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 .3استادیار علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمهطباطبایی

نتیجهگیری :میتوان گفت کشور آمریکا نقش کلیدی و مرکزی در شکلدهی ،هدایت و رهبری
جریانهای علمی حوزۀ حقوق مالکیت فکری داشته و بیشترین همکاری در داخل شبکه ،متناظر
با این کشور است .باتوجه به خوشۀ اصلی حوزه ،میتوان گفت که اهمیت حقوق مالکیت فککری
در مبحث اقتصاد ،بهویژه اقتصاد بینالملل جایگاه ویژهای داشته و توجه به آن یکی از مهمتکرین
مؤلفهها و ملزومات توسعۀ اقتصادی است.

 .2استادیار علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمهطباطبایی

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد متوسط نرخ رشد ساالنۀ انتشارات حوزۀ حقوق مالکیت
فکری ،طی سالهای مورد بررسی در پایگاه استنادی علوم  63.3درصد میباشد .کشور آمریکا با
تولید  2003مقاله رتبۀ نخست را در بین کشورها در اختیار دارد .از دید تحلیکل شکبکۀ همککاری
علمی ،کشور آمریکا مهمترین کشور در شکلدهی ،جهتدهی و هدایت شبکۀ همکاری در حوزۀ
حقوق مالکیت فکری است .همچنین دانشکگاه برکلکی مهمتکرین دانشکگاه در شکبکۀ همککاری
دانشگاهها و مؤسسات در این حوزه شناخته شد .به لحاظ موضوعی ،بروندادهای علمی حوزه در
پنج خوشۀ موضوعی شکل گرفته است ککه مهمتکرین خوشکۀ آن شکامل حوزههکای موضکوعی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فعالیتهکای تحقیکق و توسکعه ،شکرکتهای بازرگکانی و انتقکال
تکنولوژی است.

Email: rashid.jafarzadeh@gmail.com

روششناسی :این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی علم سنجی است که با روش تحلیل هم
رخدادی و تحلیل شبکه انجام شده است.جامعۀ پژوهش را تعداد  5752پیشینۀ پژوهشی تشککیل
میدهد که در قالب مقاله ،مقالهکنفرانس ،نقد و بررسی و ...از سال  1982تا سال  2014در پایگاه
وب آو ساینس نمایه شدهاند.

عصمت مومنی
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 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

هدف :پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل شبکۀ همکاری علمی جهانی ،در حوزۀ حقوق مالکیت
فکری و شناسایی خوشههای موضوعی بروندادهای علمی حوزه ،در پایگاه اطالعاتی استنادی
علوم میپردازد.

علی جاللی دیزجی
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دریافت1395/01/16 :
پذیرش1395/03/30 :

تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

مقدمه و بیان مسئله
جهانیشدن یکی از مهمترین پدیدههای عصر حاضر است .برایناساس توجه به مالکیت فکرری ،یکری از الاامرات
جامعۀ جهانی است؛ بهویژه به این سبب که جهان بهسوی جامعۀ اطالعاتی در حرکت اسرت (ایلیره .)2014 ،1مالکیرت
فکری بهطورکلی به معنی حق و حقوقی است که به افراد به سبب فعالیت فکری در صنعت ،علوم ،ادبیرات و کارهرای
هنری داده میشود .هدف حقوق مالکیت فکری ،حمایت از تولیدکنندگان خدمات و کاالهای فکری ،با ارائرۀ امتیرازات
به آنهاست (سازمان جهانی مالکیت فکرری .)2004 ،2پرویمروا براگرا و همکراران )2000( 3معتقدنرد اهمیرت حقروق
مالکیت فکری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که این تفاوت ناشی از منابعی است که این کشورها برای خلق
و ایجاد بروندادهای فکری اختصاص میدهند .برایناساس به نظر میرسد کشورهای مختلف جهان ،برای موفقیت در
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حوزههای مختلف علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و دیگر حوزهها ،نیاز به تدوین زیرساختهای مالکیت فکری و توجه بره
این مهم در حوزههای مختلف دارند .یکی از نمودهای توجه به حقوق مالکیت فکری ،تولیرد متتروای علمری در ایرن
حوزه از سوی کشورهای مختلف است.
از مهمترین و علمیترین روشهای ارزیابی و بررسی فعالیتهای علمی کشورهای مختلف و به تبع آن دانشرگاهها
و نویسندگان مختلف ،استفاده از روشها و اباارهای علمسنجی میباشد .در واقع دادههای مربوط به فعالیتهای علمی
و پژوهشی ،مبنایی برای ارزیابی کیفی و کمّی کشورها و دانشگاهها و نویسندگان قرار میگیررد (ویلسرون .)2011 ،4در
واقع هدف مطالعاتِ مبتنیبر ارزیابیهای علمی ،ارائۀ بازنمودهایی از ساختارهای حوزههای پژوهشی در قالب گروههرا
و شبکههای مختلفی است (زوپیک و چراتر  )2014 ، 5کره در رونرد و جریران حوزههرای علمری و تعرامالت برین
بازیگران مختلف در آن را تسهیل و عینیتر میکند .در مطالعات علمسرنجی و اطال سرنجی ،پژوهشرگران بره مطالعرۀ
شبکههای استنادی ،هماستنادی و نیا شبکههای همکاری میپردازند و البته شکلهای مختلف تعامل میران برازیگران را
در قالب این شبکهها مورد مطالعه قرار میدهند (اگه و روسو  )1990 ، 6و با استفاده از تتلیل شبکۀ اجتماعی به تجایه
و تتلیل تعامالت حاکم بر این شبکه میپردازند .در درون شبکههای علمی ،بسیاری از ایدههای جدید شکل میگیررد.
این شبکهها به عنوان جاهایی شناخته میشوند که میتوان در آنجا بهترین متخصصان ،بهترین تجهیاات و پیشرفتهترین
علوم را پیدا کرد (ویلسون .)2011 ،بنابراین بررسی جامع و کامل حوزۀ حقوق مالکیت فکری درجهت در تعرامالت
بین بازیگران مختلف و نیا شناسایی بازیگران قطب و مرکای و جایگاه آنها در این شبکههای علمی ضرروری اسرت.
در واقع ،پژوهش حاضر در صدد شناسایی نویسندگان ،دانشگاهها و کشورهای مهرم و تأثیرگرذار در شربکۀ همکراری
علمی در حوزۀ حقوق مالکیت فکری است.
پیشینۀ پژوهش
بررسی پیشینۀ پژوهش ،تعدادی از مطالعات کتابسنجی را در حوزۀ حقوق مالکیت فکری نشان میدهد .فنگ هرو
و ژو ژانگ  )2006( 7به مطالعۀ مروری تعداد  417مقاله از سال  2000ترا  2004پرداختنرد و رونرد پژوهشری حروزۀ
مالکیت فکری در چین را مورد بررسی قرار دادند .پژوهش آنها نشان داد روند شکلگیری برونداد علمی کشور چین
5. Zupic & Čater
6. Egghe, & Rousseau
7. Feng-hua, Z., & Xue-zhong, Z.
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در حوزۀ مذکور به لتاظ توزیع جغرافیایی ،موضوعات پژوهشی و روششناسی پرژوهش ،دچرار ناهمراهنگی و عردم
تعادل است و شکاف اساسی بین جریان و روند علمی حوزۀ حقوق مالکیت فکری چین با روند علمی ایرن حروزه در
بعد بینالمللی وجود دارد .سواین و پاندا )2010( 1به مطالعۀ کتابسنجی مجلۀ حقوق مالکیت فکرری پرداختنرد و بره
بررسی استنادی  322مقالۀ این مجله از سال  2002تا  2010اقدام کردند .بررسی آنها نشان داد کره برهطورکلی میراان
همکاری پژوهشگران پایین است و خوداستنادی مجلۀ مذکور باال است .ناتاراجان )2014( 2نیا بره مطالعرۀ علمسرنجی
مجلۀ حقوق مالکیت فکری از سال  2003تا  2010اقدام کرد .وی به بررسی موضوعات تترت پوشرش مجلره ،توزیرع
ساالنۀ مقاالت ،الگوهای همکاری پژوهشگران و میاان همکاری آنان پرداخت و نشان داد که بیشتر مقراالت مجلره بره
وسیلۀ تنها یک نویسنده تدوین شده است و ثبت اختراعات از موضوعات مورد توجه مجله در سالهای مورد بررسری
کتابسنجی پرداختند .برایناساس آنها تعداد  773مقاله در موضو حقوق مالیکت فکری که برین سرالهای  1980ترا
 2012منتشر و در پایگاههای وب آو ساینس و اسکوپوس نمایه شده بود را مورد بررسی قررار دادنرد .پرژوهش آنهرا
نشان داد حقوق مالکیت فکری ،حوزۀ پژوهشی روبهرشدی اسرت کره ریشرههای نظرری آن در حوزههرای مردیریت،
حقوق و اقتصاد میباشد.
همانطور که مرور پیشینهها نشان داد ،پژوهشهای انجامشده در ارتباط با حقوق مالکیرت فکرری ،یرا متردود بره
بررسی تالشهای علمی کشوری خاص است ،مانند فنگ و ژو ژانگ ( )2006که به بررسی وضرعیت پرژوهش کشرور
چین در این حوزه پرداخته است و یا مثل سواین و پاندا ( )2010و ناتاراجان متدود به مطالعۀ مجلهای خاص است.
برایناساس هدف اصلی پژوهش حاضر که بررسی شبکههای همکاری علمیِ حوزۀ حقوق مالکیت فکرری و تجایره و
تتلیل تعامالت حاکم بر روابط علمی میان بازیگران مختلف در بعد جهانی است ،در پژوهشهای قبلری مرورد توجره
قرار نگرفته است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نو کاربردی علم سنجی و البته توصیفی است که به توصیف یک حوزۀ علمی از زوایرای مختلرف
میپردازد و با نگراه کرالن بره حروزه ،شرمایی کلری از آن ترسریم میکنرد ترا راهگشرای دسرتاندرکاران حوزههرای
علمیپژوهشی ،اقتصادی ،سیاسی در آینده باشد .شبکههای اجتماعی ،شبکههایی شامل افراد و گرهها و ارتباطرات برین
آنها است که افراد ،گرهها را تشکیل میدهند و ارتباط بین افراد ،یالهای بین گرهها یا نودها را شکل میدهند .چنانچه
گرهها و یالهای آنها پیچیدهتر شود ،برای در بیشتر به تجایه و تتلیل ایرن شربکهها نیراز داریرم کره نرمافاارهرای
تجایه و تتلیل شبکههای اجتماعی به متققان اجازۀ شناسایی ،تجایه و تتلیل و شبیهسازی گرهها و یالها را میدهرد
تا شبکههایی با اندازۀ متفاوت را بررسی کنند .پاژ ازجملۀ این نرمافاارهاست که بررای تتلیرل و ترسریم شربکههای
بارگ با هااران گره بهکار میرود (باتاقلج و مروار  .)2014 ، 4باتوجه به هدف پژوهش ،روش تتلیل هم رخردادی و
تتلیل شبکه ،مبنای انجام این کار تتقیقاتی است.
روش تتلیل شبکه ،روشی است که به بررسی اشکال مختلف رابطه بین مدار  ،نویسرندگان ،واژگران ،مؤسسرات،

3. Wang, B & et.al.
4. Batagelj, & Mrvar
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بوده است .وانگ و همکاران  )2015( 3به بررسی ریشههای حقوق مالکیت فکری و توسعۀ آن با استفاده از روشهای
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سازمانها و غیره میپردازد که یک شبکۀ احتماعی را تشرکیل میدهنرد .در ایرن روش بره بررسری تعامرل برین افرراد،
سازمانها ،گروهها و غیره پرداخته میشود و الگوهای تعامالت بین این مروارد را بررای شناسرایی گروههرای مهرم بره
منظور تسهیل همکاری مؤثرتر میان آنها نمایان میسازد .در این پرژوهش از تتلیرل شربکۀ اجتمراعی بررای بهدسرت
آوردن درکی از گرهها در پژوهشگران حقوق مالکیت فکری استفاده گردیده است (سهیلی و عصاره .)1392 ،پرژوهش
حاضر درصدد ترسیم شبکههای همکاری علمیِ حوزۀ حقوق مالکیت فکرری ،مبربوط در پایگراه اطالعراتی اسرتنادی
علوم است .جامعۀ پژوهش حاضر کلیۀ تولیدات علمی است که با استفاده از جستوجوی زیر بازیابی شدهاند:
)(Topic "intellectual property" AND Topic law OR right

تعداد دادههای جامعۀ پژوهش  5752رکورد است که این رکوردها شامل مقالۀ مجله ،نقد و بررسی ،مقالۀ در دست
 Netdraw ،Pajek ،BibExcelو  Ucinetاستفاده گردید.
یافتههای پژوهش
متوسط نرخ رشد ساالنۀ انتشارات حوزۀ حقوق مالکیرت فکرری در طری سرالهای 1982ترا  2014برا اسرتفاده از
میانگین هندسی 1در اکسل متاسبه گردید .متاسبۀ مقدار رشد ساالنۀ انتشارات بررای سرالهای مرذکور عردد  63.3را
نشان میدهد.
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چاپ ،مقالۀ سمینار ،گاارش و یادداشت میباشد .برای تجایه و تتلیل دادهها از نرمافاارهای علرم سرنجی ،HistCite

نمودار .1روند رشد تولیدات علمی حوزۀ حقوق مالکیت فکری در نمایۀ استنادی وبگاه علوم ،بین سالهای  1982تا 2014

نمودار شمارۀ  1روند رشد تولیدات علمی حوزۀ حقوق مالکیرت فکرری را برین سرالهای  1982ترا  2014نشران
میدهد .همانطور که در نمودار فوق نمایان است ،تولیدات علمی حقوق مالکیت فکری با انتشار یرک مقالره در سرال
 1982شرو شده است و با میانگین رشد  63.3درصدی ،پژوهشگران حوزۀ حقوق مالکیت فکرری توانسرتهاند تعرداد
 5764رکورد را تا اواخر سال  2014در پایگاه استنادی علوم منتشر کنند .نکتۀ قابلتوجه در نمودار فوق این است که با
وجود رشد صعودی میاان انتشارات در سالهای اخیر ،میاان انتشارت در سال  2014روند ناولی را تجربه کرده است.

برای متاسبه و بررسی میاان همکاری علمی نویسندگان حوزه نیرا ابتردا مقراالت براسراس تعرداد نویسندگانشران
رتبهبندی شدند و سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب همکاری 2گروهی نویسندگان متاسبه گردید.

1. Geomean
)2. Collaboration Coefficient (CC
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 : fتعداد مقاالت دارای تعداد  jنویسنده

 : jمقاالت دارای  1نویسنده 2 ،نویسنده 3 ،نویسنده و...
 : nتعداد کل مقاالت منتشرشده
 : kبیشترین تعداد نویسندۀ مقاالت
جدول .1رتبهبندی مدارک حوزۀ حقوق مالکیت فکری در پایگاه استنادی علوم ،براساس تعداد نویسنده
نویسنده

فراوانی مدارک

یکنویسندهای

3012

)1.1( × )3012.5695( =0.52

دونویسندهای

1482

)1.2( × )1482.5695( =0.13

سهنویسندهای

700

)1.3( × )700.5695( = 0.040

چهارنویسندهای

271

)1.4( × )271.5695( = 0.0119

پنجنویسندهای

96

)1.5( × )96.5695( =0.003

ششنویسندهای

46

)1.6( × )46.5695( =0.0013

هفتنویسندهای و...

88

)1.7( × )88.5695( =0.0021

جمع

1 - 07.083 = 0.29

5695

براساس یافتههای جدول  1ضریب همکاری گروهی نویسندگان حوزۀ حقوق مالکیت فکری برابرر برا  0.29نشران
داده شد که ضریب همکاری ضعیفی را نشان میدهد و از سطح همکاری پرایینی برخروردار اسرت .ضرریب همکراری
رقمی بین صفر تا  1است .این ضریب هرچه به  1نادیکتر باشد ،سطح همکاری باالتر است و برعکس هرچه به صفر
نادیکتر باشد ،سطح همکاری گروهی بین نویسندگان حوزه کمترر اسرت (هرانمن و ریردل .)2005 ،1بیشرتر مقراالت
حوزۀ حقوق مالکیت فکری از سوی فقط یک نویسنده نوشته شده است.
شبکۀ همتألیفی کشورها در حوزۀ حقوق مالکیت فکری

شبکۀ همتألیفی کشورهای مختلف جهران در شرکل  1نشران داده شرده اسرت .ایرن شربکه ،همکاریهرای علمری
بینالمللی را در حوزۀ حقوق مالکیت فکری نشان میدهد.
همانطور که در شکل  1مشاهده میکنید ،کشور امریکا در مرکایت این شبکه قرار گرفته و بهنوعی همۀ ارتباطرات
و جریانهای علمی حوزۀ حقوق مالکیت فکری در بُعد بینالمللی با همکاری و وساطت این کشرور شرکل میگیررد و
همچنین جریان مییابد .عالوه بر کشور امریکا ،کشورهای انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،هلند و ایتالیا از کشرورهای فعرال و
تأثیرگذار حوزۀ حقوق مالکیت فکری هستند که با همکاری کشرور امریکرا توانسرتهاند بدنرۀ اصرلی شربکۀ همکراری
کشورهای مختلف جهان را شکل داده و جریان آن را هدایت کنند.

1. Hanneman, R.A & Riddle, R.
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()1/J( × )fj/n
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تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

شکل .1شبکۀ همکاری علمی کشورها در حوزۀ حقوق مالکیت فکری
جدول :2شاخصهای پیوستگی شبکۀ همتألیفی کشورهای مختلف ،در حوزۀ حقوق مالکیت فکری
Item

Score

8.5
0.1
2.3

Average degree
Density
Average Distance

یافتههای جدول  2نشان میدهد که کشورها بهطور متوسط با  8.5کشور دیگر در تولید بروندادهای علمی خویش
همکاری داشتهاند و بااینوجود ،شبکۀ شکلگرفته با تراکم  ،0.1شبکهای بهشدت سست اسرت و بیرانگر آن اسرت کره
ارتباطات علمی کمتری بین کشورها شکل گرفته است و در واقع اکثر کشورها با چند تا از کشرورهای برارز همکراری
کردهاند؛ درحالیکه همکاری کمتری با همدیگر داشتهاند .شبکه همچنین با میانگینِ فاصرلۀ  2.3نشران میدهرد کره در
داخل شبکۀ همکاری بینالمللی ،کشورها بهطور متوسط باید حداقل  2.3گام بردارند تا بتوانند با کشور دیگرر در درون
این شبکه همکاری کنند .برایناساس این شاخص بیانگر فاصلۀ نسبتاً زیاد کشورها از هم برای شکلدهی بره همکراری
علمی میباشد.
رتبۀ کشورهای هسته و مهم در شکلدهی به شبکۀ همکاری کشورها در حوزۀ حقروق مالکیرت فکرری ،براسراس
شاخصهای مرکایت ،در جدول  3ارائه شده است.
همانطور که میبینید ،کشور آمریکا هستۀ اصلی و مهمترین کشور در حوزۀ حقوق مالکیت فکری است؛ چررا کره
نهتنها بیشترین تولیدات علمی حوزه را در اختیار دارد ،بلکه به لتاظ شاخصهای مرکایت درجهای ،مرکایت بینرابینی
و مرکایت نادیکی ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .کشور چین باوجود اینکه بعرد از کشرور امریکرا برا
تولید  518مقاله رتبۀ دوم را ازاینحیث در اختیار دارد ،اما به لتاظ شاخصهای مرکایت جایگاه قابل اتکایی در شبکه
ندارد .به عبارتی ،برونداد علمی این کشور ،در فرایند شکلگیری شبکۀ بینالمللی علمی حوزه جایگاه چندانی ندارد.
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جدول .3رتبۀ کشورهای مهم در شبکۀ همتألیفی ،براساس شاخصهای مرکزیت
Score

Closeness

Score

Betweeness

Score

Degree

Score

Record

71

USA

31

USA

356

USA

2003

USA

68

UK

21

UK

248

UK

518

PRC

62

GER

13

GER

160

GER

495

UK

57

Australia

11

France

121

256

GER

Neth

2

1

شبکۀ همکاری مؤسسات علمی و دانشگاهها در حوزۀ حقوق مالکیت فکری

شبکۀ همتألیفی دانشگاهها و مؤسسات مختلف جهران در شرکل  2ترسریم شرده اسرت کره همکاریهرای علمری

شکل .2شبکۀ همکاری علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی در حوزۀ حقوق مالکیت فکری

همانطور که در شکل  2مشاهده میکنیرد ،دانشرگاه برکلری در مرکرا ایرن شربکه قررار گرفتره و بره ارتباطرات و
جریانهای علمی حوزه حقوق مالکیت فکرری در بعرد بینالمللری ،در میران دانشرگاههای مختلرف شرکل داده اسرت.
همچنین عالوه بر دانشگاه برکلی ،دانشگاههای هاروارد ،دو  3،پن  ، 4و مؤسسره اقتصرادی NBER

5

از مؤسسرات و

دانشگاههای فعال و تأثیرگذار حوزۀ حقوق مالکیت فکری هستند که با همکاری دانشگاه برکلی توانستهاند بدنۀ اصرلی
شبکۀ همکاری بین مؤسسات و دانشگاههای مختلف جهان را شکل داده و جریان آن را هدایت کنند.
جدول .4شاخصهای پیوستگی شبکۀ همتألیفی دانشگاهها در حوزۀ حقوق مالکیت فکری
Score

Item

4.32
0.006
4.4

Average degree
Density
Average Distance

4. University of Penn
5. National Bureau of Economic Research
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دانشگاهها و مؤسسات مختلف را در سطح جهان در حوزۀ حقوق مالکیت فکری نشان میدهد.

تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

دانشگاهها و مؤسسات علمی بهطور متوسط با  4.32دانشگاه دیگر در تولید بروندادهای علمری خرویش همکراری
داشتهاند و بااینوجود ،شبکۀ شکلگرفته با تراکم  0.006شبکهای بهشدت سست است و بیانگر آن است که ارتباطرات
علمی کمتری بین دانشگاهها و مؤسسات علمی شکل گرفته است .شبکه همچنین با میانگین فاصله  4.4نشران میدهرد
که در داخل شبکۀ همکاری ،دانشگاهها بهطور متوسط باید حداقل  4.4گام بردارنرد ترا بتواننرد برا دیگرر دانشرگاهها و
مؤسسات علمی در درون این شبکه همکاری کنند .برایناساس ،این شاخص بیانگر فاصلۀ زیاد کشرورها از هرم بررای
شکلدهی به همکاری علمی میباشد.
دانشگاههای هسته و مهم در شکلدهی به شبکۀ همکاری در حوزۀ حقوق مالکیرت فکرری براسراس شراخصهای
مرکایت ،در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  .5رتبۀ دانشگاههای مهم در شبکۀ همتألیفی ،براساس شاخصهای مرکزیت
Score

Score Closeness

Score Betweeness

Score Degree

Record

56 Univ Calif Berkeley 11.7 Univ Calif Berkeley 1.169

95 Univ Calif Berkeley

Univ Calif Berkeley

1.167

7.4 Harvard Univ

51 Harvard Univ

72 Univ Penn

Harvard Univ

1.166

5.8 Duke Univ

47 Univ Munich

60 Harvard Univ

Univ Penn

1.166

5.3 NBER

39 Yale Univ

47 Duke Univ

NYU

همانطور که در جدول میبینید دانشگاه برکلی اصلیترین و مهمترین دانشرگاه در حروزۀ حقروق مالکیرت فکرری
است؛ چرا که بهتنهایی بیشترین تولیدات علمی حوزه را در اختیار دارد ،بلکه همچنین به لتاظ شراخصهای مرکایرت
درجهای ،مرکایت بینابینی و مرکایت نادیکی ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .نکتۀ قابرل توجره اینکره
بیشتر دانشگاههای مهم در شکلدهی به بدنۀ همکاری علمی ،از کشور آمریکا هستند.
شبکۀ همکاری نویسندگان در حوزۀ حقوق مالکیت فکری

شکل .3شبکۀ همکاری علمی نویسندگان در حوزۀ حقوق مالکیت فکری

براساس یافتههای شکل  3شبکۀ همکاری نویسندگان حوزۀ حقوق مالکیت فکری در بعد جهرانی برهخوبی شرکل
نگرفته است .در واقع بیشتر همکاریها بین چند نویسنده شکل گرفته است .مهمتررین مؤلفره در شربکۀ همکراری کره
گرههای آن به صورت دایرۀ قرما نشان داده شده است ،مبین این است که نویسندگان مهم شبکه ،یرک شربکۀ کوچرک
شکل دادهاند که همکاری با یکدیگر را به همکاری با دیگر نویسندگان ترجیح میدهند.
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جدول .6شاخصهای پیوستگی شبکۀ همتألیفی نویسندگان در حوزۀ حقوق مالکیت فکری
Item

Score

3.2

Average degree

0.005

444

Density

3.5

Average Distance

یافتههای جدول  6نشان میدهد که تراکم شبکه با عدد  0.005بهشدت سست و شکننده است و شبکه برا میرانگین
درجۀ  3.2نیا مبین این است که سطح همکاری نویسندگان و پیوندهای بین نویسرندگان در شربکه پرایین اسرت و در
نتیجه نویسندگان با میانگین فاصلۀ  3.5از هم دور هستند.

Score

Betweeness

0.313

Lemley MA

87

0.308

Harhoff D

87

Zafar, O

0.286

Verspagen B

87

Watts, M

18

0.276

Frietsch R

83

Collis, P

17

Record

Score

Degree

Score

Ohta, T

39

Lemely, MA

21

Samuelson, P
Delgado, J
Maskus, KE

براساس یافتههای جدول  7لملی 1با تولید  39مقاله در این حوزه ،فعالترین نویسندۀ حوزه شرناخته میشرود .ایرن
نویسنده همچنین با دریافت بیشترین درجۀ بینابینی ،مهمترین نویسنده از این لتاظ شناخته میشود؛ چرا که همرانطور
که در شبکۀ همکاری نویسندگان در شکل  3نیا مشهود است ،این نویسنده با قرارگرفتن در مرکرا یکری از مؤلفرههای
شبکه ،انسجام شبکه را حفظ کرده است .اوهاتا ،ظفر و واتس از نویسندگان مهم شبکۀ همکاری حوزۀ حقوق مالکیرت
فکری به لتاظ مرکایت درجه میباشند و نویسندگان مرکای و قطب حوزۀ حقوق مالکیت فکری هستند.
خوشههای موضوعی حوزۀ حقوق مالکیت فکری

برای ترسیم خوشههای موضوعیِ بروندادهای علمری حروزۀ حقروق مالکیرت فکرری ،از همرخردادی واژگران در
چکیدۀ مقاالت استفاده شد و برای این منظور ،نرمافاار  Vosviewerبرای ترسیم خوشرههای موضروعی بروندادهرای
پژوهشی حوزۀ حقوق مالکیت فکری به کار گرفته شد .خوشههای موضروعی حروزۀ حقروق مالکیرت فکرری در پرنج
خوشۀ موضوعی کلی شکل گرفته است .خوشههای مختلف با رنگهای متفاوت در شکل  4نشان داده شده است.
اطالعات مربوط به خوشههای موضوعی مختلف حقوق مالکیت فکری در جدول  8ارائه شده است.
مهمترین خوشۀ موضوعیِ حوزۀ حقوق مالکیت فکری که در جردول  4نشران داده شرده اسرت ،از  212اصرطال
موضوعی تشکیل شده است .مهمترین موضوعات این خوشه شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فعالیتهای تتقیق
و توسعه ،شرکتهای بازرگانی و انتقال تکنولوژی است .در واقع جهرتگیری ایرن خوشره در حوزههرای اقتصرادی و
توجه به جایگاه حقوق مالکیت در روابط اقتصادی میباشد .خوشۀ دوم از  204اصطال موضوعی تشکیل شرده اسرت
که موضوعات مورد توجه این خوشه حق مؤلف ،حقروق مالکیرت فکرری ،قروانین ثبرت اختررا و حقروق بینالملرل

1. Lemely
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جدول .7رتبۀ نویسندگان مهم در شبکۀ همتألیفی براساس شاخصهای مرکزیت

تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

میباشد .جهتگیری پژوهشی این حوزه توجه به جنبههای نظری و بنیادهای حقوق مالکیت فکری است .خوشۀ سروم
از  204اصطال موضوعی تشکیل شده است که تجارت ،معاهدات ،توافقات و قراردادهای تجاری ازجمله موضوعات
مهم این خوشه است .خوشههای چهارم و پنجم که به ترتیب هرکدام از  134و  16اصطال موضوعی تشکیل یافتهانرد
و به لتاظ موضوعی به حوزههای مجرازی ،متتواهرای دیجیترالی ،تکنولروژی اطالعرات ،نرمافاارهرا و سرختافاارها
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اختصاص دارند.

شکل .4خوشههای موضوعی بروندادهای علمی حوزۀ حقوق مالکیت فکری
جدول  .8موضوعات مهم در خوشههای موضوعی حوزۀ حقوق مالکیت فکری
تعداد کل اصطالحات موضوعات مهم زیر پوشش

212
204

سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تتقیق و
توسعه ،شرکتهای بازرگانی ،انتقال تکنولوژی
حق مؤلف ،حقوق مالکیت فکری ،قانون ثبت
اخترا  ،حقوق بینالملل ،استفادۀ منصفانه

برچسب خوشه

خوشه براساس رنگ

نوآوری

رنگ قرما

مالکیت

رنگ سبا

کشورها و معاهده

رنگ آبی

204

تجارت ،معاهده و توافق ،قرارداد ،قوانین

134

متتوای دیجیتالی ،اعتبار ،سختافاار ،نرمافاار

رنگ زرد

16

تکنولوژی اطالعات ،ارتباطات راه دور

رنگ بنفش

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که بروندادهای علمی حقوق مالکیت فکری با میرانگین رشرد  63.3درصردی رونرد رشرد
خوبی را از زمان انتشار اولین مقاله در سال  1982تا سال  2014نشان میدهد .ولری برا وجرود رشرد صرعودی میراان
انتشارات در سالهای اخیر ،میاان انتشارت در سال  2014روند ناولی را تجربه کرده است .شاید بتوان علت آن را بره
رکود اقتصادی پیشآمده نسبت داد که در سالهای اخیر ،برهویژه در سرال  ،2014اکثرر کشرورها از جملره کشرورهای
اروپایی آن را تجربه کردهاند؛ چرا که حقوق مالکیت فکری به لتاظ شکلگیری و بنیانی به رشتههای حقوق ،اقتصاد و
مدیریت وابسته است ( )Wang, et al, 2015و برایناساس شاید بتوان تأثیرات رکود اقتصادی را بر مطالعات حقروق
مالکیت فکری نیا مترز دانست .همچنین ترسیم شبکههای همکاری علمی در سره سرطح شربکه همکراری کشرورها،
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مؤسسات و نویسندگان ،نشان میدهد که سطح همکاریها در بُعد کشوری از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار اسرت .در
واقع به سبب اهمیت حقوق مالکیت فکری در روابط بین کشورها بهویژه در حوزههای اقتصادی ،کشورها به همکراری
علمی با هم در این حوزه تمایل خوبی نشان دادهاند .هرچند که بیشتر همکاریها در این شبکه متناظر با کشور آمریکرا
است .این کشور در شکلدهی ،هدایت و رهبری جریانهای علمی در حوزۀ حقوق مالکیت فکری جایگاه مرکای و به
عبارتی قطبیت دارد و درنتیجه اکثر کشورها بهنوعی سعی کردهاند با پیوندهایی که با این کشور برقرار میکنند ،بهنوعی
وارد جریان علمی حوزۀ حقوق مالکیت فکری شوند .عالوهبر کشور آمریکا ،کشرورهای انگلریس ،آلمران و فرانسره از
کشورهای مهم و تأثیرگذار در شبکۀ همکاری علمی کشورهای جهان در این حوزه به شمار میروند.
در بُعد دانشگاهی و مؤسسات علمی ،بیشتر همکاریهای علمی در بین مؤسسات و دانشرگاههای مختلرف آمریکرا
شکل گرفته است و در واقع بهنوعی همکاری درونکشوری بین مؤسسرات و دانشرگاههای ایرن کشرور حراکم اسرت.
آیندۀ پژوهشی حوزه حقوق مالکیت فکری نقش متوری را بازی میکند .شبکۀ همکاری علمی در بین نویسرندگان در
مرحلۀ شکلگیری قرار دارد .در واقع باتوجه به شبکۀ همکاری حوزه میتروان گفرت نویسرندگان بیشرتر برا همکراران
شناختهشدۀ خود شبکۀ کوچکی را شکل دادهاند که بیشتر تمایل به همکاری با همدیگر دارند .بنابراین شبکۀ همکراری
علمی نویسندگان نسبت به شبکۀ همکاری کشورها،مؤسسات ودانشگاه از ویژگیهای شاخص یرک شربکه برخروردار
نیست وهنوز درمرحلۀ شکلگیری قرار دارد .ضریب همکاری گروهی نویسندگان در حوزۀ حقوق مالکیت فکری برابر
با 0.29نیا مبین آن است که نویسندگان حوزه تمایل به همکاری علمی کمتری داشتهاند و برایناساس بیش از سرههاار
مورد از مقاالت مورد بررسی حوزۀ حقوق مالکیت فکری،در پژوهش حاضر بهصورت تکنویسندهای تدوین شدهاند.
به لتاظ شکلگیری خوشههای موضوعی ،حوزههای اقتصادی و نقش و اهمیت حقوق مالکیرت فکرری در روابرط
اقتصادی ،موضوعی است که بیشترین توجهات را از سوی نویسندگان حوزه به خود اختصاص داده است .موضروعات
اساسی این خوشه شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فعالیتهای تتقیق و توسعه ،شررکتهای بازرگرانی و انتقرال
تکنولوژی است و بیانگر اهمیت بیشازپیش مالکیت فکری و معنوی در روابرط تجراری و اقتصرادی اسرت .در واقرع
میتوان گفت یکی از مؤلفهها و ملاومات اساسی توسعۀ اقتصادی ،مبتث حقوق مالکیت فکری و توجه بره جنبرههای
مختلف آن است .باتوجه به درهمپیچیدگی حوزۀ اقتصاد با مسئلۀ حقروق مالکیرت فکرری ،بره نظرر میرسرد میتروان
پژوهشی در زمینۀ جایگاه حقوق مالکیت فکری در قوانین داخلی و بینالمللی در حمایت از حوزههای اقتصادی انجرام
داد و میاان پیوستگی قوانین با حوزۀ اقتصاد ،بهویژه در بُعد داخلی را مورد بررسی قرار داد .همچنین باتوجه بره اینکره
در این پژوهش شبکۀ همکاری حوزۀ حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی مورد بررسی قرار گرفت ،پیشنهاد میشود
پژوهشی با متوریت کشور ایران در این زمینه صورت بگیرد تا وضعیت همکاری پژوهشگران ایرانی در حوزۀ مرذکور
هم در سطح داخلی و هم بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
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