداد استفاده 
از یک پروانه ثبت اختراع در تولید فناورى، اندازه خانواده پروانه ثبت اختراع در سطح 
بین المللى (گریلیچز3، 1998)، تعداد استنادهاى به گذشته یک پروانه ثبت اختراع (نگاه به 

گذشته)، و شاخص اصالت و کلیّت4 است.
در بعضى پژوهش ها براى سنجش جریان دانش، دو نوع مجموعه سنجش مورد نظر 
است. در سنجش نوع اول، روابط بین پروانه هاى ثبت اختراع و دانش پیش از آنها بررسى 
مى شود که به سنجش نگاه به گذشته5 یا گذشته نگر معروف است. نوع دیگر، روابط میان 
پروانه هاى ثبت اختراع و فناورى تولیدشده با استفاده از یافته هاى پروانه هاى ثبت اختراع 
را بررسى مى کند که با سنجش نگاه به آینده6 یا آینده نگر نامگذارى شده است (هال، 
جف، و تراج تنبرگ، 2000). سنجش نگاه به گذشته، سنجه اى است که طبیعت و محتواى 
پژوهش اطالعاتى را ارائه مى کند و در مقابل سنجش نگاه به آینده، به تولیدات و تأثیر عملى 
و کاربردى پروانه هاى ثبت اختراع مى پردازد. منظور از نگاه به گذشته، در واقع پیشینیان 
یک پروانه از نظر زمانى، موضوع، کشور و غیره است. منظور از آیندگان، پروانه هاى ثبت 
اختراعى است که به نوعى از یک پروانه ثبت اختراع استفاده مى کنند. با استفاده از این دو 
شاخص، امکان بررسى میزان اهمیت یک پروانه ثبت اختراع وجود دارد. به طور کلى، این 

دو شاخص کمک مى کند که اختراعات و جریان دانش در طول زمان بهتر ارزیابى شود.
به طور کلى، استناد پیشین، رابطه میان پروانه ثبت اختراع را با بدنه دانش که مقدم بر 
آن بوده است، بررسى مى کند و استناد پسین، روابط میان یک پروانه ثبت اختراع و توسعه 
فناورى بعد از آن را که برپایه پروانه ثبت اختراع اصلى شکل گرفته است، بررسى مى کند 

(منصورى و عصاره، 1393).
همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، یکى از روش هاى بررسى جریان دانش، بررسى 
جریان استنادى پروانه هاى ثبت اختراع است که مخترعان به همدیگر مبادله مى کنند (فانگ 
و چو7، 2002، ص 353). یافته هاى برخى از پژوهش ها، بیانگر اهمیت استنادها در هر 
پروانه ثبت اختراع، به عنوان شاخصى مهم در ارزیابى جریان دانش و کّمى نمودن تأثیر علم 
بر فناورى است (جف، تراج تنبرگ، و هندرسون8، 1993؛ جف و تراج تنبرگ،  1996و 
1998؛ هیکس و دیگران9، 2001؛ کریسکولو، ناروال، و ورس پاگن10، 2005؛ مایر، 2002؛ 
لیدسدورف11، 2004؛ تامادا12 و دیگران، 2006؛ کامیناتى و استابیل، 2010). پیوند میان پروانه 
ثبت اختراع استنادکننده و استنادشونده مى تواند دلیلى روشن بر شناسایى جریان دانش باشد 
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(پاکى و یوساى1، 2009، ص 670). 
براى استنادهاى پروانه هاى ثبت اختراع سه نوع کاربرد ذکر کرده اند:

سنجش جریان دانش (جف و دیگران، 1993)،. 1
سنجش کیفیت پروانه ثبت اختراع (هارهوف2 و دیگران، 2003)، و. 2
بررسى رفتار راهبردى سازمان ها و اعضاى گروه یا شبکه (پودولنى و دیگران3، 1996).. 3

در طول فرایند اختراع، مخترع از دیگر پروانه هاى ثبت اختراع هایى که به نوعى مرتبط با 
اختراع خود است نیز استفاده مى کند و هر کدام که در فرایند اختراع مفید تشخیص داده شود 
مورد استناد قرار مى گیرد. بنابراین، مى توان عنوان کرد که در جریان دانش، تحلیل استنادهاى 
پروانه هاى ثبت اختراع به عنوان یک شاخص استفاده  مى شود. هدف از بررسى استنادهاى 
پروانه هاى ثبت اختراع، نشان دادن این امر است که چه بخشى از دانش توصیف شده در 
یک پروانه ثبت اختراع پیگیرى شده و یا به عبارتى چه بخشى از یک دانش تولیدشده در 
یک پروانه ثبت اختراع، به وسیله دیگر صاحبان پروانه هاى ثبت اختراع مورد توجه قرار 

گرفته است.
یافته هاى پژوهش هاى مختلف نشان داده است که استنادها ابتدا در بین حوزه هایى که به 
همدیگر شباهت موضوعى نزدیک ترى دارند و سپس در بخش هاى بزرگ تر و حوزه هاى 
جغرافیایى گسترده تر اتفاق مى افتد (مارسه و ورسپاگن4، 2002، ص 532). از سوى دیگر، 

استنادها رابطه اى مستقیم با ارزش اختراع و نوآورى دارند (ترج تنبرگ5، 1990، ص 5). 
هر پروانه  ثبت اختراع، اطالعاتى در خصوص رده اى (حوزه موضوعى) که به آن تعلق 
دارد، محل جغرافیایى، تاریخ به کارگیرى، و تعداد استنادهایى که دریافت کرده است دارد. 
با استفاده از این اطالعات، امکان بررسى نزدیکى به علم6، اصالت7، تأثیرات بعدى (آینده)، 
و اثرگذارى هاى عمومى وجود داد (هال، جف، و ترج تنبرگ8، 2000). همان طور که پیشتر 
نیز ذکر شد، با توجه به  وجود اطالعات غنى و مفید در پروانه هاى ثبت اختراع و جریان 
دانش شکل گرفته به واسطه شکل گیرى شبکه جریان دانش میان مخترعان، شناسایى ساختار 
شبکه و روشى مناسب براى تحلیل آن نیاز است. بنابراین، در این پژوهش ارزش پروانه هاى 
ثبت اختراع کشورهاى اسالمى براساس عامل اهمیت (نگاه به آینده) در قالب دو پرسش 
زیر بررسى مى شود با این فرض که بین سنجه هاى نگاه به آینده و کلیّت رابطه وجود دارد:

اهمیت نگاه به آینده در پروانه هاى ثبت اختراع کشورهاى اسالمى طى سال هاى 2005 . 1
تا 2014 چگونه است؟

پراکندگى سنجه اهمیت نگاه به آینده در پروانه هاى ثبت اختراع کشورهاى اسالمى طى . 2
سال هاى 2005 تا 2014 چگونه است؟
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مرورى بر پژوهش هاى پیشین نشان مى دهد که نخستین تحلیل استنادى پروانه هاى 
ثبت اختراع توسط ریزنر1 در سال 1963 در شرکت آى.بى.ام. انجام شد. در سال 1975، 
داده هاى استنادى پروانه هاى ثبت اختراع امریکا به صورت رایانه اى درآمد. در سال بعد، اداره 
ثبت اختراع امریکا2 در گزارشى با عنوان "گزارش ششمین ارزیابى و پیش بینى فناورى" 
پروانه هاى ثبت اختراع پراستناد را فهرست و پیشنهاد کرد تعداد دفعاتى که یک پروانه ثبت 
اختراع مورد استناد قرار مى گیرد، شاخصى براى اهمیت فنى آن باشد. در سال 1978، الیس، 
هپبورن، و اوپنهایم3 در بریتانیا روى شبکه هاى استنادى کار کردند. آنها زنجیرة استنادى 
پروانه هاى ثبت اختراع را پیگیرى کردند تا کشفیات و نقطه هاى عطف را مشخص سازند. 
اولین مطالعه تقریباً رسمى در زمینه تحلیل استنادى پروانه هاى ثبت اختراع توسط مؤسسه 
پژوهشى سى.اچ.آى.4 و با حمایت مؤسسه ملى علوم امریکا5 انجام شد. در ادامه، به تعدادى 

از پژوهش هاى صورت گرفته در راستاى اهداف این پژوهش پرداخته مى شود.
نتایج پژوهش جف و تراج تنبرگ6 (1996) نشان داد که به پروانه هاى ثبت اختراع 
دانشگاهى بسیار بیشتر از سایر گروه ها استناد شده و بیشتر آنها نیز مربوط به سال هاى اخیر و 
در حوزه پزشکى و داروشناسى بوده است. نتایج پژوهش دو سال بعد آنها نشان داد که ارائه 
دیدى کلى در خصوص جریان دانش بین المللى با استفاده از استناد پروانه هاى ثبت اختراع 
امکان پذیر است. یافته هاى پژوهش تأکید داشت که پروانه هاى ثبت اختراع مؤسسات و 
شرکت هاى فعال در حوزه هاى مشابه، بسیار شبیه به هم استناد مى دهند؛ به عبارتى، پروانه هاى 
ثبت اختراع ثبت شده در یک حوزه موضوعى مشابه، 100 برابر بیشتر از پروانه هاى ثبت 
اختراع که داراى حوزه هاى موضوعى متفاوت هستند، به همدیگر استناد مى دهند (جف و 

تراج تنبرگ، 1998). 
یافته هاى پژوهش پرى7 (2002) نشان داد که توزیع و اشاعه دانش و به تبع آن، جریان 

دانش، وابستگى زیادى به فاصله جغرافیایى و نوع فناورى دارد.
هو و جف8 (2003) در پژوهشى دریافتند که نزدیکى و شباهت فناورى، عاملى بسیار 
مهم در اشاعه دانش بود و آمارها نشان از تأثیر 5 برابرى این عامل دارد. در مجموع، آنها 
به این نتیجه رسیدند که همبستگى و رابطه مستقیمى میان سرمایه گذارى خارجى و جریان 

دانش وجود دارد.
پرى (2004) در پژوهش دیگرى دریافت که عوامل بسیار مهمى مى تواند در جریان 
دانش تأثیر مثبت یا منفى داشته باشد. فاصله جغرافیایى، تخصص داشتن در حوزه هاى 
مختلف، و تفاوت زبانى کشورها و مناطق با همدیگر از جمله عوامل تأثیرگذار در میزان و 

گستره جریان دانش است.

1. Reisner
2. United States Patent & 

Trademark Office 
(USPTO)

3. Ellis, Hepburn, & 
Oppenheim

4. Carvill Hurricane 
Index (CHI)

5. National Academy of 
Sciences

6. Jaffe & Trajtenberg
7. Peri
8. Hu & Jaffe
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پژوهش االزاوى1 (2005) نشان داد که تأثیر عمیق و مثبتى میان سرمایه گذارى هاى 
مستقیم متقابل میان مؤسسات و بنگاه هاى داخلى و خارجى در خصوص جریان دانش 
وجود دارد. مؤسساتى که در حوزه هاى فنى و فناورى مشابهى فعالیت مى کنند، عالقه مندى 
زیادى به تلفیق و به اشتراك گذارى دانش خود دارند. از سوى دیگر، توزیع سرمایه گذارى هاى 
مستقیم خارجى که به وسیله استنادهاى پروانه هاى ثبت اختراع ارزش گذارى شده است تأثیر 

مستقیمى در نوآورى هاى منطقه اى و تولیدات داخلى دارند.
هان و پارك2 (2006) به این نتیجه رسیدند که دانش پیشین و پسین، تراکم، و شدت 
شبکه هاى دانش به طور منظم و با سرعت رو به رشد است و با وجود عملکرد ضعیف و 
ناقص شبکه هاى دانش در بعضى موارد، پیوندهاى دانش میان عوامل سنتى و عوامل نوظهور 

بسیار فعال است.
نتایج پژوهش آگروال، کوك برن، و مک هال3 (2006) نشان داد هر چند افرادى که داراى 
پایگاه هاى اجتماعى در حوزه هاى خاص بودند و از نظر جغرافیایى جدا از هم بودند، ولى 

بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته بودند.
سینگ4 (2007) در مطالعه خود متوجه شد که پروانه هاى ثبت اختراع کشورهاى 
میزبان به پروانه هاى ثبت اختراع شرکت هاى چندملیتى استناد مى کنند و متقابًال، مخترعان 
شرکت هاى چندملیتى در باالترین سطح و به خصوص زمانى که کشور میزبان از نظر فناورى 
پیشرفته باشد، پروانه هاى ثبت اختراع کشور میزبان را مورد استناد قرار مى دهند. وى این گونه 
تفسیر کرده است که مقدار مشخصى از دانش به صورت متقابل و دوسویه بین شرکت هاى 

چندملیتى و کشورهاى میزبان آنها در جریان است.
نومالر و ورسپاگن5 (2008) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که سنجش هاى سنتى 
تعداد استناد به منابع علمى هر چند به عنوان شاخص مهمى در تعیین جریان دانش است، 
اما جنبه هاى دیگرى وجود دارد که در این مقیاس سنجش بررسى نمى شود. نقطه تمرکز 
این پژوهش بر این است که چه بخشى از حوزه موضوعى دانش موجود در شبکه بیشترین 
استفاده را مى کند و همچنین بیشترین سهم را در انتقال دانش برعهده دارد. نتایج پژوهش 
پاسى و یوساى (2009) نشان داد که جریان دانش در صورت وجود فاصله جغرافیایى میان 
مبدأ و مقصد کاهش پیدا مى کند. همچنین، نتایج نشان داد تمایل جریان دانش شکل گرفته، 

میان مناطق و حوزه ها در میان کشورهاى مشابه، به سمت افزایش و ارتقاء است.
پارك و کانگ6 (2009) در پژوهش خود دریافتند که الگوهاى جذب دانش علمى و 
پراکندگى دانش فناورانه در حوزه هاى گوناگون متفاوت است. کامیناتى و استابیلى7 (2010) 
در پژوهش خود نشان دادند که تمایل به افزایش پژوهش در حوزه هاى چندرشته اى در 

1. AlAzzawi
2. Han & Park
3. Agraval, Cockburn, & 

Mc Hale
4. Singh
5. Nomaler & Verspagen
6. Park & Kang
7. Caminati & Stabile
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فعالیت هاى نوآورانه روز به روز در حال رشد است و در طول دوره مورد بررسى، اندازه 
اعضاى شبکه بیش از شش درصد رشد داشته و دانش بین 60 درصد از زیرگروه ها توزیع 

شده است.
نتایج پژوهش لى8 و همکاران (2012) نشان داد که متوسط توزیع استنادها به سمت 
استناد بیشتر گرایش دارد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میان توسعه فناورى و استنادهاى 
واقعى بیشتر از زمانى که استنادها به صورت نمونه انتخاب شده است، همبستگى وجود 
دارد. همچنین نتایج نشان داد که امکان سنجش توسعه آینده فناورى براساس میزان استناد 

وجود دارد.
منصورى و عصاره (1393) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که باید حداقل 10 سال 
از زمان انتشار این منابع سپرى گردد تا تأثیر واقعى آنها در فناورى مشخص شود. میانگین 
نمره کلیّت براى تعیین میزان تأثیر و کاربرد پروانه هاى ثبت اختراع در حوزه هاى موضوعى 
نشان داد که عالوه بر تأثیر پروانه هاى ثبت اختراع در حوزه خود، گرایش زیادى به برقرارى 
ارتباط با حوزه هاى موضوعى دیگر وجود دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین 
سنجه هاى نگاه به گذشته و نگاه به آیند رابطه معنادار وجود دارد و این نشان از وابستگى 

تأثیر آینده یک پروانه ثبت اختراع به گذشته استنادى آن دارد.

روش شناسى
به منظور شناسایى تأثیرگذارى واقعى پروانه هاى ثبت اختراع در چرخه جریان دانش، با 
استفاده از شناسایى نسل اول و دوم استنادى پروانه هاى ثبت اختراع، اهمیت استنادى 
نگاه به آینده پروانه هاى ثبت اختراع کشورهاى 10 کشور برتر اسالمى که در پایگاه ثبت 
اختراع امریکا داراى بیشترین پروانه ثبت اختراع بودند (ایران، ترکیه، مالزى، مصر، عربستان، 
اندونزى، الجزایر، پاکستان، و اردن)، شناسایى و تحلیل شد. مالك انتخاب، پروانه هاى 
ثبت اختراعى بود که حداقل یکى از مخترعان آنها از کشورهاى اسالمى باشند و با نام 
این کشورها اقدام به ثبت اختراع خود در پایگاه ثبت اختراع امریکا کرده یا کشور حامى9 

(درخواست کننده) و کشور صاحب امتیاز10 یکى از کشورهاى اسالمى باشد11.
براى محاسبه اهمیت و کلیّت و تعیین میزان اهمیت و تأثیرگذارى پروانه هاى ثبت 

اختراع مورد بررسى از روش تحلیل استنادى استفاده شد. 
کلیدى ترین مفهوم و جنبه، در میان روابط یک پروانه با آیندگان، اهمیت یک پروانه 

نام گذارى مى شود که براساس فرمول زیر تعیین مى شود (جف و تراج تنبرگ، 2005):

1. Lee
2. Applicant Country 

(AACO)
3. Assignee Country (ACN)

4. براى گردآورى داده هاى مربوط از 
فرمول جستجوى زیر استفاده شد: 
(((ICN/(((((((((IR OR 
TR) OR MY) OR 
ID)  OR JO) OR DZ) OR 
EG) OR MA) OR PK) 
OR AACO/(((((((((IR 
OR TR) OR MY) OR 
ID) OR SD) OR JO) 
OR DZ) OR EG) OR 
MA) OR PK)) OR ACN/
(((((((((IR OR TR) OR 
MY) OR ID) OR SD) 
OR JO) OR DZ) OR 
EG) OR MA) OR PK)) 
AND APD/20040101-
>20131231)
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IMPORT شاخص اهمیت نگاه به آینده برابر است با:
f

NCITING) که به عنوان استناد نسل اول 
i
 تعداد استنادهاى تعلق یافته به پروانه اصلى (

شناخته مى شود یعنى استنادهایى که به طور مستقیم به پروانه هاى ثبت اختراع اصلى داده 
شده است.

x همیشه یک عدد ثابت است که بین دو عدد صفر و یک قرار مى گیرد (x<1>0). در 
این پژوهش متوسط میان دو عدد 0-1 یعنى عدد 0/5 در نظر گرفته شد. 

J تعداد استنادهاى تعلق گرفته به پروانه اصلى در نسل دوم استنادها به تفکیک استنادهاى 
نسل اول است. تعداد این نوع استناد براساس میزان اهمیت و تأثیر دو گروه از پروانه هاى 
ثبت اختراع (گروه پروانه هاى ثبت اختراع اصلى و گروه پروانه هاى ثبت اختراع مورد استناد) 

در نوسان است (منصورى و عصاره، 1393). 
در سنجه هاى باال به تأثیر و اهمیت یک پروانه ثبت اختراع پرداخته شد، ولى مشخص 
نشد که چقدر این اهمیت در حوزه هاى مرتبط و غیرمرتبط پراکنده شده و در توسعه آینده 
فناورى چه میزان اهمیت داشته است. پاسخ به این ابهام، به نوعى به آینده پژوهى پروانه ثبت 
اختراع مى انجامد. یکى از سنجه هاى مربوط به نگاه به آینده، کلیّت است که به پیگیرى تأثیر 
یک اختراع در پیشرفت فناورى مى پردازد که ممکن است در حوزه هاى مختلف پراکنده 
باشد. آینده شناسى براساس نمایه هرفیندال1 محاسبه مى شود که در آن تعداد استناد در هر رده 
سه شماره اى مربوط به هر پروانه ثبت اختراع، نقشى مشابه به عنوان فروش در سازمان هاى 
تجارى را بازى مى کند (جف و تراج تنبرگ، 2005). به عبارت دیگر، کلیّت به عنوان سنجه اى 
تعریف مى شود که به بررسى میزان پراکندگى استنادهاى دریافتى پروانه هاى ثبت اختراع در 
حوزه هاى موضوعى مى پردازد. هر چه این پراکندگى بیشتر باشد، نشان دهنده تأثیر بیشتر در 
حوزه هاى فناورى است و نیز به طور بالقوه، بازخوردهاى مناسب اجتماعى را به همراه دارد. 

به منظور محاسبه کلیّت از فرمول زیر استفاده گردید:

K: شاخص رده هر پروانه ثبت اختراع، و Ni تعداد رده هاى متفاوتى که به هر پروانه 
ثبت اختراع استنادکننده تعلق دارد. به عبارتى، k رده موضوعى پروانه ثبت اختراع مورد استناد  1. Herfindahl
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N مجموع رده هاى موضوعى پروانه هاى استنادکننده است. به تفکیک هر پروانه ثبت 
i
است و 

اختراع استنادکننده شناسایى و نهایتاً با همدیگر جمع مى شود.
همان طور که عنوان شد در این پژوهش داده هاى مورد نیاز از "پایگاه ثبت اختراع 
و عالئم تجارى امریکا" استخراج گردید. با توجه به اهمیت پروانه هاى ثبت اختراع 
در اشاعه دانش، پایگاه هاى مختلفى در جهان اقدام به گردآورى و ثبت این مدارك 
مى نمایند که از معروف ترین آنها، پایگاه ثبت اختراع و عالئم تجارى امریکا، پایگاه 
سازمان جهانى مالکیت فکرى1، پایگاه ثبت اختراع اروپا2، و پایگاه ثبت اختراع ژاپن3 
را مى توان نام برد. اگر چه در بسیارى از کشورها به طور خاص پایگاه ملى براى ثبت 
اختراعات وجود دارد4. از بین پایگاه هاى مطرح در سطح جهانى، دو پایگاه اداره ثبت 
اختراع امریکا و اروپا داراى سابقه بیشتر و جامعیت باالترى در زمینه گردآورى و ثبت 

پروانه هاى ثبت اختراع از سراسر جهان هستند. 
تفاوت اساسى میان این دو پایگاه این است که در پایگاه ثبت اختراع اروپا عالوه بر 
اطالعات استنادى که مخترع یا سازمان پشتیبان در پایگاه ثبت مى کند، ارزیاب پروانه ثبت 
اختراع نیز ممکن است اطالعات زیادى در خصوص استنادهاى تعلق گرفته در پایگاه ثبت 
نماید که این امر منجر به بى اطالعى مخترع از اطالعات استنادى پروانه ثبت اختراع وى 
مى شود. در حالى که پایگاه اداره ثبت اختراع امریکا، نخست اینکه مخترع را ملزم مى کند که 
خود تمامى اطالعات را ثبت نماید، دوم اینکه این پایگاه از مخترع مى خواهد که اطالعات 
کامل اختراع تولیدشده را وارد  کند. در پایگاه ثبت اختراع اروپا این عمل انجام نمى شود 

(کریسکولو، ناروال، و ورس پاگن، 2005). 
 همان طور که اشاره شد، جامعه پژوهش حاضر کلیه پروانه هاى ثبت اختراع مربوط به 
کشورهاى اسالمى است که بین سال هاى 2005 تا 2014 در این پایگاه ثبت شده اند. با توجه 
به ماهیت پژوهش، الزم بود اطالعات خاصى از پروانه هاى ثبت اختراع استخراج شود که 

عبارت اند از:
شماره پروانه ثبت اختراع5، سال اعتباریابى6، سال ثبت7، حوزه کلى فناورى8، شماره 
پروانه ثبت اختراع استنادکننده، شماره پروانه ثبت اختراع استنادشونده، تعداد استناد داده شده 
و تعداد استنادهاى دریافت شده. هر پروانه ثبت اختراع موجود در پایگاه اداره ثبت اختراع 
امریکا، داراى اطالعات فوق است که این اطالعات در قالب یک صفحه اچ.تى.ام.ال. ذخیره 

شده اند. 
بعد از جستجوى پروانه هاى ثبت اختراع مورد نیاز از طریق صفحه جستجوى پیشرفته 
پایگاه ثبت اختراع و عالئم تجارى امریکا، نشانى اینترنتى نتیجه جستجو وارد نرم افزارهاى 

1. World Intellectual 
Property Organization 
(WIPO)

2. European Patent Office
3. Japan Patent Office

اختراع  ثبت  پایگاه هاى  فهرست   .4
در  مختلف  کشورهاى  به  مربوط 

نشانى زیر آمده است:
http://en.wikipedia.org/
wiki/Patent_office
5. Patent Number  
6. Grant Year
7. Application Year
8. Technological Category
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USpto1.exe ،Patref3.exe و USpto2-4.exe شد و داده ها در قالب هاى txt. استخراج و مورد 

تحلیل قرار گرفت. داده هاى به دست آمده با استفاده از آمار توصیفى و آمار استنباطى و 
ضریب همبستگى پیرسون تحلیل شد.

یافته ها
مجموع پروانه هاى ثبت اختراع گردآورى شده در همه موضوعات، جمعاً 3435 پروانه ثبت 
اختراع بود. تعداد 11304 مخترع در ثبت آنها سهیم بودند که سهم کشورهاى اسالمى مورد 
بررسى در جدول 1 آمده است. در جدول 1، کشورهاى اسالمى که 20 یا بیش از 20 مخترع 

داشته اند، به نمایش گذاشته شده است. 

جدول 1. سهم کشورهاى اسالمى داراى 20 یا بیش از 20 مخترع 

درصد تعداد مخرتع کشور ردیف
٤٠/٣٢ ٤٥٥٧ مالزی ١

٨/٣٤ ٩٤٣ ترکیه ٢

٣/٣٩ ٣٨٣ مرص ٣

٢/٧٤ ٣١٠ ایران ٤

٢/٣٨ ٢٦٩ اندونزی ٥

١/٥٢ ١٧٢ پاکستان ٦

٠/٨٣ ٩٤ اردن ٧

٠/٦٣ ٧١ عربستان سعودی ٨

٠/١٨ ٢٠ الجزایر ٩

جدول 1 نشان مى دهد که از تعداد 11304 مخترع تبعه کشورهاى مختلف، سهم کشور 
مالزى (4557)، ترکیه (943)، مصر (383)، و ایران (309) پروانه ثبت اختراع است که 
به ترتیب با دارا بودن 40/3، 8/34، 3/38، و 2/74 درصد از کل پروانه هاى ثبت اختراع مورد 

بررسى، در رتبه هاى اول تا چهارم قرار دارند.
به منظور شناسایى تأثیرگذارى واقعى پروانه هاى ثبت اختراع مورد بررسى در چرخه 
جریان دانش، با استفاده از شناسایى نسل هاى اول و دوم استنادى پروانه هاى ثبت اختراع، 



۱۳۹
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

ارزش پروانه های ثبت اخرتاع 
کشورهای اسالمی

براساس عامل اهمیت

این  در  شد.  تحلیل  و  شناسایى  اختراع  ثبت  پروانه هاى  آینده  به  نگاه  استنادى  اهمیت 
خصوص، شاخص هایى معرفى شده است که منجر به تشخیص اهمیت پروانه هاى ثبت 
اختراع براساس شاخص تأثیرگذارى پروانه هاى مربوطه مى شود. این نوع شاخص براى 
اولین بار توسط جف و همکاران تحت عنوان "اهمیت ضریب تأثیر نگاه به گذشته و نگاه 

به آینده" بیان شد (تراج تنبرگ، هندرسون، و جف، 1997). 
از پروانه هاى ثبت اختراع استنادکننده به پروانه هاى مورد بررسى به منظور شناسایى 
آیندگان1 استفاده شده است. منظور از آیندگان در پژوهش حاضر، پروانه هاى ثبت اختراعى 
است که به پروانه هاى ثبت اختراع مورد بررسى استناد داده اند. براى استنادهاى آینده، نسلى 
از پروانه هاى ثبت اختراع مورد بررسى قرار مى گیرند که مربوط به استنادهایى است که 
توسط پروانه هاى ثبت اختراع نسل اولى مورد استناد واقع شده یا پروانه هاى ثبت اختراع 

نسل اول را مورد استناد قرار داده اند. 
به منظور پاسخگویى به پرسش پژوهش در خصوص چگونگى میزان اهمیت نگاه 
به آینده پروانه هاى ثبت اختراع، با توجه به اینکه بازه زمانى داده هاى گردآورى شده بین 
سال هاى 2005 تا 2014 بود، بنابراین به طور معمول نیز محدوده تأثیرگذارى پروانه هاى ثبت 
اختراع در همین بازه زمانى و به صورت درون گروهى مد نظر قرار گرفت. بعد از شناسایى 
هر کدام از مؤلفه هاى مورد نیاز، اهمیت نگاه به آینده2 تک تک پروانه هاى ثبت اختراع تعیین 

و تحلیل شد.
تحلیل داده ها نشان داد که اهمیت نگاه به آینده در جامعه مورد پژوهش از 0/21 تا 4/41 
متغیر است. بررسى اهمیت نگاه به آینده نشان داد که سال هاى ابتدایى مورد بررسى داراى 
بیشترین نمره ضریب تأثیر نگاه به آینده است. این امر نشان دهنده آن است که زمان انتشار 
یک پروانه ثبت اختراع در پایگاه مربوط، بر میزان اهمیت نگاه به آینده تأثیرگذار است، هر 
چند چگونگى روند این نمره در سال هاى مورد بررسى متفاوت است. با این حال، میانگین 
ضریب تأثیر نگاه به آینده پروانه هاى ثبت اختراع در سال هاى مورد بررسى داراى روندى 

نزولى است.
همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، روند ضریب تأثیر نگاه به آینده در 
سال هاى مورد بررسى، ابتدا سیر نزولى پیدا کرده و شدت آن در سال هاى بعدى بیشتر شده 
است. این امر نشان دهنده آن است که باید مدت زمانى سپرى شود تا یک پروانه ثبت اختراع 

میانگین استناد باالترى را دریافت نماید.
1. Forward citation
2. Forward looking  

measure
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نمودار 1. روند شکل گیرى ضریب تأثیر نگاه به آینده در سال هاى مختلف مورد بررسى

جدول 2، میانگین میزان کلیّت پروانه هاى ثبت اختراع مورد بررسى در سال هاى مختلف 
را نشان مى دهد. 

جدول 2. میانگین کلیّت در میان سال هاى مورد بررسى

 فراوانی پروانه های سال
حداکرث رضیب کلّیتحداقل رضیب کلّیتثبت اخرتاع

۲۰۰۵۴۴۰/۰۰۱۰/۴۳

۲۰۰۶۱۱۱۰/۰۳۰/۳۲

۲۰۰۷۲۱۳۰/۰۵۰/۳۳

۲۰۰۸۲۵۶۰/۰۵۰/۲۳

۲۰۰۹۳۰۰۰/۰۴۰/۲۴

۲۰۱۰۳۹۸۰/۰۳۰/۲۱

۲۰۱۱۴۱۸۰/۰۴۰/۲۷

۲۰۱۲۵۱۷۰/۰۴۰/۲۸

۲۰۱۴۵۸۵۰/۰۲۰/۲۶

۲۰۱۴۵۹۳۰/۰۵۰/۳۱

میانگین نمره کلیّت در میان پروانه هاى کشورهاى اسالمى عدد 0/28 بود که نشان دهنده 
این است که کمتر از یک سوم از استناددهنده ها به پروانه هاى مورد بررسى از سایر حوزه هاى 
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اصلى (موضوعات یک رقمى، دو رقمى، و سه رقمى) است. این امر بدین معناست که 
پروانه هاى استناددهنده عمدتاً از حوزه موضوعى پروانه استنادگیرنده بوده است. داده هاى 
جدول 2 نشان مى دهد که به طور متوسط، این شیب حرکت در سال هاى متفاوت نظم 

مشخصى نداشته و در نوسان بوده است.
به منظور شناسایى رابطه میان سنجه هاى نگاه به آینده (اهمیت نگاه به آینده و کلیّت1) 
از آزمون همبستگى  پیرسون استفاده شد. به همین منظور، ابتدا داده هاى مربوط به اهمیت 
نگاه به آینده و کلیّت مربوط به هر کدام از پروانه هاى ثبت اختراع مورد بررسى استخراج 

و تحلیل شد. 

جدول 3. همبستگى بین سنجه هاى نگاه به آینده

کلیّت  اهمیت نگاه به گذشتهمتغیرها

اهمیت نگاه به آینده
۱۰/۳

٠٠١/≥٠

کلیّت
۰/۳

۱

٠٠١/≥٠

همان طور که در جدول 3 مشاهده مى شود، بین هر دو متغیر اهمیت نگاه به آینده و 
 r=0/3 کلیّت رابطه معنادارى وجود دارد. همبستگى بین متغیر اهمیت نگاه به آینده و کلیّت
(p <0/01) بود که نشان داد همبستگى بین متغیرها معنادار است. کلیّت در بررسى اهمیت 
پروانه هاى ثبت اختراع به پیگیرى تأثیر یک اختراع در پیشرفت فناورى مى پردازد که ممکن 
است در حوزه هاى مختلف پراکنده باشد. بنابراین، مشخص شد که پروانه هاى ثبت اختراع 
استناددهنده به پروانه هاى ثبت اختراع مورد بررسى از گروه هاى موضوعى مختلف بوده و 

پراکندگى موضوعى داشته اند.

نتیجه گیرى
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کشورهاى ترکیه و مالزى داراى باالترین تعداد پروانه ثبت 
اختراع بودند. از آنجا که بیشتر پروانه هاى ثبت اختراع موجود به زبان انگلیسى نگاشته شده، 
بنابراین شاید یکى از دالیل کم بودن سهم بسیارى از کشورهاى اسالمى عامل زبانى باشد که 
Generality .1باعث شده است بخشى از تولیدات نوآورى هاى کشورها در قالب پروانه هاى ثبت اختراع 
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در این پایگاه ثبت نشود. هر چند هر مخترعى از هر کشورى مى تواند در این پایگاه و سایر 
پایگاه هاى بین المللى اختراع خود را به ثبت برساند، ولى عامل زبان مى تواند یکى از موانع 

ثبت اختراع در این پایگاه باشد که نیاز به پژوهش مستقل دیگرى دارد.
کشورهاى  که  است  یادآورى  قابل  نیز  نکته  این  زبانى،  محدودیت هاى  از  فارغ  اما 
توسعه یافته اهمیت نوآورى ها در توسعه اقتصادى و اجتماعى را به خوبى درك کرده و 
سرمایه گذارى هاى عظیمى نیز در این راستا انجام داده اند. این کشورها به درستى در جهان 
اقتصادمحور امروز به پژوهش و توسعه مى پردازند و براى آنها، حفاظت از مالکیت معنوى 
صاحبان پژوهش و نوآورى ها در جهان امروز از اهمیت فراوانى برخوردار است. بنابراین، 
کشورهاى فعال در حوزه پژوهش و توسعه از هر روشى براى ثبت نوآورى ها و حفظ 

حقوق مادى و معنوى مخترعان استفاده مى کنند.
کشورهاى  از  بسیارى  براى  اختراع  ثبت  پروانه هاى  بودن  بااهمیت  دلیل  مهم ترین 
توسعه یافته و حتى نوظهور این است که اقتصاد این نوع کشورها بر نوآورى ها و تولید 
فناورى پایه گذارى شده است. نمونه تأثیر سوء کاهش تولید پروانه هاى ثبت اختراع را 
مى توان در کاهش درآمد ناخالص ملى و رکود اقتصادى امریکا در دهه 70 عنوان کرد. 
کارشناسان دلیل اصلى آن را رکود در توسعه علمى و نوآورى ها عنوان مى کنند (شکرى و 

ابراهیمى ساالرى، 1388). 
در بعضى کشورها درصد باالى تولید ناخالص ملى نتیجه توسعه علمى و تولید دانش 
و تبدیل آن به فناورى است. از آنجا که دانش از طریق فناورى جریان پیدا مى کند، بنابراین 
میزان تولید فناورى یک کشور مى تواند شاهدى بر میزان جریان دانش در آن کشور باشد. 
براساس آمار منتشرشده اتحادیه اروپا1، در سال 2008 بیش از 55 درصد مجموع تجارت 
کشورهاى اروپایى از قبیل آلمان، بریتانیا، ایتالیا، و فرانسه براساس تولید فناورى سطح باال2 
بوده است (یورو استت: آمار تفصیلى3، 2012). ویژگى فناورى سطح باال در این آمار، 
استفاده از شاخص پروانه ثبت اختراع براى تولید فناورى معرفى شده است، به عبارتى 
شاخص این بوده که دانش تولیدشده توسط پروانه هاى ثبت اختراع باید به فناورى سطح 
باال تبدیل شده باشد. در این آمار از کشور انگلستان در صدر کشورهاى تولیدکننده فناورى 
سطح باال نام برده شده و همچنین اعالم شده است که در سال 2010 بیش از 34 میلیون نفر 
در بخش صنعتى اتحادیه اروپا استخدام شده اند که 2/3 میلیون نفر از آنها در بخش فناورى 

سطح باال بوده است4. 
همه این آمارها نشان دهنده تأثیر غیرقابل  انکار نوآورى ها و پروانه هاى ثبت اختراع در 
میزان اشتغال یک جامعه است. همین امر باعث شده است که این نوع کشورها در تولید و 

1. European Union
2. Hight -Tech
3. Eurostat: statistic 

explained
4. براى کسب اطالعات بیشتر در این 
خصوص به نشانى زیر مراجعه شود:

http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/statistics_explained/index.
php/High-tech_statistics
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ثبت پروانه هاى ثبت اختراع باکیفیت تالش کنند. عالوه بر این، تولید پروانه هاى ثبت اختراع 
باکیفیت، استناد زیاد را به همراه دارد. کشورهاى اسالمى به خصوص، کشورهاى نوظهور 
و در حال توسعه کشورهاى اسالمى از قبیل ترکیه، مالزى، و حتى ایران نیز از این قاعده 

مستثنى نیستند. 
نتایج همچنین نشان مى دهد که ایران در تولید پروانه هاى ثبت اختراع نسبت به بعضى 
کشورهاى جهان اسالم و جهان وضعیت مناسبى ندارد. اما الزم به ذکر است که براساس 
آمارها، کشور ایران در تولید علم و دانش در همه زمینه ها رشد قابل توجهى دارد1. آنچه 
مسلم است منظور از رشد علمى در ایران، میزان انتشار مقاله در پایگاه هاى بین المللى است، 
در حالى که از سایر منابع علمى انتشاردهنده دانش غافل مانده ایم. یکى از منابع اشاعه دهنده 
دانش واقعى، پروانه هاى ثبت اختراع است. هر چند در ایران اختراعات زیادى به ثبت 
مى رسد، ولى به دلیل اینکه در پایگاهى معتبر به صورت ساختارمند ذخیره و در دسترس قرار 
نمى گیرد، این بخش از تولیدات دانشى کشور در زمره تولیدات علمى جهانى قرار نمى گیرد 
و بنابراین در جریان دانش مؤثر واقع نمى شود. بنابراین ضرورت دارد که به این بخش از 

تولیدات دانش کشور نیز اهمیت داده شود.
از سوى دیگر، ایران، براساس نتایج پژوهش حاضر و با توجه به استنادهایى که به 
پروانه هاى ثبت اختراع این کشور تعلق گرفته است و ارتباطاتى که بین مخترعان این کشور 
و سایر کشورها برقرار شده است، در زمره کشورهاى در حال قدرت گرفتن به شمار آمد. 
اما براى اینکه کشور ایران بتواند مانند برخى کشورهاى نوظهور از قبیل مالزى، ترکیه، کره 
جنوبى، تایوان، و سایر کشورها صاحب قدرت شود الزم است که مخترعان کشور ایران 
پروانه هاى ثبت اختراع خود را در سطح ملى و بین المللى منتشر نمایند. با توجه به اینکه 
کشور ایران یک پایگاه منسجم ثبت اختراعات ندارد مسئوالن امر باید با الگوپذیرى از ساختار 
پایگاه هاى ثبت اختراع نسبت به راه اندازى این پایگاه اقدام نمایند. ضمن اینکه همان طور که 
پیش تر مطرح شد، یکى از دالیل استناد، عالوه بر دسترس پذیرى منبع اطالعاتى، مشارکت 
با دیگر مخترعان است. بنابراین، مخترعان ایرانى باید تالش کنند با مخترعان دیگر کشورها 

تعامل بیشترى برقرار نماید.
نتایج پژوهش در رابطه با کلیّت نشان مى دهد که میانگین نمره کلیّت در بازه زمانى 
مورد بررسى به سمت صفر تمایل دارد. به عبارتى، تأثیر پروانه هاى ثبت اختراع مورد 
استناد واقع شده بیشتر بر حوزه هاى تخصصى و مشابه پروانه هاى مورد بررسى بوده است 
و موضوعات پروانه هاى مورد بررسى توانایى تأثیرگذارى در حوزه هاى دیگر را کمتر 
داشته اند. هر چند نتایج پژوهش هاى دیگر (نومالر و ورسپاگن2 ، 2008؛ منصورى، 1391) 

1. به منظور اطالع از آخرین نرخ رشد و 
آمار تولیدات علمى ایران به پایگاه 
 (ISC) استنادى علوم جهان اسالم
 www.isc.gov.ir به نشانى اینترنتى

مراجعه شود.
2. Nomaler & Verspagen
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نشان مى دهد که به دلیل ماهیت پروانه هاى ثبت اختراع و تأثیرگذارى یک حوزه بر حوزه هاى 
دیگر ممکن است دیگر پروانه هاى ثبت اختراع از یک حوزه به حوزه اى دیگر که انتظار 

نمى رود استناد داشته باشد.
نتایج آزمون وجود رابطه میان سنجه هاى نگاه به آینده، نشان مى دهد که بین اهمیت نگاه 
به آینده و کلیّت با جریان دانش رابطه معنادارى وجود دارد. این بدین معناست که هر چه بر 
میزان نمره اهمیت نگاه به آینده و کلیّت افزوده شود، میزان جریان دانش و به اعتبارى میزان 

استناد قرار گرفتن نیز افزایش پیدا مى کند. 
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