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 چکیده

 سازمان باشد.می کشورها از بسیاری توجه مورد اقتصادی رشد با مستقیم رابطه واسطه به امروزه آفرینیکار

 مجموعه زیر در که نهادهای و مردم از بسیاری دادن قرار الشمول عام تحت علت به ایران اجتماعی تامین

 .باشند پویا آن در توانندمی سازمانی اشخاص و کندمی ایفا کارآفرینی در بهسازی نقش دارد، خود اقتصادی

 گذارتأثیر عامل یک عنوان به است بوده الک جان کار نظریه از برگرفته که معنوی مالکیت و حقوق اثنا، این در

 مالکیت نظام این استحکام ها،حمایت سایر بر عالوه دارد انکاری قابلغیر نقش آفرینیکار به تمایل میزان در

 آماری نگاهی صرفاً پیشین هایوهشپژ رکه د .شود کارآفرینانه فکر شدن اقتصادی بنای زیر تواندمی فکری

 همین از است. نشده ارائه رابطه این در منسجمی پژوهش کنونتا و است شده مذکور سازمان در کارآفرینی به

 مالکیت و حقوق نقش که است این پژوهش این هدف موجود، ابهامات رفع و موضوع اهمیت به توجه با رو

 صورت چه به سازمانی، کارآفرینی انگیزه ایجاد در آن در کاربرد و المللبین حقوق و ایران قانون در معنوی

 به الزم اطالعات و شده پرداخته موضوع به محتوا تحلیل روش به توصیفی تحلیلی پژوهش این در .باشدمی

 قوانین و تخصصی مجالت تحقیقاتی، هاینامه پایان و رساله حقوقی، کتب در ایکتابخانه و اسنادی شیوه

 اینکه رغم علی قوانین که رسیدیم کلی گیری نتیجه این به واست.  شده آوری جمع المللی بین و داخلی رایج

 باشند.می ارزیابی نظام نیازمند بودن کارآفرینانه محرک و گذاریتأثیر برای دارند معنوی مالکیت از اعالمی جنبه

 در وانیافر تأثیر حقوقی شخص یک مجموعه زیر عنوان به حقیقی شخص از فکری حمایت که عالوه به

 .دارد کارآفرینی

 

 اجتماعی، قوانین تامین معنوی، سازمان کارآفرینی، مالکیت، مالکیت: کلیدی واژگان

 

 

                                                           
 21/11/1399ذیرش: تاریخ پ    10/8/1399تاریخ دریافت:  - 1

 الیگودرز مرکز نور¬پیام دانشگاه مدرس - 2



 ... تأمین سازمان در کارآفرینان معنوی حقوق /۱۳99زمستان/چهاردهم ش /ششم س/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه /49

 

 
 

 مقدمه

 بسیاری در که چرا. کند خلق کارآفرین سازمان یک که است این عمومی سازمان یک در مدیر یک مسئولیت

 تجربه و میدانی شناخت حسب سایرین، به نسبت سازمانی کارآفرینی فرآیند در سازمان یک اعضای موارد از

 خالصه کارمند به موستاکیس و زامپتاکیس پژوهش در لهئمس این هستند برخوردار بیشتری ییتوانا از خود،

 تعریف باشد خطرپذیری و نوآوری یبرگیرنده در و حاوی که رفتاری به اغلب کارآفرینانه رفتار. است شده

 و دانش تیمدیر و کارکنان دسازینتوانم مانند هایمقوله بر عالوه سازمانی تحول این برای ۳.است شده

 و دهدمی کارآفرین یک به را خاطر اطمینان که است معنوی و فکری مالکیت از حمایت نهایت در ابزارها

 Intellectual عبارت از برگرفته که معنوی مالکیت 4.گرددمی آن مطمئن سازی تجاری و ایده ییشکوفا موجب

Property Rights علمی، هایزمینه در فکری هایخالقیت و هاآفرینش از ناشی حقوق از است عبارت است 

 مالکیت از حمایت به راجع( ۱88۳)پاریس کنوانیسون الملل،بین حقوق در. باشدمی هنری و ادبی صنعتی،

 به راجع که (۱994)تریپس نامهموافقت است، شده ملحق آن به ۱۳۳7 سال در نیز ایران کشور و است صنعتی

 فکری مالکیت مورد در درنهایت و نشده ملحق آن به ایران تاکنون است، فکری مالکیت اقتصادی هایجنبه

 دارای باشد،می ملل سازمان تخصصی هایسازمان از یکی که هم (WIPO) فکری مالکیت جهانی سازمان

 از حمایت وضعیت بررسی زمینه در مطالعاتی پیشینه کاستی. باشدمی آن عضو نیز ایران جمله از عضو،۱79

 دید پژوهش این انجام با که داشت برآن را ما اجتماعی مینأت سازمان کارآفرینی در آن تأثیر و فکری مالکیت

 به باتوجه فکری و معنوی حمایت خصوص در موجود قوانین بازنگری در گذاریقانون مراجع به روشنی

 و ساز بتوانند سازمان این مسئوالن و مدیران تا است همچنین و شود ارائه کارآفرین یک از الملل بین قوانین

 طوربه. بگنجانند را کشور کل اجتماعی تامین سازمان کارآفرینانه کلی هایسیاست در فکری هایحمایت کار

 این باشیممی آن پی در که الیؤس. باشدمی کارآفرینی در معنوی حمایت اتتأثیر بررسی اصلی هدف خالصه

 انگیزه ایجاد در آن در کاربرد و المللبین حقوق و ایران قانون در معنوی مالکیت و حقوق نقش که است

 حمایت که باشدمی گونهاین خصوص این در پژوهش فرضیه و. باشدمی صورت چه به سازمانی، کارآفرینی

. دارند اعالمی جنبه بیشتر قوانین کنیل .باشدمی ثرؤم اجتماعی تامین سازمان کارآفرینی در فکری مالکیت از

 مالکیت دوم، گفتار کارآفرینی، مفهوم شامل اول گفتار که است شده نگارش مبحث چهار در حاضر پژوهش

 و ایران حقوق در معنوی مالکیت از حمایت سوم، گفتار الملل،بین و ایران حقوق در کارآفرینان معنوی

 .است شده داده اختصاص گیری ونتیجه هاپیشنهاد به چهارم گفتار و المللبین

                                                           
1. Zampetakis, L. And Mistakes, V.,(2007), "Entrepreneurial behavior in the Greek public sector" International 

Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, Vol. 13 No. 1,p201-  
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 کارآفرینی مفهوم: اول گفتار

 کارآفرینی تعریف ۱-۱

 حدود که آفرینیکار واژه است، شده آورده شغل کننده ایجاد معنای به فارسی لغت فرهنگ در کارآفرینی واژه

 شدن متعهد معنای به خود که باشد،می Entrepreneuriat فرانسوی لغت از برگرفته و دارد قدمت سال سیصد

 ( (Entrepreneurshipاست شده ترجمه انگلیسی به فرانسه زبان از میل استورات جان توسط واژه این است.

 تعریف چنین این را آن دانشمندان از ایعده یافت، دست آن مفهوم به تواننمی لغوی تعریف طریق از اما

 صورت به را کارآفرینی تعریف ۱928 سال در آفرینی،کار پدر به است معروف که شومپیتر ژوزف :اندکرده

 یواسطه به او بعدها البته که "است هافرصت از برداری بهره و درک در کارآفرینی عصاره "کرد:  مطرح زیر

 فرصت و جویی فرصت از عبارت آنرا که داد ارائه آفرینیکار از مجددی تعریف سیاست عرصه به ورود

 که 6دانستمی پذیری خطر و نظارت هدایت، از نوعی شامل را آفرینی کار استورات جان 5دانستمی پروری

 :است آمده چنین این است کارآفرین و دار سرمایه مدیر یهکنند زمتمای که خطرپذیری عامل توضیح در

 یا فعالیت بودن پذیر ریسک یواسطه به موارد از بسیاری در یا و برخی در را خود سرمایه همیشه کارآفرین

 افتند؛ می خطر به ،)دار سرمایه و آفرین کار) دو هر عبارتی به اندازدمی خطر به کامل، یا جزئی دادن دست از

 اما کنند،می دنبال سود پی در را خود سرمایه و دارند کار و کسب که رادیاست. اف جداگانه آنها هایدامنه اما

 داریسرمایه هر اما هستند، داریسرمایه کارآفرینان همه دیگر، عبارت به هستند. دارسرمایه نیستند، نوآور

بهره جهت فرد به منحصر منابعی با همراه ارزش خلق یندفرآ را کارآفرینی استیونسون 7نیست. کارآفرین

 را تولید ابزار تمامی که است عاملی کارآفرینی است معتقد سی باتیست جان .داند می فرصت یک از برداری

 دستمزدهای ارزش گیرد،می کار به که را ایسرمایه کل بازیافت تولیدات، ارزشی مسئولیت و کند می ترکیب

 یک کارآفرینی آستان، و گورول نظر از 8گیردمی عهده بر را حاصله سود نیز و پردازدمی که ایاجاره و بهره

 برای ملی اقتصادی هایسیاست توسط ایگسترده بطور که است اقتصاددانان میان در مهمی تحقیقاتی زمینه

 مسائل بر غلبه و اقتصاد بر کارآفرینانه فعالیت تأثیر دلیل به اهمیت این است. بوده دنیا سراسر در ثروت ایجاد

 .است جدید شغلی هایفرصت ایجاد و بیکاری از ناشی
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 قرار تشویق مورد اقتصادی رشد و جدید کارهای و کسب ایجاد و کوچک کارهای و کسب رشد رو این از

 که است بیکاری معضل شده، سبب را کارآفرینی به توجه لزوم که موضوعی بازرگان، نظر از 9است، گرفته

 خود تفکر و کارآفرین افراد پرورش رسد می نظر به که بطوری .است گریبان به دست سخت آن با کشور

. است گرفته قرار توجه مورد اقتصادی مدیران و گذارانسیاست طرف از مقتضی هایحلراه عنوان به اشتغالی

 اینکه بر عالوه کارآفرینی ،بارنت دیدگاه از و است توسعه و رشد موتور کارآفرینی ،شومپیتر نظر از که چرا

 جدید خدمت و محصوالت تولید و نوآوری اختراع، بین اتصال حلقه عنوان به است، اقتصاد توسعه موتور

 .بگیرد قرار زایی اشتغال خدمت در تواندمی این نهایت در و ۱0کند.می ایفا نقش

 

 یسازمان ینیآفرکار فیتعر ۱-۱-۱

 آن در و برد کار به (۱99۱) پینکات بار نخستین را Corporate Entrepreneurship سازمانی کارآفرینی واژه

 روزافزون گسترش با اما است؛ شده می اطالق سازمانی کارآفرین بزرگ، یهاسازمان کارآفرینان به زمان

 و مفاهیم داشتند کارآفرینی کردن اجرایی دلیل به اهسازمان که شگرفی هایپیشرفت و سازمان در کارآفرینی

 تعریف در بنابراین یافت. دست تکامل و بلوغ از ایمرحله به و شده تغییرات دستخوش نیز آن تعاریف

 سمت به را سازمانی هایفعالیت که است یندیآفر سازمانی کارآفرینی که گفت باید سازمانی کارآفرینی

 فردی سازمانی آفرین: کارسازمانی کارآفرین ۱۱دهد. می سوق پیشتازی و پذیری مخاطره ،آورینو خالقیت،

 برداری بهره به و کشف را جدید فناوری و هافعالیت محصوالت، سازمان، یک حمایت تحت که است

 تحت و موجود منابع گرفتن نظر در بدون که است سازمانی کارآفرین سازمان آفرین:کار سازمان رساند،می

 می را خود طفولیت دوره هنوز دولتی هایسازمان در کارآفرینی نقش ۱2کند.می پیگیری را هافرصت کنترل،

 کننده خلق فرایند» عنوان به و شده ظاهر کارآفرینی ادبیات در اخیراً تنها« دولتی کارآفرینی» مفهوم. گذراند

 اجتماعی هایفرصت از برداریبهره منظور به خصوصی و دولتی منابع ترکیب طریق از شهروندان برای «ارزش

 ویژه به و کشور آموزشی نظام در ریزیبرنامه نیازمند که است برزمان هدف و برنامه یک کارآفرینی ۱۳است

 طرح اجرای به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ضرورت، براینبنا است. عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

                                                           
7. Gurol, Y., & Astan, N. )2006). Entrepreneural charasteristics among universial student. Educating traning 
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 زمینه این در ثرؤم گامی تا .است نموده اقدام آفرینیکار مراکز اندازی راه و هادانشگاه در کارآفرینی توسعه

 .باشد برداشته

 مشخص را متغیرهایی و داد انجام تحقیقی عمومی بخش در سازمانی کارآفرینی مورد در 2000 سال در سادلر

 هایسازمان مشخصه بعنوان نتایج این دارند. کاربرد خصوصی هم و عمومی هایسازمان در هم که کرد

 .2اند. داده تشخیص سنتی هایسازمان از ترسیال خیلی را محیط .۱: گردندمی عنوان عمومی بخش کارآفرین

 واحدهای آنچه پایه بر را قدرت و باشند داشته شرکت مشارکتی گیری تصمیم فرآیندهای در تا دارند تمایل

دارند.  تدبیر یکپارچگی از استفاده در سنتی هاینسازما از کمتری تمایل .۳کنند.  تقسیم اندآورده خود با نوآور

 از خودکارتر بسیار .4است.  گیری تصمیم در بودن ثابت معنای به عمومی بخش در تدبیر یکپارچگی که

 ۱4.دارند را هاستاده روی بر تمرکز بر تمایل .5هستند.  سنتی هایسازمان

 

 ی(اجتماع نیتام سازمان) یسازمان ینیفرکارآ در ثرؤم لمعوا 2-۱

 سازمان افراد از خارج منظم مکانیکی و سیستماتیک عمل یک به محدود صرفاً تواننمی را سازمانی آفرینیکار

 از بلکه باشدنمی کافی آفرینکار مدیر یا و جدید، فکر سرمایه، وجود آن به دسترسی برای و کرد، تصور

 در کارآفرینی میزان برای است توانسته متعددی درونی و بیرونی عوامل اندداده انجام دانشمندان که تحقیقات

 در است شده ایران اجتماعی تامین سازمان خصوص در که موردی تحقیقات در رد،ابگذ تأثیر سازمان یک

 ،۱5تهران اجتماعی تامین سازمان مدیران سازمانی تعهد با شغلی رضایت بین رابطه عنوان تحت موضوعی

 نامه پایان در است. نمدیرا تعهد با شغلی رضایت دارمعنی گذاریتأثیر وجود یدهنده نشان تحقیقات نتایج

 بسیار آماری جامعه باشدمی مربوط نیز آن کارمندان و مجریان به نیز پژوهش این موضوع از بخشی که مذکور

 تامین سازمان کل کارکنان شامل و ترکلی تحلیلی، مقاله این موضوع لکن. است شده برگزیده کوچکی

 بر عالوه که شودمی یافت چنین این شده انجام مطالعات ازباشد. می آن کالن هایسیاست و ایران اجتماعی

 :باشدمی صورت این به اندپرداخته آن به آفرینیکار حوزه محقیقن که دیگری عوامل مدیران شغلی رضایت

 پرورش و آموزش ،تکنولوژی توسعه فرهنگ، اقتصادی، توسعه متمایز: عامل چهار تأثیر تحت کارآفرینی -الف

 داشته انتظار را پایدار و قوی کارآفرینی رشد توانید می دارد، وجود عوامل این که مناطقی دردارد.  قرار

 ۱6باشید.

                                                           
12. Kearney, C. & Hisrich, R. & Roche(2007) “A conceptual model of public sector Corporate 

entrepreneurship”Int. Entrepreneurship Management Journal, Springer Science + Business Media, LLC, p7 

 

 المللیبین کنفرانس تهران، سومین اجتماعی تامین سازمان مدیران سازمانی تعهد با شغلی رضایت بین رابطه زاده، ساحر، سلیم .13

 .1396کارآفرینی، شهریور 

 
14. Mubina Kazi, Factors affecting Entrepreneurship Development, MBA Notes, December 26, 2012 
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 در هاشرکت کارآفرینی رشد بر ثرؤم عوامل است گرفته صورت ایران کشور در که دیگر پژوهش در -ب

 و رقابت ری،فن آو در شده درک هایفرصت تغییر، به تعهد تغییر، به تمایل شامل: تعاونی هایشرکت

 تجاری، عوامل و رفتاری عوامل قبیل از دیگری عوامل اخیراً است همچنین ۱7دانند.می استراتژیک ریزیبرنامه

 ۱8است. شده دانسته مهم بسیار کارآفرینی اجرای برای رقابتی، هوش با همراه ها، ارزش و اخالقی اصول

 کارآفرینی یتوسعه باعث عوامل دسته سه که است باور این بر کارآفرینی، نظران صاحب از لوبر، داگالس

 هایویژگی شخصیتی. هایویژگی و بیرونی محیط سازمانی، درون واملاز ع عبارتند که شوندمی سازمانی

 در که عواملی جمله از باشد. داشته سازمانی کارآفرینی ارتقای در مهم یتأثیر تواندمی نیز شخصیتی

 مقابل شرح به که ندابرشمرده را دیگری عوامل باشدمی قزوین اجتماعی تامین سازمان مربوط جستارهای

 :باشدمی

 سازمانی، کارآفرینی و پاداش سیستم بین که نمود مشخص متغیرها بین ارتباط مقدماتی بررسی  .۱

 کارآفرینی و منابع به دسترسی بین که نمود مشخص همچنین نتایج این دارد. وجود مثبت همبستگی

 سازمانی کارآفرینی و پذیری ریسک بین ارتباطی چنین وجود. دارد وجود مثبت همبستگی سازمانی،

 سازمانی کارآفرینی و مدیریت حمایت بین که گردید مشخص و گرفت قرار پشتیبانی مورد نیز

 کارآفرینی و سازمان ساختار بین که نمود مشخص همبستگی تحلیل. دارد وجود مثبت همبستگی

 کارآفرینی و کارآفرینانه استراتژی بین مثبت همبستگی و داشته وجود مثبت همبستگی سازمانی،

 و سازمانی فرهنگ بین که گردید مشخص نهایت در. گرفت قرار پشتیبانی مورد نیز سازمانی،

 سازمانی عوامل تمامی بین آماری روابط وجود. دارد وجود مثبت همبستگی نیز سازمانی، کارآفرینی

 .نمود تقویت آنان بین را علی روابط وجود احتمال سازمانی، کارآفرینی و

 سازمانی کارآفرینی بر سازمانی، فرهنگ تأثیر که نمود مشخص حاضر تحقیق فرعی فرضیات ارزیابی .2

 وجود، این با. است نگرفته قرار پشتیبانی مورد تحقیق اول فرعی فرضیه اینبنابر و نبوده معنادار

 فقدان دلیل دارند کیدأت متغیر دو این بین ارتباط وجود به زمینه، این در موجود پژوهشی ادبیات

 هایویژگی و هادستورالعمل وجود در توان می را سازمانی کارآفرینی و سازمانی فرهنگ بین ارتباط

 بروز یاجازه ییهاسیستم چنین. جست اجتماعی تامین جمله از دولتی ایهسازمان در بوروکراتیک

 و نداده کارکنان به نوآوری مشوق کار هایفعالیت فرهنگ وجود با حتی را نوآورانه هایفعالیت

 .گردندمی سازمانی آفرینی سرکوب به منجر

                                                           
15.Vasli Bavil, Esmaeil, Factors Affecting Corporate Entrepreneurship Growth in Cooperative ompanies, Helix, 

September 2017 

 

16. Ana Tur-Porcar, Factors Affecting Entrepreneurship and Business Sustainability, sustainability.MDPI, 2018, 

10, 452 
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 معنادار و مثبت طور به کارآفرینانه، استراتژی که نمود مشخص تحقیق دوم فرعی فرضیه آزمون  .۳

 .دهد می قرار تأثیر تحت را سازمانی کارآفرینی

 سازمانی ساختار که نمود مشخص حاضر تحقیق سوم فرعی فرضیه در شده مطرح علی رابطه تحلیل .4

 .دهد می قرار تأثیر تحت را سازمانی کارآفرینی معنادار و مثبت طوربه

 معناداری و مثبت طور به مدیریت، حمایت که نمود مشخص چهارم فرعی فرضیه آزمون تحلیل نتیجه .5

 .دهد می قرار تأثیر تحت را سازمانی آفرینی کار

 مشخص پنجم( فرعی فرضیه) سازمانی کارآفرینی و پذیری ریسک بین علی رابطه وجود بررسی  .6

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمانی کارآفرینی معنادار، و مثبت طور به پذیری، ریسک که نمود

 معنادار و مثبت طوربه پاداش، هایسیستم که نمود مشخص تحقیق ششم فرعی فرضیه تحلیل .7

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمانی کارآفرینی

 بر منابع، بودن دسترس در تأثیر که نمود مشخص تحقیق هفتم فرعی فرضیه تحلیل نتایج نهایت در .8

 نگرفته قرار پشتیبانی مورد تحقیق هفتم فرعی فرضیه بنابراین و نبوده معنادار سازمانی کارآفرینی

می را معناداری عدم این دلیلدارد.  مغایرت زمینه این در موجود مطالعات نتایج با یافته این. است

 دسترس قابل منابع ها،سازمان این رداد. د نسبت دولتی هایسازمان ایستای و ثابت هایسیستم به توان

 هایفعالیت برای و دارند شده تعیین پیش از حالتی بوروکراتیک هاینظام اساس بر افراد برای

 معادله در رو این ازشوند. نمی گرفته نظر در منابعی اند.اداری رایج هایرویه از خارج که کارآفرینانه

 سطح و منابع به دسترسی بین معناداری ارتباط و بوده کمرنگ منابع به باالتر دسترسی نقش مذکور،

 ۱9گردد. نمی برقرار کارآفرینانه هایفعالیت

 

 نانهیکارآفر یرفتارها ۱-۳

مورد  و مطالعه ابتدا کارآفرینی رفتار مصادیق و مفاهیم تا است الزم آفرینکار یک از معنوی یتاحم برای

 سازیآشکار"  است: کرده تعریف چنین را کارآفرینانه رفتارهای ۱98۳سال  در میلرگیرد.  قرار بررسی

 که نوآورانی عنوان به را کارآفرینان تریپشوم 20"کنند بینیپیش رفتار و خطرپذیری سازمانی، هاینوآوری

 آن در که ییبازارها در تغییر که بود معتقد وی تعریف این باد. کر تعریف کنندمی سازی پیاده را کارآفرینی

 معرفی .2خوب؛   )بهبود یا( جدید معرفی. ۱است:  مشخصه پنج دارای پذیردمی صورت کارآفرینی تغییرات

                                                           
 عمومی مطالعه خدمات سازمان در کارآفرینی بر مؤثر سازمانی عوامل اثر ارشد، سنجش کارشناسی نامه پایان فرهاد، بیگلر، .17

 .108-103، ص1393تهران،  دانشگاه کارآفرینی قزوین، دانشکده استان اجتماعی تامین سازمان موردی:

 

18. Lin, W. B. A comparative study on the trends of entrepreneurial behaviors of enterprises in 

differentstrategies: Application of the social cognition theory” Expert Systems with Applications,2006 

 



 ... تأمین سازمان در کارآفرینان معنوی حقوق /۱۳99زمستان/چهاردهم ش /ششم س/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه /55

 

 
 

 مهندسی. 5و  عرضه جدید منبع از برداری بهره.4ید؛ جد بازار یک کردن باز .۳تولید؛  جدید روش یک

 معادل کارآفرینانه رفتار از شومپیتر تعریف ترتیب این بهکار.  و کسب مدیریت فرآیندهای از سازمان/مجدد

 رویکردهای از استفاده و بازار هایفرصت شناسایی این کار، و کسب معنی در نوآوری با است کارآفرینی

 متغیر دو بر باید رسدمی نظر به کارآفرینانه رفتار بیشتر شناخت برای 2۱است. آنها از برداریبهره برای نوآورانه

 مشابه موارد از را کارآفرینانه رفتار بتوانیم تا شود دقت است شده معرفی فریزن و رمیل توسط که کارآفرینی

 کردند معرفی فریزن و میلر را "کارآفرینی هایشرکت"و  "کارانه محافظه در نوآوری"دهیم  تشخیص و تمییز

 در کارآفرین عنوان به هاشرکت از برخی باشد:می صورت این هب استراتژیک رفتار نوع دو این بین تمایز که

 .شوندمی دیده بیشتر کار محافظه عنوان به دیگر بعضی و شوندمی گرفته نظر

 شناسایی توانندمی آنها آیا اینکه به توجه با توانندمی هادارد: استراتژی وجود نوآوری نوع دو دیگر عبارت به

 که صورت این بهکارانه(  محافظه هایاستراتژیشود )می انجام محیطی هایمحدودیت به پاسخ در و شوند

 از استراتژی این اینکه یا و. کنندمی عمل کارانه محافظه و هستند احوال و اوضاع و شرایط سنجیدن دنبال به

 و خارجی زمینه از مستقل طور به کنند،می پیروی نوآوری ارزش از خود نوبه به که ارشد مدیران جانب

 22کارآفرینی(. های)استراتژی شودمی اعمال موجود، احوال اوضاع

 

 المللنیب و رانیا حقوق در نانیکارآفر یمعنو تیمالک دوم: گفتار

 نهایت در و کارآفرینان از حمایت خالءهای معنوی، و فکری مالکیت ماهیت تعریف از پس ابتدا گفتار این در

 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد نظر صاحب دکترین نظر به توجه با معنوی مالکیت تأثیر

 

 یمعنو و یفکر تیمالک فیتعر 2-۱

 فارسی در «فکری مالکیت حقوق»معادل  که انگلیسی زبان به« Intellectual Prorerty Rights» عبارت

 معنای در فکری مالکیت حقوق 2۳است. شده ترجمه« معنوی مالکیت حقوق»به  اغلب ما ادبیات در باشد،می

 ادبی، صنعتی، علمی، هایزمینه در فکری هایخالقیت و هاآفرینش از ناشی حقوق از است عبارت خود عام

 خالقیتهای با مرتبط و انسان اندیشه و فکر برآیند که دارد اشاره مواردی به عموماً حقوق از بخش این هنری. و

 که هستند معتقد دکترین از ایعده البته. است غیرمادی مالکیت این موضوع دیگر، عبارت است. به او ذهنی

« مادی»مقابل  در معنوی واژه که رو آن از برد، کار به را  «فکری مالکیت» باید معنوی مالکیت اصطالح جای به

                                                           
19. Nadim Ahmad, Definng entrepreneurial actcvity: definitions supporting frameworks for data collection, 

OECD Statistics Working Paper ,2008,p2 

 

20. Olivier Basso, Alain Fayolle,Véronique Bouchard Entrepreneurial orientation: the making of a concept, 

International Journal of Entrepreneurship and Innovation,November 2009,p315 

 . 193ص ،1 و 2 ش رهنمون، فصلنامه مطهرى، شهید عالى ، مدرسه«فکری مالکیت حقوق»امامی،  . نورالدین21
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است.  ترمناسب فکری مالکیت اصطالح پس دارد، ارتباط انسان اندیشه و فکر با بیشتر مالکیت این و است،

 و ۱۳48 سال مصوب قانون مختلف مواد به توجه با ولی است، نکرده تعریف را معنوی حق ایران، قانونگذار

 :کرد تعریف چنین را آن توانمی تطبیقی، حقوق از استفاده

 وجبم به که فکری اثر یک پدیدآورنده شخصیت به مربوط و مادیغیر قانونی، است مزایایی معنوی، حقوق»

 24«است. برخوردار خاص حقوق دسته یک از همیشه برای وی آن،

 بهاست  شدهملل بیان  سازمان فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان توسط که فکری مالکیت از دیگری تعریف

 که، انسان ذهن از خلقت به مربوط حقوق از ایمجموعه( IPRی )معنو مالکیت حقوق»: باشدمی صورت این

 اموال سایر مانند هااین معنوی مالکیت حقوق باشد، داشته ارتباط آن با است ممکن انسان ذهن خروجی

 استفاده خود فکری سرمایه از اقتصادی لحاظ از آن صاحب که دهدمی اجازه که است قانون این و باشدمی

 استفاده مورد Monthly Review مجله در ایمقاله در، ۱979سال در بار اولین برای معنوی مالکیت 25«کند

 که گرددبازمی ۱808سال  به امروزی، کاربرد در واژه این از استفاده از روشن مثال اولین اگرچه گرفت. قرار

 .گرفت قرار استفاده مورد مقاالت از ایمجموعه تیتر عنوان به عبارت این

 و شمالی آلمان کنفدراسیون تأسیس با همزمان که است،( Schutz des geistigen) عبارت این آلمانی معادل

 فکری مالکیت از حمایت برای قانونی قدرت کنفدراسیون، به که است رفته کار به آن اساسی قانون تدوین در

 نقل و ۱886برن  معاهده و ۱88۳پاریس  کنوانسیون اجرایی هیئت ادغام از پس ۱89۳سال  رکند. دمی اعطا

 فکری، مالکیت از حمایت المللیبین اتحادیه آنها، جدید عنوان در فکری مالکیت عبارت برن، به آنها مکان

 معاهده یک طی ۱96۱سال  در و شد منتقل ژنو به ۱960سال  در سازمان اینگرفت.  قرار استفاده مورد

 مالکیت جهانی سازمان به و شد تبدیل متحد ملل سازمان زیرمجموعه هاینمایندگی از یکی به المللیبین

 برایحداقلی  سطح در حمایت فکری مالکیت قانون از هدف پیش، چندی تا 26داد. نام تغییر( wipo) فکری

 مواقع در فقط فکری مالکیت که است بوده صورت این به تاریخی روال بنابراین بود؛ نوآوری به افراد تشویق

 .است شدهمی اعطا زمان و حوزه نظر از محدود صورت به هم آن و نوآوری، تشویق برای و ضروری

 ۱۳۱0مصوب  «تاختراعا و عالئم ثبت قانون» دارد. فکری وجود مالکیت مورد در ایران در مختلفی مقررات

. پردازندمی تجارت و صنعت حوزه در فکری مالکیت و مخترع حق به ۱۳۳8مصوب  آن اصالحی نامهآئین و

                                                           
 حمید ،/158 ص ،10ش ،)ع(صادق امام دانشگاه پژوهشى فصلنامه ،«مؤلّف معنوى حقوق تطبیقى مطالعه»دژ،  شاهین حضرتى . صمد22

 .134و133، ص1375حقوقدان،  نشر هنرى، و ادبى هاىآفرینش حقوق بر تأکید با فکرى هاىآفرینش حقوق آیتى،

 

23. Nehaa Chaudhari, Intellectual Property Rights, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2015,unit1,p4 
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کشاورزی(  و تجارتی و صنعتی مالکیت از حمایت برای پاریس اتحادیه)به  معروف المللیبین پیمان یک

 شده بیان فرانسه، فکری مالکیت قانون در 27است. شده ملحق آن به ۱۳۳8 سال در ایران که ،۱88۳مصوب 

 نظر صرف فکری، هایخالقیت اشکال تمام در پدیدآورنده، حقوق تمام از باید قانون این مقررات :که است

 و گرافیکی کارهای موسیقی، تولیدات ها،کتاب و گیرد قرار حمایت مورد آن، هدف و انگیزه بیان، نوع از

 مستخدم فرانسه، قانون بنابردهد. می قرار قانونی حمایت و فکری هایخالقیت مشمول را غیره و افزارینرم

 نیز استثنائاتی موضوع این است. فکری مالکیت حقوق دارای باشد، کرده کار خود کارفرمای نظر زیر هرچند

 از پس سال  70تا  را وی مادی حقوق و داندمی پدیدآورنده به متعلق فقط را معنوی حقوق فرانسه. دارد

 28شناسد.می رسمیت به وی مرگ

 

 آن یهاخالء و نانیکارآفر یمعنو تیمالک از تیحما ضرورت 2-2

 انگیزه بر مالکیت عنصر تأثیر و خصوصی حقوق منظر از هنگامی خصوص به و حقوقی بعد از که هنگامی

 کشور یک در معنوی مالکیت نظام استحکام میزان که شود،می ثابت را موضوع این کنیم،می تدقیق کارآفرینی

 کشور یک معنوی مالکیت مدیریت نظام هرچه یعنیدارد.  مستقیم نسبت کشور، آن در نوآوری میزان با

 واقع در زیرا شود؛می نوآوری فرآیند در تسریع باعث نهادی زیرساخت این باشد، شفاف و ترمستحکم

کند. می کم جدید محصوالت و هاروش توسعه و نوآوری روی بر گذاریسرمایه برای را افراد پذیریریسک

 کدام هیچ که شد آورده ایران اجتماعی تامین سازمان مورد در قبلی تحقیقات از مطالبی قبلی هایبخش در

 یک که شرایطی در قانونگذار سکوت شاید البته که بودن نداده قرار خود متغیرهای در را معنوی مالکیت تأثیر

 کارآفرین نهاد یک خود امکانات واسطه به که ایران اجتماعی تامین سازمان نظیر سازمانی درون مستخدم

 به که است گردیده تحقیقات در نقص آن موجب بیندنمی مختلف سطوح در کارآفرینی برای انگیزه باشد،می

 منظر از توانمی البتهاست.  نشده محقق تاکنون شود، دیده باید که آنچنان کارآفرینانه فعالیتی به اقدام آن دنبال

 آفرینی،کار میلی بی قبلی، تحقیقات دستاورد و اجتماعی تامین سازمان احوال اوضاع و شرایط به توجه با دیگر

 تامین سازمان حقوقی شخص یمجموعه زیر در حقیقی شخص معنوی مالکیت روشن نظام عدم محصول

 مالکیت همان که نوآوری یک خصوصی جنبه و ندیبنمی خود آفرینانهکار فکر از اقتصادی حمایت اجتماعی

 تصرف تحت را شخص فکر نهایت در سازمان که دارد وجود ابهام از هاله در نیز باشد آنها از یکی تواندمی

 .خیر یا وردآمی در خود مالکیت و

 دولت، توسط شده اعطا حقوقکند. می عمل ما اقتصاد در نوآوری اساس و پایه عنوان به معنوی مالکیت

 در ،خود نوآورانه کار ارزش از برداری بهره برای فرصتی با سازندگان ایجاد با را خالقیت و کشف انگیزه

                                                           
 .328ص ، 1388میزان، نشرتهران:  دوم، چاپاموال،  و اشخاصل: او جلد، مدنی حقوق مقدماتی دوره حسین، سید صفایی،. 25

26. Darie, Cristian, Intellectual Property in France, April 2016. 
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 قوانینشوند.  مندبهره و ساخته اصلی خالق کار، از بتوانند دیگران تا شودمی عمومی خالقانه کار عوض

 کیفیت مورد در اطالعات ارائه با را صنعت و مخترعین بین معامله ایههزینه نیز معنوی مالکیت از محافظت

 29دهند.می کاهش ایده این مالکیت انداختن خطر به بدون اختراع این

 آن مورد در را زیر هایجنبه که شود غیرمتعارف نوآوری به منجر تواندمی ضعیف اختراع ثبت از حفاظت

 :کرد بررسی توانمی

 است، هاشرکت به متعلق معنوی مالکیت درصد 90حدود  جهان درشخصی:  یا سازمانی کارآفرینانه یدها :الف

 ثبت میزان بیشترین اشخاص و است برعکس ایران دردارد.  اقتصادی جنبه اختراع یک صورت آن در چون

 کشور در اما است اقتصاد و تجارت برای شودمی معنوی مالکیت از که ایاستفاده جهان دردارند.  را اختراع

 به شدن تبدیل دانشگاه، در شدن قبول مانند دیگر هاینیت برای اعتبار یک عنوان به ثبت این از اشخاص ما

 است این است واداشته تفکر به را همه که چالشی کنند. اساساًمی استفاده غیره و سربازی از معافیت نخبه،

 ثبت اقتصادی جنبه و شده فردی انگیزه نظام یک به تبدیل اختراع بخش در ما صنعتی مالکیت نظام چرا که

 کارآفرینی از حمایت یکپارچه سیستم نبود شد گفته آنچه مطابق رسدمی نظر به ۳0.نداریم مدنظر را اختراع

 تأثیر موفقیت عدم علل آن سازی تجاری فرآیند به کمک و حقوقی اشخاص مجموعه زیر در حقیقی اشخاص

 .است شده سازمانی کارآفرینی بر فکری مالکیت

 رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به ۱۳89سال  در نیزکه ۳۱(pct) اختراع ثبت همکاری معاهده به الحاق

 به است نموده برطرف مخترع کارآفرینان برای است داشته وجود خصوص این در هاینگرانی حدودی تا و

 یک ارائه با تنها مخترع ترساده زبان بهدارد.  وجود عضو کشورهای کلیه در آن از حمایت که صورت این

 تقدم حق به توجه با و اظهارنامه همان اساس بر را عضو کشورهای کلیه در را ثبت فرایند تواندمی اظهارنامه

 این اجرای الزم اجرایی هایزیرساخت نبودن محیا و امکانات کمبود دلیل به اما دهد. ادامه آن افشاء اولین

 .است مواجه چالش با ایران کشور در اکنون هم نیز معاهده

 :فکری مالکیت قوانین ارزیابی یا اعالمی یجنبه :ب

 ارزیابی صرف طرفی از باشد، سازمانی کارآفرینی در ثرؤم تواندنمی جدید کارآفرینانه فکر یک اعالم صرف

 و نکند مشاهده را خود فکر از حمایتی اعالم شخص تا شودمی موجب کارآفرینانه فکر یک ارزش و کردن

                                                           
27. Jackson, Chris& Wiens, Jason, how Intellectual Property Can Help or Hinder Innovation,ewing marion 

kuffman foundation,p1 

 

 1081661، کد: 1394دی،  7ایران،  اسالمی جمهوری فرهنگی انقالب شورای عمومی روابط از نقل به. 28

 

 میالدی 1978سال  در و شد منعقد واشینگتن شهر در میالدی 1970سال  در بار اولین ) برایPatent Cooperation Treatyمعاهده (. 29

 در کشورهای و یافته توسعه جمله کشورهای از کشور  152میالدی) 2017سال  (حاضر رسیدند. درحال کشور 18 به آن اعضای تعداد

 کنند.می فراهم خود اعضای برای را اختراع از المللیبین حمایت مزایای استفاده از شرایط و هستند معاهده این عضو توسعه حال
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 اعالمی جنبه اگرچه ایران فکری مالکیت نظام درندهد.  ادامه را شودمی سازیاشتغال به منجر که بعدی مراحل

 از ارزیابی جهت ایحرفه ارزیابی نظام نبود که دهندمی نشان مستندات اما است گرفته قرار توجه مورد آن

 حتی و ندارد المللیبین ارزش ما اختراعات که دالیلی از یکیباشد. می ایران فکری مالکیت سیستم نواقص

 مالکیت شد گفته که آنچه به توجه باباشد.  موضوع همین تواندمی کندنمی پیدا گذارسرمایه نیز کشورمان در

 که البتهد. و باشمی حقوقی و تی،یمدیر اقتصادی، جنبه سه نیازمند سازمانی آفرینی کار بر تأثیر برای فکری

 عبارتی به یا حقوقی اشخاص مجموعه زیر حقیقی اشخاص فکری مالکیت حق شناسایی شدن واقع ثرؤم برای

 این شود. رسیدگی تخصصی دادگاه در آن به مربوط دعوی تا باشدمی نیز آن نیازمند سازمانی کارآفرینی در

 دفاع برای دار صالحیت وکالی قضائیه قوه در که قرارگیرد کشور فکری مالکیت نظام جزء هم قضایی روند

 .باشد داشته فکری و صنعتی مالکیت ثبت برای صالحیتدار دادگاه شعبه و قاضی و

 

 ینیکارآفر در یمعنو تیمالک تأثیر 2-۳

 مالکیت از حمایت نظام از حمایت و تقویت فکر، صاحب کارآفرینان طبقه رشد هایضرورت مجموعه از یکی

 رسیدن از قبل شان کارآفرینانه ایده و فکر از حمایت خصوص در حقوقی یا حقیقی اشخاص که است معنوی

 .کنند دریافت فکری مالکیت از حمایت از را خود پاداش بازدهی، مرحله به

 مدیریت و کسبشود. می محسوب ابتکاری کارآفرینی برای دارایی یک عنوان به به فکری مالکیت سیستم

 خالقیت و نوآوری پتانسیل که شود محقق گونهاین تواندمی هاشرکت به کمک برای فکری مالکیت بر مبتنی

 زیرا است، جدید هایشرکت مورد در ویژه به این کند. تبدیل پذیریرقابت و بازار ارزش به را مجموعه یک

 اختراع از حفاظتهستند.  نیازمند خود کار و کسب هایمدل در فکری سرمایه از برداریبهره به شدت به

 :از عبارتند و ۳2کندمی ایفا نوآورانه هایشرکت در IPR که است بسیاری هاینقش از یکی تنها

 موجود بازارهای جداسازی با یا و جدید تجاری مسیرهای کردن باز با جهانی، بازارهای در موقعیت  .۱

  است شرکا و رقبا گذاران، سرمایه برای نگری آینده و فعلی ارزش دهنده نشان

 هاشبکه و دانش بازار به دسترسی .2

 است مفید اختراع ثبت حق نقض خصوص در خود از دفاع .۳

 اختراعات ثبت به مربوط اختراعات از رقبا کردن مسدود .4

 .فناوری حقوق مورد در مذاکرات در اختراعات از استفاده .5

 برای ویژه به است مهم بسیار سرمایه بازار در ویژه به خارجی مالی امور به دسترسی در فکری مالکیت نقش

                                                           
30. Cohen, W.M., R.R. Nelson, and J.P. Walsh (2000), “Protecting their intellectual assets: Appropriability 

conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)”, NBER Working Paper No. 7552. 
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 برای توانندمی آنها که است دارایی حق یک تنها اغلب اختراع ابتدا در فناوری، یا دانش یک فشرده شروع

 ۳۳کنند. استفاده مالی کمک آوری جمع

 هلمرز نمونه عنوان به است شده بررسی ییهاپژوهش در جدید هایشرکت عملکرد بر اختراعات ثبت تأثیر

 ثبت به تصمیم تأثیر ارزیابی برای انگلیس در را متوسط و باال هایگذاریسرمایه از اینمونه( 20۱۱) راجرز و

 این و کند، جدا دیگر عوامل از را اختراع ثبت حق اثر تا کنندمی تالش آنهاکنند. می تحلیل و تجزیه اختراع

 27 تا 8 بین سالیانه نرخ در رشد شدند، اختراع ثبت که فکری( سرمایه) هایدارایی که شودمی حاصل نتیجه

 ۳4دارند. نشده ثبت اختراع به نسبت باالتری داراییدرصد 

 بررسی و مطرح ایران آفرینیکار المللیبین کنفرانس سومین در فرینیکارآ بر فکری مالکیت تأثیر یا و ضرورت

 :از عبارتند که شد

                                   نیوکاسل دانشگاه استاد توسط تجاری دقیق هایارزیابی در معنوی مالکیتتأثیر  .۱

(2016Wynarczyk, Pooran)۳5 

 خصوص در "وکار کسب یکپارچه و جامع هایسیاست"عنوان  با دیگر، شده ارائه مقاله در .2

 مختلف هایعرصه در نوآوری کاربرد و هاظرفیت ایجاد عمومی، بینش توسعه برای بسترسازی

 حقوق از حمایت و اجرا تدوین،از:  است عبارت ازآنها یکی که اند:هشد شمردهابر بر چند جامعه

  36(,2016Mohsen Rezaei) اقتصادی امنیت مینأت جهت در معنوی و فکری مالکیت

 

 ینیکارآفر یمعنو تیمالک یقیتطب یبررس سوم: گفتار

 المللنیب حقوق در یمعنو تیمالک خچهیتار ۳-۱

 آلمان .۱

خلق  پدیدآورنده چند مشارکت با که آثاری فکری هایمالکیت از حمایت پیرامون آلمان کشور قوانین در

 در پدیدآورندگان، تمامی و است شده گرفته نظر در مشترک حقوقی رژیم ای،رایانه هایبازی نظیر اندشده

 مگر کند، استفاده آن از جداگانه طوربه و تنهایی به تواندنمی پدیدآورنده یک و دارند مالکیت حق نهایی اثر

                                                           
31. Hall, B.H. and D. Harhoff, “Recent evidence on the economics of patents”, NBER Working Paper n. 17773, 

2012. 

 

32. Helmers, C. and M. Rogers, “Does patenting help high-tech start-ups” Research Policy 2012, p.40 

 

33. Effective Policy Framework for SME Development in the UK: Assessing the SME Policy Implications for 

Iran, 3rd International Entrepreneurship Conference, University of Tehran 20 and 21 February 2016, Pooran 

Wynarczyk (PhD), FRSA Newcastle University Business School, UK 

  

34. A comprehensivean intgrated policies, 3rd International Entrepreneurship Conference, University of Tehran 

20 and 21 February 2016, Mohsen Rezaei(Phd) 
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 اجرای برای و کارفرما نظر زیر که اشخاصی آلمان، قوانین برابر. سایرین با قرارداد انعقاد با یا قانون حکم به

 خلق آثار مادی حقوق کلیه اما هستند معنوی حقوق دارای کنند،می خلق را آثاری خود، کارمندی وظایف

 بود. خواهد کارفرما به متعلق استخدامی رابطه از ناشی شده

 آمریکا متحده ایاالت .2

 خاصی بندیدسته در توانمی پرونده همان مقتضیات و شرایط به بنا را پرونده هر آمریکا، الی کامن حقوق در

 عالمت و تجاری اسرار حفظ قوانین طریق از رایت، کپی قانون بر عالوه آمریکا، حقوقی سیستم در قرارداد

 .کرد دفاع ایرایانه هایبازی فکری مالکیت حقوق از توانمی  )آنها اسامی و هاشخصیت برای مثالً(  تجاری

 شد مطرح آمریکا در آتاری سسهؤم سوی از ۱98۱ سال در آمریکا در فکری هایمالکیت حقوق پرونده اولین

 بیشتر، آمریکا درقرارگرفتند.  ییدأت مورد بصری و سمعی آثار عنوان به ایرایانه هایبازی آن براساس و

 شوند.می محسوب فکری مالکیت حقوق دارندگان ناشرین، و کنندگانتهیه

 چین .۳

 دو 20۱0و  200۱های سال در آن از بعد و تصویب ۱990سال  در چین خلق جمهوری رایت کپی قانون

 مهندسی پایه، و طبیعی علوم اجتماعی، علوم جمله از فکری مالکیت حقوق کلیه آن در و شد اصالحمرتبه 

 شرایطی رایت، کپی قانون رایت، کپی قرارداد خصوص دراند. گرفته قرار قانون این حمایت مورد فناوری و

 واگذاری حاکمیت مرزهای و حدود آن، بودن غیرانحصاری یا انحصاری یافته، انتقال حقوق دسته تعیین نظیر

 د.شو تصریح آنها به منعقده قراردادهای در باید که است شده بینی پیش قرارداد نقض شرایط و امتیاز

 ژاپن .4

 با اجراکنندگان و پدیدآورندگان و شوندمی حمایت ۱970رایت  کپی قانون برابر هاآفرینش ژاپن، قوانین در

 ژاپن، رایت کپی قانون در واقع، درشوند. می حمایت فرهنگی، محصوالت از عادالنه برداریبهره تضمین

 هایبازی فکری مالکیت حقوق از حمایت برای راحتی به و نیست حصری حمایت، مورد هایآفرینش لیست

 هایبازی انواع همه بندیدسته ها،انیمیشن از استفاده و ایرایانه هایبازی پیشرفت بااست.  تفسیر قابل ایرایانه

 ژاپن در ایرایانه هایبازی ایرایانه کدهای و هابرنامهاست.  دشوار توگراف، سینما سنتی مفهوم در ایرایانه

 حسب ایرایانه هایبازی در پدیدآورنده ژاپن درهستند.  حمایت قابل هنری و ادبی هایآفرینش دسته در نیز

 باشد. آن ناشر یا کننده تهیه اثر، خالق است ممکن مورد

 هند .5

 یا ناشر تواندمی شخص این که است شده اثر آفرینش مسبب که است شخصی پدیدآورنده هند، حقوق در

 که است شده ارائه آثار ذینفعان از مناسبی بندیدسته هند، فکری مالکیت حقوقی نظام درباشد.  اثر خالق

 تهیه به هند حقوق در ذینفعان بندی دسته هستند. حقوقی دارای رایت، کپی قانون براساس آنها از هریک

 تقیسم کننده آزمایش و صدا مهندس مراحل، طراح نویس، برنامه هنری، مدیر شامل توسعه تیم ناشر، کننده،
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 نظام رو این از شود. می هنری اثر یک ارکان تمام حقوق رعایت باعث بندیای تقسیم چنین که شود می

 .دانست پیشرو توانمی فکری مالکیت حوزه در را هند حقوقی

 روسیه .6

 حقیقی شخص روسیه حقوق دراست.  شده وارد مدنی قانون در فکری هایمالکیت حقوق روسیه کشور در

 هم حقیقی شخص چندشود. می شناخته پدیدآورنده عنوان به است، آورده پدید را اثری خود خالقیت با که

 مستقلی حقوق آنها از کدام هر برای و شوند محسوب اثر یک پدیدآورنده توانندمی اتفاق، به و یکدیگر با

 .است تصور قابل

 آرژانتین .7

 به معنوی حقوق انتقال امکان و است معنوی مالکیت حقوق دارای پدیدآورنده حقیقی شخصیت آرژانتین، در

 به تصریح و قانونی ضوابط رعایت با و خاص مواردی در حقوقی اشخاص همچنین ندارد. وجود دیگران

 شوند. محسوب معنوی حقوق دارنده عنوان به توانندمی مستخدمین، با قرارداد در خود فکری مالکیت حقوق

 فرانسه .8

 در پدیدآورنده، حقوق تمام از باید قانون این مقرراتکه:  است شده بیان فرانسه، فکری مالکیت قانون در

 ها،کتاب و گیرد قرار حمایت مورد آن، هدف و انگیزه بیان، نوع از نظر صرف فکری، هایخالقیت اشکال تمام

 قانونی حمایت و فکری هایخالقیت مشمول را غیره و افزاری نرم و گرافیکی کارهای موسیقی، تولیدات

 دهد.می قرار

 .است فکری مالکیت حقوق دارای باشد، کرده کار خود کارفرمای نظر زیر هرچند مستخدم فرانسه، قانون در

 خواهد فکری مالکیت حقوق دارای کارفرماصرفاً  ای،رایانه افزارهای نرم در دارد. نیز استثنائاتی موضوع این

 .بود

 که است حقوقی یا حقیقی شخص به متعلق فکری مالکیت حقوق نیز جمعی و مشترک کارهای در همچنین

 قانونی فرض نیز تصویری و صوتی هایآفرینش درباشد.  پذیرفته صورت آفرینش وی، مسئولیت و اسم تحت

 معنوی حقوق فرانسه. است داده قرار آن کننده تهیه به تولید در دخیل اشخاص تک تک حقوق انتقال بر را

 ۳7شناسد.می رسمیت به وی مرگ از پس سال 70تا  را وی مادی حقوق و داندمی پدیدآورنده به متعلق صرفاً را

 

 المللنیب نیقوان با رانیا یمعنو تیکلما نیقوان ریس ۳-2

 است کرده ایجاد ابتکار یا و هنر یا دانش طریق از را اثری که کسی به ایران، اسالمی جمهوی قوانین اساس

 «پدیدآورنده»است،  آمده وجود به پدیدآورنده شخص خالقیت و ابتکار و فعالیت واسطه به که چیزی آن به و

 و جدا آنان یکایک کار و باشد آمده وجود به پدیدآورنده چند یا دو همکاری با که اثری شود.می اطالق اثر

                                                           
 www.ircg.ir/fa/news/3694  سایت از نقل به. 35
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به  که پدیدآورنده شخص حقوق ایران، مقرّرات مطابقشود. می نامیده «مشترک اثر» نباشد یکدیگر از متمایز

 ابداع در وی که روشی و سلیقه گرفتن نظر در بدون باشد، داشته دخالت اثر یک خلق و ایجاد در شکلی هر

 بود. خواهد قانون حمایت مورد گرفته، پیش اثر آن ایجاد و

 نمی حمایت شده ایجاد اثرهای تمام از مطلق طور به قانون که باشدمی نکته این است ذکر شایان آنچه اما

 شده اجرا یا پخش یا چاپ ایران در بار نخستین برای ،اوالً که بود خواهد قانون حمایت مورد اثری بلکه کند،

 در صریحاً اثر آن نوع ثانیاً،باشد.  نشده انجام دیگری کشورهای در موارد این از یک هیچ ترپیش نیز و باشد

 .باشد شده ذکر قانون

 ل:لملانبی عرصه در معنوی مالکیت از حمایت

 کشور مؤلّف حقّ قانون بود: میالدی ۱709سال  در گرفت تعلّق مؤلّف به حقوق این که جهان در بار نخستین

 لویی فرمان به م۱977سال  در فرانسه در آن از پس همچنین. (Anne« )ملکه قانون» به معروف انگلستان،

 به م۱789سال  در سپس و شد شروعم  ۱78۳سال  در محلّی قانون وضع با ابتداآمریکا ) در و شانزدهم

 جهانی سازمان تا معنوی مالکیت و المللبین حقوق ۳8گشت. متجلّی اساسی قانون اصول از یکی صورت

 حمایت از که زمانی تا معنوی مالکیت حقوق از ملّی قانون حمایت شک، بدون( wipo) فکری مالکیت

 عمل به اییهتالش جهان سطح در علّت، همین بهبود.  نخواهد مفید نباشد برخوردار لمللیابین قراردادهای

 رد.بگی خود به عمومی جنبه حمایت این تا آمده

 مقرّرات توسعه برای المللیبین ایهتالش و فکری مالکیت حقوق از حمایت برای المللیبین هایتالش سابقه

 جهانی سازمان عنایت تحت عمدتاً گذشته قرن یک از بیش طی فکری مالکیت حقوق از حمایت برای ناظر

 کنوانسیون تعدادی تصویب به هاتالش این است. شده انجام آن سلف ایهسازمان و( wipo) فکری مالکیت

نموده وضع را فکری مالکیت حقوق صاحبان از حمایت برای المللیبین تعهدات که انجامید نامهموافقت و

 :عبارتند اهکنوانسیون این از برخی ۳9اند.

 باشدمی  م۱88۳پاریس  کنوانسیون هاپیمان این رینتمهم صنعتی: مالکیت حقوق المللیبین ایهپیمان -الف

 ملحق کنوانسیون این به ش ۱۳۳8سال  در نیز ایران است. گرفته قرار تجدیدنظر و اصالح مورد بار چندین که

 .شد

 صوتی آثار تولیدکنندگان حقوق از حمایت برای م۱97۱سال  اکتبر 29در  کنوانسیون اینژنو:  کنوانسیون -ب

 .است شده تنظیم ندارند، را آثارشان از( برداری کپی) برداری نسخه اجازه که آنهایی مقابل در تصویری و

 م۱97۱سال  در و شد ءامضا( سوئیس پایتخت) برن در م۱886سال  در کنوانسیون این برن: کنوانسیون -ج

 گرفت. قرار بازبینی مورد

                                                           
 .29ص ،53ش معرفت، مجله ،«معنوى مالکیت حقوق»، لطیفى . مهدى36
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 که کنند اجرا ملّی سطح در (برداری کپی)تقلید  خصوص در را حقوقی باید اعضا برن، کنوانسیون اساس بر

 کرده تعریف را حمایت حداقل استانداردهای کنوانسیون اینکردند.  مندبهره آن از نیز کشورها دیگر اتباع

 دارد. اعتبار و ارزش ساله 50دوره  یک برای ادبی آثار به مربوط حقوق مثال، برای است؛

 :فکری مالکیت جهانی سازمان و المللبین حقوق

 سازمان در م۱98۳سال  در دوایر این کردند. مقرّر را المللیبین دایره یک ایجاد پاریس و برن کنوانسیون دو هر

  (wipo) آنها آخرینپرداختند.  فعالیت به مختلفی هاینام تحت و شدند ادغام یکدیگر فکری مالکیت جهانی

 وجود عرصه به پا و درآمد اجرا به م۱970آوریل  درم( ۱967استکهلم )ژوئیه  کنوانسیون اساس بر که است

عضویت  به ولی هستند برن یا پاریس اتحادیه عضو که هایی دولت برای هم هنوز مزبور المللیبین دوایرنهاد. 

(wipo) کندمی کار قانونی صورت به اندنیامده رد wipo تخصصی سازمان چهارمین عنوان به ۱974سال  در 

 حرمت افزایش و حفظ :از است عبارت معنوی مالکیت جهانی سازمان عمده هدف 40شد. شناخته ملل سازمان

 برای انگیزه ایجاد طریق از فرهنگی و صنعتی توسعه از حمایت منظور به جهان، سراسر در معنوی مالکیت

 .آفرینشی هایفعالیت

 مذاکرات پایان از پس ۱994آوریل  ۱5در  wto جهانی تجارت سازمانجهانی:  تجارت سازمان با wipo روابط

 مالکیت حقوق تجارت موارد به مربوط نامه موافقت سازمان اینشد.  تأسیس اروگوئه در( GATT) چندجانبه

 کرد. تصویب ژانویه اول در را Trips به معروف معنوی

 مذاکرات طول در «گات»حقوق  همچون موضوعاتی ارتباط عدم اظهار با سوم جهان کشورهای نمایندگان

 مشهور مقرّرات طرح با wipo مثل تخصصی های سازمان وجود علت نیز و گات موضوع با معنوی مالکیت

 هیچ متبوعش سازمان که بود کرده اعالم آشکارا wipo دبیرکلداشتند.  اعتراض مذاکرات جریان به ، Tripsبه

 متعارض wipo اهداف با مواردی در را آن و است نداشته Trips مقرّرات سلسله تدوین در نقشی گونه

 هایفعالیت افزایش و معنوی مالکیت حقوق اجرای و حمایت در نوینی عصر Trips نامه موافقت  4۱د.بینمی

wipo نامه موافقت در مندرج مفادکرد.  ایجاد Trips تجاری، عالیم مربوطه، حقوق و رایت کپی با ارتباط در 

 قبلی هایکنوانسیون و wipo توسط شده انجام هایفعالیت اختراعات، و صنعتی هایطرح جغرافیایی، اسامی

 سازمان و معنوی مالکیت جهانی سازمان میان اینامه موافقت م۱996ژانویه  اول درکرد.  خواهند حمایت را

 42رسید. امضا به جهانی تجارت

                                                           
 .38، ص31و  30دهم، ش  سال بصیرت، مجله ،«معنوی مالکیت»انتظاری  علیرضا. 38

  
به نقل 140، ص108و  107اقتصادی، ش  سیاسى اطالعات مجله تجارت، با مرتبط معنوى مالکیت حقوقى مقرّرات طاهره، میرعمادى، .39

 از: مهدی لطیفی، پیشین.

  
 .1381مهر  25اطالعات،  روزنامه جهانى، تجارت سازمان در عضویت. 40
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 هاشنهادیپ و یریگ جهینت چهارم: گفتار

 سازمان در نوآوری میزان با کشور یک در معنوی مالکیت نظام استحکام میزان که داشت اظهار توانیم .۱

 دارد. مستقیم نسبت ایران، اجتماعی تامین

 بهش ۱۳89سال  در که نیز( Patent Cooperation Treaty) اختراع ثبت همکاری معاهده به الحاق .2

 اجرایی هایزیرساخت نبودن محیا و امکانات کمبود دلیل به رسید اسالمی شورای مجلس تصویب

 است. مواجه چالش با ایران کشور در اکنون هم نیز معاهده این اجرای الزم

 دستاورد و اجتماعی تامین سازمان احوال اوضاع و شرایط به توجه با که گرددمی معلوم نتیجه این .۳

 زیر در حقیقی شخص معنوی مالکیت روشن نظام عدم محصول کارآفرینی، میلیبی قبلی، تحقیقات

 بنیدنمی خود آفرینانهرکا فکر از اقتصادی حمایت اجتماعی تامین سازمان حقوقی شخص یمجموعه

 ابهام از هاله در نیز باشد هاآن از یکی تواندمی مالکیت همان که نوآوری یک خصوصی جنبه و

 .خیر یا وردآمی در خود مالکیت و تصرف تحت را شخص فکر نهایت در سازمان که دارد وجود

 از اشدبمی ضعیف نوآوری ارزیابی نظام ایران فکری مالکیت نظام در که گردید مشخص امر این .4

 طرفی از باشد، سازمانی آفرینیکار در ثرؤم تواندنمی جدید کارآفرینانه فکر یک اعالم صرف روهمین

 فکر از حمایتی اعالم شخص تا شودمی موجب کارآفرینانه فکر یک ارزش و کردن ارزیابی صرف

 مالکیت نظام درندهد.  ادامه را شودمی سازیاشتغال به منجر که بعدی مراحل و نکند مشاهده را خود

 نبود که دهندمی نشان مستندات اما است گرفته قرار توجه مورد آن اعالمی جنبه اگرچه ایران فکری

 دالیلی از یکیباشد. می ایران فکری مالکیت سیستم نواقص از ارزیابی جهت ایحرفه ارزیابی نظام

 تواندمی کندنمی پیدا گذارسرمایه نیز کشورمان در حتی و ندارد المللیبین ارزش ما اختراعات که

 د.باش موضوع همین

 دارایی رشد میزان بر جدید هایشرکت عملکرد بر اختراعات ثبت تأثیر دهدمی نشان تحقیقات نتایج .5

 در را متوسط و باال هایگذاریسرمایه از اینمونه( 20۱۱راجرز ) و هلمرز نمونه عنوان به داردتأثیر

 اثر تا کنندمی تالش آنهاکنند. می تحلیل و تجزیه اختراع ثبت به تصمیم تأثیر ارزیابی برای انگلیس

 سرمایههای )دارایی که شودمی حاصل نتیجه این و کند، جدا دیگر عوامل از را اختراع ثبت حق

 به نسبت باالتری داراییدرصد  27تا  8 بین سالیانه نرخ در رشد شدند، اختراع ثبت کهفکری( 

 دارند. نشده ثبت اختراع

 حمایت نظام از حمایت و تقویت فکر، صاحب آفرینانرکا طبقه رشد هایضرورت مجموعه از کیی .6

آفرینانه  کار ایده و فکر از حمایت خصوص در حقوقی یا حقیقی اشخاص که است معنوی مالکیت از

د. کنن دریافت فکری مالکیت از حمایت از را خود پاداش بازدهی، مرحله به رسیدن از قبل شان

 .دهد قرار کار دستور در را امر این کار و ساز ایران اجتماعی تامین سازمان تا گرددمی پیشنهاد
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Abstract 

Today's entrepreneurship is of particular interest to countries due to the direct relationship with 

economic growth. The social security organization of Iran, due to the generalization of many 

people and institutions under its economic cluster, plays a role in the development of 

entrepreneurship, and organizational entities can be dynamic in it. Meanwhile, intellectual 

property rights derived from John Locke's work theory have an inescapable role as an 

influential factor in the inclining of entrepreneurship. In addition to other protections, the 

strength of this intellectual property system can be the foundation of Economization of 

entrepreneurial thought. In previous researches, it is merely a statistical survey of 

entrepreneurship in the organization, and so far no coherent research has been done in this 

regard. Therefore, considering the importance of the issue and the elimination of ambiguities 

regarding the role of intellectual property rights in Iran's law and international law and its 

application in motivating enterprise entrepreneurship. In this analytical descriptive study, 

information is analyzed by content analysis method and the necessary information is gathered 

in the legal documents and libraries in legal books, dissertations and research dissertations, 

specialized journals and current domestic and international laws. And we came to the general 

conclusion that the laws, despite the announcement of intellectual property, require an 

evaluation system to influence the stimulus of entrepreneurship. In addition, the intellectual 

support of a person as a subset of a legal person has a profound effect on entrepreneurship. 
 

Key words: entrepreneurship, ownership, intellectual property, social security organization, 

laws 


