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. به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديد( س) صاحب اثر دانشگاه الزهراء انادتاس

به منظور سنجش متغير سرمايه اجتماعي . گيري تصادفي ساده استشيوه نمونه
، در محيط علمي ي اعتمادهاياس ليكرت استفاده گرديد كه شامل مولفهاز مق

و تعامالت ميانتظارات و تعهدات در محيط عل، مشاركت در محيط علمي

در شبكه اجتماعي مولفان آثار است و براي سنجش متغير حقوق مالكيت ميعل
فاد آگاهي مؤلّفان ازم، ي وجود قانون حق مؤلّفهافكري و معنوي از مولفه

سوء  دنگرش مؤلّفان نسبت به قانون حق مؤلّف و متغير وجو، قانون حق مؤلّف
فرضيه اصلي تحقيق ، بر اساس نتايج. استفاده شده است، استفاده از اثر مولفان

بدين معني كه بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و سرماية . تاييد شد
هم . رابطه وجود داشته استصاحب اثر در زمينه تاليف آثار  انادتاجتماعي اس

وجود قانون ) هاي حقوق مالكيت فكري و معنوي در اين مطالعهچنين بين مؤلّفه
نگرش مؤلّفان نسبت به ، آگاهي مؤلّفان ازمفاد قانون حق مؤلّف، حق مؤلّف

و سرماية اجتماعي ( لفانؤسوء استفاده از اثر م دقانون حق مؤلّف و متغير وجو
 . يف اثر رابطه معناداري برقرار شددر زمينه تال انادتاس

حقـوق ، حـق مؤلّـف، حقوق مالكيت فكـري و معنـوي :هاي كليديواژه

 سرماية اجتماعي، اثر مشترک، پديد آورنده

 

 طرح مساله
توسط ، همان قدر كه دغدغه سقرا  بود، ي نوين اخالق و مساله نظم و صلحهابنيان

را مطرح كرد كه در آن دوگانگي  "جمهوري"افالطون . شاگردان وي نيز پيگيري شد

 "حكومت شبيه افراد خود است"وي معتقد بود كه . اخالق فرد و حكومت رد شده بود

و بدين نتيجه رسيده بود كه مطالعه و تحقيق درباره مسئله اخالق به عنوان جزئي از 

بهتر و آسانتر است كه مانند يک صفت شخصي مورد مطالعه قرار  ،ساختمان اجتماعي

براي ما بهتر ، توصيف فرد درست، اگر ما بتوانيم جامعه درستي را توصيف كنيم". ردگي
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ي جمعي و هاكنشتوان دريافت كه توجه به مي بدين ترتيب. و آسانتر خواهد بود

ريشه در اعصار تاريخ داشته است و اين مفهوم به طور كلي بر  ،ارتباطات مبتني بر اعتماد

روابطي كه در تمام لحظات روزمره و در طول عمر . داردتمركز  هاانسانروابط ميان 

 (. 1388، مويد فر) دهدميجريان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تاثير قرار  هاانسان

آيد به وجود مي ميهنگا، به نوبه خود، معتقد است سرمايه اجتماعي( 1377) كلمن

، از ديدگاه كلمن. كنش را تسهيل كند ويي دگرگون كند هابه شيوهرا كه روابط ميان افراد 

مفهوم سرمايه اجتماعي نشان دهنده آن است كه چگونه ساختار اجتماعي يک گروه 

به طور كلي سرمايه اجتماعي . تواند به عنوان منبعي براي افراد آن گروه عمل نمايدمي

ي يک مدني يا اقتصاد، محصول تعامالت اجتماعي با قابليت كمک به بهزيستي اجتماعي

منابع دانش و هويت را ، اين تعامالت. اجتماعي هدفمند و داراي هدف مشترک است

كنند و آنها را ميي برداربهرهي سرمايه اجتماعي هاكنندو همزمان از گنجينهميترسيم 

سرشت سرمايه اجتماعي به ابعاد كيفي تعامالتي بستگي دارد كه سرمايه . سازندمي

تاريخي ، دروني -كيفيت تعامالت بيروني :مانند ،شودميوليد اجتماعي در محدوده آنها ت

 ,Falk and Kilpatrick) ي مشترک و هنجارهاهاارزش ،اعتماد، تقابل، آينده گرايي، بودن

2000 .) 

هنجارها و ، منظور از سرمايه اجتماعي انسجام دروني فرهنگي و اجتماعي جامعه

 هاارزشنهادهايي است كه اين هنجارها و ي حاكم بر تعامالت فيمابين مردم و هاارزش

سرمايه اجتماعي به منزله چسبي است كه انسجام جوامع را . شوندميدر آن تعبيه 

 ,Fine) شودميكند و بدون آن هيچ رشد اقتصادي يا بهزيستي انساني ميسر نميتضمين 

اين مفهوم آيد اين است كه ميپس آن چه از تعاريف متعدد سرمايه اجتماعي بر (. 2003

همكاري و روابط متقابل بين اعضاي يک گروه ، همچون اعتمادمي دربردارنده مفاهي

و  هاارزشگروه به سمت كه شود ميسبب  سرمايه اجتماعي، است به نحوي كه

 . هنجارهاي تحسين شده و مثبت شده در جامعه گام بردارد
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ته ه گفبكه: بنا  دش در رابطه با عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي بايد يادآور

ف و هد امروزه ريشه كن كردن فقر و نابرابري مركز ثقل مسائل قرار گرفته"تودارو 

 فقر و به همين سبب مبارزه با. باشدمياصلي سياست توسعه براي بسياري از كشورها 

يف وظا كاهش نابرابري جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از

ي هاهدفشود به طوري كه در كشورهاي توسعه يافته يكي از ميمحسوب  اهدولتمهم 

ست معه اارتقاي كيفيت زندگي و سطح رفاه اجتماعي در جا، مهم سياستگذاران اقتصادي

بلكه اين  ،شودميو در كشورهاي در حال توسعه نيز فقط رشد اقتصادي هدف تلقي ن

ي هاهدف رفاه اجتماعي را هم يكي ازكشورها همگام با كشورهاي توسعه يافته افزايش 

كر افتن فيو از طرفي با محوريت . گيرندمياصلي و از معيارهاي توسعه يافتگي در نظر 

امروزه  ...سياسي و، اقتصادي، فرهنگي گوناگونو خالقيت در حركت جوامع و در ابعاد 

فكر و ) ساني انعد اساسي اجتماعي به عنوان توسعه منابع انساني به اين بُهانظامتمام 

ي شده يي براي اين امر طراحهادر سطح جهاني سيستم بنابراين. پردازندمي( خالقيت

 عنوياين سيستم با حمايت مادي و م. است كه اهم آنها مالكيت فكري و معنوي است

ي انساني هاهاز خالق اثري كه ناشي از فكر اوست به عنوان موتور محركه انگيز( اخالقي)

يت مالك و از اين رو تشكيل نظام حقوق ،كندميار بديع و توسعه زا عمل براي خلق آث

كيت وق مالخلق دانش جديد  و انتشار آن است و حق، اي براي توليدانگيزه، معنوي موثر

ادي ه آبشا) سياست و فرهنگ دارد، فكري و معنوي ارتبا  تنگاتنگي با توسعه اقتصادي

عالوه بر محروم كردن ، فكري و معنوينقض حقوق مالكيت (. 1390، و ساري گل

يز نمعه سبب از بين رفتن روحيه خالقيت و تزلزل فرهنگ جا، صاحب آن از منافع مادي

  .(1390، صالحي و ساالري زاد) شودمي

قانون صريح و شفافي وجود ندارد كه به ، در كشور ما، متأسفانه دربارة حق مؤلّف

 .بيني كرده باشدهايي را پيشي متخلفان مجازاتتمام جوانب امر توجه داشته باشد و برا

بندهاي خيلي كمرنگي در بعضي ضوابط و مقررات در خصوص نشر وجود دارد كه  البته

با  .ندارندهم اجراي آن نيز با مشكالتي مواجه است و نيز اين قوانين كارآمدي الزم را 
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كنندة حقوق  تأمينل در ايران در اص1352و  1348اين حال قانون حقوق مؤلّفان مصوب 

قوانين  .آيدحساب ميپديدآورندگان در داخل كشور و در چارچوب مرزهاي ايران به

 . ندابراي پديدآورندگان داخلي تدوين شده، ملي براي اجرا در داخل كشور

 وپژوهش بررسي وجود رابطه بين عامل حقوق مالكيت فكري اين دغدغة اصلي 

ژوهش ين پادر زمينه تاليف آثار است و سوال اساسي  ناادتمعنوي و سرمايه اجتماعي اس

ر دماعي و سرمايه اجتحقوق مالكيت فكري بر مبناي اين مسئله است كه: آيا بين عامل 

 زمينه تاليف آثار رابطه وجود دارد؟

 

 تحقيات پيشين مروري بر
ة تأثير حقوق مالكيت فكري و معنوي بر سرماي)پژوهش اين در رابطه با عنوان 

 پيشين درمدار تحقيقات تجربي. تاكنون هيچ گونه پژوهشي انجام نشده است( ماعياجت

ماية دربارة مقولة حقوق مالكيت فكري و معنوي و مقولة سر، پژوهشاين مرتبط با 

صورت مطالعه دربارة اين دو مقوله به. اجتماعي به صورت مجزا تحقيق و تفحص شد

، علمي گوناگونهاي در عرصه يادشدههاي مجزا حاكي از تأثير هر يک از مقوله

 . باشدمياي فرهنگي و توسعه، اجتماعي

ين بي در سطوح گوناگوني گذشته تحقيقات هاسالدر زمينة سرماية اجتماعي در 

ر اين يران دبرخي از تحقيقات انجام شده در ا. اي و ملّي انجام شده استمنطقه، المللي

 . دنشوقسمت بررسي مي

نشان ، رابطه سرمايه اجتماعي و جرم :با عنوان( 1383، )ق مباركيي تحقيهايافته

دهند كه هم در سطح كالن و هم در سطح خرد بين سرمايه اجتماعي و جرم رابطه مي

هر چقدر ميزان سرمايه اجتماعي جامعه و ، منفي و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر

. زندميده و جرايم كمتري از افراد سر از ميزان جرايم جامعه كاسته ش، فرد افزايش يابد

حاكي از آن است كه ، ي سطح خرد تحقيقهاتحليلعالوه بر اين نتايج بدست آمده از 
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 هداراي رابط ،ابعاد شش گانه سرمايه اجتماعي با شاخص جرايم غير مختوم به زندان

خود ، ماعياعتماد اجت، يعني هر چه عالقه فراوان به جامعه، باشندميمنفي و معنادار 

باوري در فرد بيشتر بوده و فرد احساس مثبت زيادي به ديگران داشته باشد و داراي 

د و همچنين احساس كمک يا ايثار نسبت به اشروابط متقابل زيادي با اطرافيان خود ب

 .او كمتر خواهد بوددر ميزان ارتكاب به جرم ، در فرد به وفور وجود داشته باشد هاغريبه

دهد كه بين سطح توسعه اقتصادي و جرم ميي سطح كالن تحقيق نشان هاههمچنين يافت

رابطه منفي و معنادار و نيز بين نابرابري درآمد و جرم رابطه مثبت و معناداري وجود 

هر چقدر سرمايه اجتماعي در يک جامعه باال باشد و توسعه اقتصادي  بطوري كه ،دارد

ميزان جرم و جنايت در آن جامعه ، ر باشددر آن صورت گرفته و نابرابري درآمد كمت

كمتر شده و مردم سعي خواهند نمود بيشتر تابع قانون بوده و از مقررات و هنجارهاي 

 . پيروي نمايند ميو غير رس ميرس

اوري ارزيابي برنامه ملّي فن»عنوان  باپژوهشي ( 1387) قاضي نوري و توسلي

حلقة  عنوانيين جايگاه سرماية اجتماعي بهايران با كارت امتيازي متوازن و تب ينانو

م م مفاهيز ادغاانتيجه اين پژوهش نشان داد كه . اندانجام داده« مفقوده نظام ملّي نوآوري

 طح نقشهترين ساستنبا  آن بود كه در پايين ،نظام ملّي نوآوري و كارت امتيازي متوازن

نظام  ويرد ملّي نوآوري قرار گ عنوان زيرساخت نظاماستراتژي بايد سرماية اجتماعي به

ح ن سطملّي نوآوري نيز به نوبة خود زير ساخت توسعة اقتصادي است كه در باالتري

 . نقشه استراتژي قرار خواهد گرفت

ه اين ب« سرماية اجتماعي جامعه مدني و دولت»عنوان با ( 1388) پژوهش عطار

و  جتماعيروابط  كنشگران افزاينده موجود در ، نتيجه دست يافت كه سرماية اجتماعي

ه عة همفرايند توس ،قوي و توسعه خواه، به همراه دولتي مدرن، جامعه مدني مستحكم

ند خواهجانبة كشورهاي در حال توسعه را با كمترين زمان و آسيب ممكن به پيش 

 . برد
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رماية سارزيابي نقش فرهنگ و  با عنواندر پژوهش خود ( 1388) بينفرقاني و حق

 رهنگيفي اجتماعي و هاشاخصبه تبيين  ،در نظام توسعة علم و فناوري كشور اجتماعي

 . اندمؤثر بر توسعة علم و فناوري بر حسب اطالعات موجود در ايران اقدام كرده

گيري اثرات سرماية اندازه» عنوان بادر مقاله خود ( 1388) شعباني و سليماني

 مشاركت، چهار شاخص اعتماد ،(ايران. ا. مطالعه موردي ج) «اجتماعي بر رشد اقتصادي

اعي ي اصلي سرماية اجتمهاشاخصهاي مدني و صداقت را به عنوان همكاري، اجتماعي

جتماعي اماية نتايج اين پژوهش نشان دهندة تأثير مثبت و معنادار سر كهاند انتخاب كرده

 . بر رشد اقتصادي بوده است

ي با رابطة سرماية اجتماع ا عنوانبدر پژوهش خود ( 1388) و همكاران ميقاس

ر بكه  اند كه سرماية اجتماعي درون گروهيتوسعة اقتصادي به اين نتايج دست يافته

شود و گرايي ميموجب اختالل سازماني و فرقه، اعتماد محدود و خاص تأكيد دارد

سترش سرماية اجتماعي برون گروهي با گ، و در مقابل ،نتيجه آن فقدان توسعه است

هاي هاي روابط اجتماعي و مشاركت افراد در انجمنگيري شبكهشكل، اع اعتمادشع

 . كندداوطلبانه به فرايند توسعة اقتصادي كمک مي

ي با رابطة سرماية اجتماع»عنوان  بادرپژوهش خود ( 1388) زاهدي و همكاران

ي طة مثبتراب اعياند كه سرماية اجتماعي با رفاه اجتمبه اين نتيجه رسيده« رفاه اجتماعي

 . دارد

صادي: سرماية اجتماعي و رشد اقت» پژوهشي با عنوان( 1385) رناني و همكاران

م مدل توان با تعميانجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه مي «ارائه يک الگوي نظري

ر آن كه د اي براي رشد اقتصادي معرفي كردرابطة تازه، فرانكوئيس و ورود تابع توليد

 ابعي ازست تقتصادي عالوه بر آن كه تابعي از تغييرات منابع اقتصادي و انساني ارشد ا

 . ستهمقدار مطلق و نرخ رشد سرماية اجتماعي نيز 

اثرات متقابل پوياي سرماية » عنوان با ايدر مقاله( 1388) مويدفر و همكاران

فتند كه سطوح به اين نتيجه دست يا« اجتماعي و توسعة اقتصادي مطالعه موردي ايران
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ي توسعه بهبود يافته و در ادامه هاشاخصشود كه باالتر سرماية اجتماعي سبب مي

گيري روابط جمعي مبتني بر افزايش درجة توسعه يافتگي خود سبب بهبود و شكل

 . در جامعه خواهد شد( سرمايه اجتماعي) اعتماد

ماعي بر سرماية اجتبررسي تأثير پژوهشي با عنوان در ( 1386) رحماني و همكاران

يي به ي كشور با روش اقتصاد سنجي فضاهااستانمطالعه موردي ، رشد اقتصادي ايران

شد ربر  اند كه متغير سرماية اجتماعي تأثير مثبت و معنادارياين نتيجه دست يافته

اخص شافزايش يک واحد ، اين ترتيب كه با ثابت بودن ساير شرايطاقتصادي دارد به

 . يابددرصد افزايش مي 18/0رشد اقتصادي ، عيسرماية اجتما

اعي بررسي تأثير سرماية اجتم»عنوان  با يدر پژوهش( 1387) صفدري و خسروي

 ن رو بهايرا اند كه سرماية اجتماعي دربه اين نتيجه دست يافته« بر رشد اقتصادي ايران

ر چه هسيدگي ارتبا  دوستانه والدين با فرزندان و ر، در سطح خرد. كاهش بوده است

طح سقاي هاي ديني براي ارتها و آشنايي فرزندان با دين و آموزشبيشتر به آموزش آن

ساد فدر سطح كالن نيز برخورد شديد دولت با عوامل  ،سرماية اجتماعي ضروري است

 . و نابودكننده سرماية اجتماعي براي افزايش سرماية اجتماعي الزم است

قوق حعنوان تاثير حمايت از تامين  با ،(1388) خدا پرست و همكارانش پژوهش

د ي رشمالكيت فكري بر رشد اقتصادي به بررسي ابعاد تاثير مالكيت فكري در ارتقا

ن قيق نشانتايج تح. پردازدميتوسعه و تعداد محققان ، از منظر مخارج تحقيق، اقتصادي

شد ثبتي بر رداد كه حمايت از تامين حقوق مالكيت فكري به طور مستقيم تاثير م

 يم ازهمچنين حمايت از تامين حقوق مالكيت فكري به طور غير مستق. اقتصادي دارد

 . و تعداد محققان تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد R&Dطريق 

با عنوان نقش حقوق مالكيت فكري در نوآوري ( 1391) تحقيق ندا گرشاسبي نيا

كه اين حقوق در نوآوري و توسعه كشورهاي دهد ميكشورهاي در حال توسعه نشان 

در حالي كه اين تاثير در كشورهاي . در حال توسعه تاثير مستقيم و قدرتمندي ندارد

نقش مثبت اين حقوق در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را . توسعه يافته مشهود است
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حاق به توان ناديده گرفت و با توجه به فشار كشورهاي در حال توسعه براي المين

اين كشورها بايستي قوانين مربوطه را متناسب با ، قراردادهاي حقوق مالكيت فكري

شرايط اجتماعي و اقتصادي خود به منظور حداكثر نمودن بهره وري از آنها تدوين 

 . نمايند

لكيت عنوان راهكارهاي بهبود نظام ما بادر پژوهشي ( 1382) و گودرزي ميسال

 ،يرانابه بررسي نظام مالكيت فكري در ، تكنولوژي كشور فكري ايران در جهت توسعه

كري فكيت نحوه تعامل اين نظام با سيستم ملي نوآوري كشور و مقايسه آن با نظام مال

، قانمحق، در اين پژوهش. اندهپرداخت( كره جنوبي و چين، ژاپن) در سه كشور جهان

برگان ون و مصاحبه با خشركت در سمينارهاي گوناگ، گوناگونپس از انجام مطالعات 

 الكيتو سپس با توجه به مسائل مربو  به م مالكيت فكري در داخل و خارج از كشور

ز راهكارهايي جهت بهبود نظام مالكيت فكري ايران ا، فكري و توسعه تكنولوژي

 . اندهه كردئارا گوناگوني هاجنبه

حقوق مالكيت »ن عنوا با (2008) 1هاي آلفرد سركيسياندر خارج از كشور پژوهش

 با عنوان( 2006) 2پينداپژوهش ، «فكري براي كشورهاي در حال توسعه: درسي از ايران

اثرات قوي حقوق مالكيت فكري و معنوي در علوم و تكنولوژي در كشورهاي در حال »

نوآوري در  حقوق مالكيت فكري و»عنوان  با( 2005) 3و پوتيتانوم چنپژوهش ، «توسعه

 . نداهاهميت اين مقوله را در اين كشورها بررسي كرد، «پيشرفتكشورهاي در حال 

 به( 1997) 5به تأثير حقوق مالكيت فكري بر نوآوري و پارک( 1994) 4تورستنسن

 . اندتأثير حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي توجه كرده
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 چارچوب نظري
 سرمايه اجتماعيتعريف 

 1ي اجتماعيهابا عضويت در شبكه مجموعه منابع بالفعل و بالقوه اي است كه

به عبارتي شامل روابط مبتني بر اعتماد و بده و آيد ميبوجود  هاسازمانكنشگران و 

 (. 9 :1383، شارع پور) ي اجتماعي استهامعامله به مثل در شبكه) بستان

 

 سرمايه اجتماعي گوناگونسطوح 

ر در سه سطح در نظتوان سرمايه اجتماعي را ميي موجود هابر اساس ديدگاه

 گرفت:

ط ر روابب، در اين سطح از تعريف سرمايه اجتماعي :(روابط بين فرد) سطح فرد -1

و  حاكم بر آنها ميي غيررسهاارزشي ارتباطي بين افراد و هنجارها و هافردي و شبكه

گسترش  هاگروهي متقابل چهره به چهره كه در درون واحدها و هاكنشبه طور كلي 

دت و بر اين اساس سرمايه اجتماعي موضوعاتي از قبيل؛ ش. گرددميتاكيد  ،يابدمي

رمايه ساز بين نظريه پردازان . شودميكيفيت روابط و تعامالت بين افراد را شامل 

 . اندهي خود رابيشتر در اين سطح مطرح كردهاپاتنام و فوكوياما تئوري، اجتماعي

ايه سرم، و غيررسمي: در اين سطح ميسي رهاسازمانو  هاانجمن) سطح مياني -2

مشترک جمعي در نظر گرفته شده است كه باعث  اجتماعي به عنوان يک واحد

 ،بندي شدهشود و همچنين به عنوان يک واحد طبقهميسازماندهي سرمايه انساني 

ر ر قراكند كه چگونگي عملكرد اعضاي جامعه را تحت تاثيميتمايزات اجتماعي ايجاد 

ا عمودي ر ارتباطات افقي و، ارتباطات اجتماعي، بر اين اساس سرمايه اجتماعي .دهدمي

و  هاشركت، هاانجمن، هااعم از باشگاه) و روابط بينابيني هاسازمانشود و ميشامل 

توان در مينظريه سرمايه اجتماعي كلمن را . گيرندميدر زمره آن قرار ( احزاب سياسي

 . اين سطح قرار داد

                                                 
1. Social Network 
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«  1نورث» : در اين سطح انديشمنداني چون (نهادهاي اجتماعي) كالنسطح  -3

اعم از ) سرمايه  اجتماعي را شامل روابط قراردادي و روابط ساختاري نهادهاي كالن

روابط و ساختارهاي . ندندامي( ي حقوقي و قضاييهانظامحكومت سياسي و ، دولت

سطح ، سطح مشاركت، سياسي، يي حقوقهاقوانين و مقررات و چار چوب :مانند ميرس

از  .دنشوميسطح كالن سرمايه اجتماعي را شامل ، ي سياسيگيرشكلتمركز و فرآيند 

بلكه  ،نيست، كنندميبندي مجموع نهادهايي كه جامعه را پي اين منظر سرمايه اجتماعي

 (. 45 :1380، بهزاد) عامل نگه داشتن آنها در كنار هم است

شان ني در نظر گرفتن جريان فعاليت اجتماعي را هاوهشي ياد شدهسطوح تحليل 

. دندهميه ي سرمايه اجتماعي ارائگيرشكلد و نيز تصاوير متفاوتي را از چگونگي ندهمي

 ،رفتگي موجود در جامعه را فقط در يک سطح در نظر هاتوان واقعيتمياز آنجا كه ن

 سطح اپذيري وابسته به دوتوان گفت كه تحليل در يک سطح به طور اجتناب نمين پس

ين ب( باال ين بهاز باال به پايين واز پاي) در واقع ما يک جريان متقابل. ديگر خواهد بود

 . و روابط فردي موجود در جامعه خواهيم داشت ها، گروهواحدها، نهادها

 

 سرماية اجتماعينظريات 

 نظريه پاتنام:

، هاهشبك مانندسازمان اجتماعي  سرماية اجتماعي به خصوصياتي از» نظر پاتنام به

يل تسه هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه همكاري و هماهنگي براي منافع متقابل را

عنوان لّفه بهبدين ترتيب پاتنام سرماية اجتماعي را با سه مؤ(. 2000، پاتنام) «ندنكمي

  ا؛هشبكه( الف ها عبارتند از:كند كه آنويژگي سازمان اجتماعي تعريف مي

 اعتماد( هنجارهاي همياري؛ ج( ب

                                                 
1. North 
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روابط اجتماعي افراد و ، پردازان اجتماعيپاتنام مانند ديگر نظريه :1هاشبكه( الف

ها كند و شبكهترين جزء سرماية اجتماعي معرفي ميها با يكديگر را بنياديتعامالت آن

همياري و اعتماد  عنوان خاستگاه دو مؤلّفه ديگر سرماية اجتماعي يعني هنجارهايرا به

 (. 2001، 2پاتنام و گاس) كندمطرح مي

 تعميم از نظر پاتنام مالک سرماية اجتماعي اصل همياري هنجارهاي همياري:( ب

 ر مقابلرًا دكه چيزي فو دهم بي آنمن اكنون اين كار را براي شما انجام مي»يافته است: 

واهيد پاسخ خشما يا ديگري لطف مرابا اين اطمينان كه در طول راه ، انتظار داشته باشم

 (. 2000، پاتنام) «داد

 وبوده  از نظر پاتنام اعتماد از عناصر ضروري براي تقويت همكاري اعتماد:( ج

يي بيني پذيري رفتار ديگران است كه در يک جامعه كوچک از طريق آشناحاصل پيش

غير  تر يک اعتمادتر و پيچيدهاما در جوامع بزرگ آيد،بدست مينزديک با ديگران 

  .(1380، پاتنام) يابداز اعتماد ضرورت ميميتر يا شكل غير مستقيشخصي

 و «شخصي اعتماد»پاتنام در بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتماد به دو نوع 

براي ، شودمي اميدهاشاره دارد و نوع دوم را كه اعتماد تعميم يافته نيز ن« اعتماد اجتماعي»

اني كه رست كسشعاع اعتماد را از فه»به نظر او اين نوع اعتماد. داندندتر ميسودمجامعه 

در سطح جامعه را موجب  يتربرد و همكاري گستردهشناسيم فراتر ميشخصاً مي

ا از رهاي اجتماعي هاي مدني و گسترش شبكهپاتنام افزايش مشاركت(. همان) «شودمي

رفي ه معص به اعتماداجتماعي يا تعميم يافتساز و كارهاي تبديل اعتماد شخصي يا خا

 . كندمي
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 نظريه كلمن
 سرماية اجتماعي شيء. شوداز نظر كلمن سرماية اجتماعي با كاركردش تعريف مي

( بلكه انواع چيزهاي گوناگون است كه دو ويژگي مشترک دارند: الف، واحدي نيست

ي معين افرادي كه هانشك( ب ،اي از يک ساخت اجتماعي هستندهمه آنها شامل جنبه

همچنين او معتقد است كه سرماية اجتماعي . كنندتسهيل ميرا در درون ساختار هستند 

ي معيني كه در نبودن آن هاهدفمانند ديگر اشكال سرمايه مولد است و دستيابي به 

و  2كلمن انتظارات( 1377، 1كلمن) كندامكان پذير مي، دست يافتني نخواهد بود

داند او اين شكل از سرماية اجتماعي را چنين شكلي از سرماية اجتماعي مي را 3تعهدات

 فرد اين كهانجام دهد با اعتماد به ( ب) كاري را براي فرد( الف) كند: اگر فردتبيين مي

و تعهدي را از ( الف) اين امر انتظاري را در فرد، كنددر آينده آن را جبران مي( ب)

كلمن دو عامل براي اين شكل  ةبه عقيد. كندماد ايجاد ميبراي حفظ اعت( ب) جانب فرد

ميزان در خور اعتماد بودن محيط  -1: رسدبه نظر مياز سرماية اجتماعي حياتي 

ميزان تعهداتي كه كنشگران  -2 .كه تعهدات باز پرداخت شوند اجتماعي؛ به طوري

 (. 468:1377، كلمن) اندعهده گرفتههب

 

 نظرية فوكوياما
جتماعي اماية فرايند ايجاد سر، طور غير مستقيمبه ها، دولتتقاد فرانسيس فوكويامابه اع

ريق ويژه از طبه، ازة كفايتاندهاي كارا و ببه شيوهعمومي را از طريق تأمين كاالهاي 

در صورت . كنندترويج و تحكيم مي، عمومي تعريف و تثبيت حقوق مالكيت و امنيت 

 و امن براي كنش و واكنش و براي تعريف و تثبيت حقوقثبات وجود يک محيط با

 كرارتطور خود جوش و در نتيجه يابد كه اعتماد بهاين احتمال افزايش مي ،مالكيت

 (. 194:1384، تاجبخش) رسدبي افراد عقالني به منصه ظهور هاكنشو وا هاكنش

                                                 
1. Colman 

2. Expectation 

3. Commitments 
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 1ديدگاه نهادي

حيط ممحصول  عمدتاًهاي اجتماعي ديدگاه نهادي مدعي است كه حفظ بقا و دوام شبكه

ية اي كه با سرماگرا و شبكههاي اجتماعبرخالف ديدگاه. قانوني و نهادي است، سياسي

اگون هاي گونكنند كه به ظهور پيامدعنوان متغيري مستقل برخورد ميبه عمدتاًاجتماعي 

ر متغي نواننگرش نهادي سرماية اجتماعي را به ع، شودمنتهي مي -اعم از خوب و بد –

 هاروهگاستدالل طرفداران اين رويكرد اين است كه خود ظرفيت . كندوابسته تلقي مي

در است كه اي ميوابسته به كيفيّت نهادهاي رس، نفع جمعي دليل براي عمل كردن به

كنند كه طرفداران ديدگاه نهادي همچنين تأكيد مي(. North, 1990) ها قرار دارندآن

، ونيبه انسجام دراز يک سو ها نيز به نوبة خويش و بنگاه هادولتد چگونگي عملكر

 ها در برابر جامعهويي آنگپاسخي ديگر به از سوو اعتبار و صالحيت دروني خودشان 

 . استمدني وابسته 

ها و جوامع جايي است اين ادعا اشتباه است كه حد رشد بنگاه 2به اعتقاد اسكاچپل

ميزان شكوفايي جامعه ، دهد كه بر عكساسكاچپل نشان مي .عقب بنشينند هادولتكه 

 (. 1384، تاجبخش) مدني بسته به آن است كه دولت فعاالنه به تشويق آن اقدام كند

حقوقي ، سرماية اجتماعي را با كيفيّت نهادهاي سياسي( 1997، 1995) 3ناک و كيفر

 گوناگوني هاشاخصده از اين مطالعات با استفا. دنگيرو اقتصادي يک جامعه معادل مي

ي حقوق هاگروهگذاري و تدوين شده توسط نهادهاي سرمايه گيري كيفيّت نهاديِاندازه

هاي آزادي»، «حاكميت قانون»، «اعتماد همگاني»دهند كه مواردي چون نشان مي، بشر

 . با رشد اقتصادي همبستگي دارند« كيفيّت ديوان ساالري»و « مدني
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با تمايز قائل شدن بين سرماية اجتماعي ( 1998) 2؛ تمپل( 9199، 1998، )1كالير

باالست و هم حقوق  ميدهند در جوامعي كه هم ميزان تفرق قومدني و دولتي نشان مي

 . رشد اقتصادي پايين است، ها ضعيف استسياسي در آن

هاي متعددي را دربارة اين توان پرسشاز لحاظ تجربي و روش شناختي مي

كندي ، ها روشن است: فساد فراگيرولي در مجموع پيام كلي آن، ح كردمطالعات مطر

هاي تنش، نابرابري گسترده، هاي مدني سركوب شدهآزادي، آزار دهنده كار اداري

اي كه بتوان گفت اصالً ازهاندهحتي ب) و تضمين نداشتن حقوق مالكيت، انگيز قوميتفرقه

ي هستند كه مانع رفاه اقتصادي اين جوامع ترين عواملاصلي ،(چنين حقوقي وجود دارد

هاي ارتباطي ساخته راه و ديگر زيرساخت، بيمارستان، در جوامعي كه مدرسه. هستند

، با اين حساب(. 1998، 3بانک جهاني) شودگذاري خارجي تشويق ميشوند يا سرمايهمي

گذاري در گذاري در سرماية اجتماعي مدني و دولتي مكمل خوبي براي سرمايهسرمايه

 (. 1384، تاجبخش) تر انباشت سرمايه استاشكال متعارف

 

 ديدگاه همياري

 مطالعات اين ديدگاه به شرح زير است:

ها، دولتتأثير . طور ذاتي خوب يا بد نيستنددولت و جوامع هيچ كدام به -1

 . ي مدني بر تحقق اهداف جمعي  متغير استهاگروهها و شركت

سعه يج توتماعات به تنهايي فاقد منابع الزم براي تروها و اجبنگاهها، دولت -2

عوامل ، هابخشوراي اين در گسترده و پايدار هستند و الزم است هم در درون و هم 

ري آن هميا درشناسايي شرايطي كه ، بنابراين. مكمل و موجد مشاركت شكل بگيرند

 . وظيفه محوري تحقيق و عمل توسعه است( گيرديا نمي) گيردشكل مي

                                                 
1. Collier 

2. Temple 

3. World Bank 
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اي نقش دولت در تسهيل نتايج مثبت توسعه، گوناگوني هابخشدر بين اين  -3

االهاي كهايي اين دليل كه دولت نه تنها تأمين كنندة نبه. تر و دشوارتر استاز همه مهم

نندة كدارو و تضمين  ،(و آموزش همگانيعمومي بهداشت ، پول رايج با ثبات)عمومي 

 (كيالتآزادي بيان و ايجاد تش، دادرسي عادالنه، حق مالكيت) نهايي حاكميت قانون

ا در ريدار تواند تشكيل اتحادهاي پابلكه ضمناً عاملي است كه به بهترين وجه مي، است

ات و اجتماع. سياست و دين تسهيل كند، جنسيت، نژاد، قوميت، فراسوي مرزهاي طبقه

اش پاد وتشخيص ، ايجاد ها نيز در ايجاد شرايط نقشي مهم به عهده دارند كه بهبنگاه

 (. 1384، تاجبخش) دنانجامحكمراني خوب مي

گيرد كه همياري دولت و نتيجه مي، از شارحان درجة اول اين ديدگاه، 1اوانز

روابط ، منظور از مكمل بودن. است 2شهروندان مبتني بر دو عامل مكمل بودن و اتكا

است و نمونه روشن آن خصوصي بخش حمايتي دو طرفه بين كنشگران بخش دولتي و 

همچنين او معتقد است  .كنددفاع مي 3هاي قانوني است كه از حق ايجاد تشكلچوبرچا

توان نمي ،كه بدون وجود ساخت قدرت و حكمراني مناسب و سرماية اجتماعي قوي

 (. 1996و1995، اوانز) بناي اقتصاد قوي را پي گذاشت

ه است كه سرچشمة يک سري از با پرورش اين افكار نشان داد( 1998) 4ولكاک

. انواع و تركيبات متفاوت ظرفيت جامعه و عملكرد دولت است، پيامدهاي توسعه

 –هاي محوري سرماية اجتماعي بين گروهي و روابط دولت نيز ايده( 1999) 5نارايان

حكمراني و  گوناگونكند كه تركيبات ها پيشنهاد ميجامعه را درهم آميخته و با ادغام آن

مداخالت متفاوتي را  ،جامعه محلي يا جامعه، اية اجتماعي بين گروهي در يک گروهسرم

در جوامعي كه از حاكميت خوب و سطوح متعالي سرماية اجتماعي بين . كندطلب مي

                                                 
1. Evanz 

2. Embeddedness 

3. Association 

4. Woolcock 

5. Narayan 
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دولت و جامعه مكمل يكديگر هستند و مؤفقّيت اقتصاد و نظم ، گروهي بهره دارند

نصيب  عمدتاًسرماية اجتماعي يک جامعه  كهميولي هنگا، تواند رخ دهدمياجتماعي 

تر به بهاي ي قدرتمندها، گروهاجتماعي شود كه با يكديگر ارتبا  ندارند 1ي اوليههاگروه

 (. 1384، تاجبخش) يابندبر دولت چيرگي مي، ي ديگرهاگروهبه حاشيه راندن 

ي هاص، شاخبا توجه به نظريات سرماية اجتماعي پاتنام و كلمن، در اين تحقيق

 انتظارات و، ميمشاركت در محيط عل، مانند اعتماد در محيط علمي، سرماية اجتماعي

حقيق تچارجوب نظري اين  در، و شبكه اجتماعي مولفان آثار ميمحيط علدر تعهدات 

ل حقوق عام ينبراي برقرار كردن رابطه ب، همچنين اين تحقيق. مورد استفاده قرار گرفتند

اه ديدگ از، در زمينه تاليف آثار استادانبا سرمايه اجتماعي  مالكيت فكري و معنوي

اري ديدگاه نهادي و ديدگاه همياري بهره جسته است و محقق جهت برقر، فوكوياما

 مينهزدر  استادانعامل حقوق مالكيت فكري و معنوي باسرمايه اجتماعي  ينارتبا  ب

، نونفاد قامآگاهي مؤلّفان از  ،ي وجود قانون حق مؤّلفهابه وسيله مولفه، تاليف آثار

سبت به فان ننگرش مثبت و منفي مؤلّ سوء استفاده از اثر مؤلّفان وجود داشتن يا نداشتن

 . پردازدميقانون به بررسي رابطه بين دو عامل 

 

 فرضيات تحقيق
 فرضيه اصلي :

نه ر زميد استادانـ   بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي  و سرمايه اجتماعي 

 .تاليف آثار رابطه وجود دارد

 :فرضيات فرعي

 اناستادميـ  بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان اعتماد در محيط عل

 . رابطه وجود دارد

                                                 
1. Primary 
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 محيط ـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان انتظارات و تعهدات در

 . رابطه وجود دارد  استادانميعل

فكري و معنوي و ميزان مشاركت در محيط  ـ بين عامل حقوق مالكيت

 . رابطه وجود دارد استادانميعل

 تاداناسـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان تعامالت و ارتباطات 

 . رابطه وجود دارد، در شبكه اجتماعي

   

 مدل نظري تحقيق -1نمودار 

 
 

 شناسيروش 
جهت  ست كهاغير وابسته در نظر گرفته شده به عنوان مت، سرمايه اجتماعي در اين تحقيق

ماعي ية اجتاز تعريف پاتنام و كالير استفاده شده است: سرما، در اين تحقيق آنتعريف 

توانند با ست كه ميهاهنجار و شبكه، اعتماد مانندي اجتماعي هاسازمانوجوه گوناگون 

 (. 251:1380، اتنامپ) كارايي جامعه را بهتر كنند، ايجاد و تسهيل امكانات هماهنگ
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، دولت سرماية اجتماعي شامل روابط قراردادي و ساختاري نهادهاي كالن اعم از

 (. 1998، كالير) شودي حقوقي و قضايي ميهانظامهاي سياسي و رژيم

زان ي سرمايه اجتماعي در اين تحقيق با توجه به نظريات نظريه پرداهاشاخص

 شاركتم، از چهارشاخص اعتماددر محيط علمي، نمانند پاتنام و كلم، سرمايه اجتماعي

در شبكه  ميو تعامالت عل ميانتظارات و تعهدات در محيط عل، در محيط علمي

ه تشكيل شده است كه هر شاخص از چندين گويه تشكيل شد، اجتماعي مولفان آثار

ثر ائه ارا اعتماد به :مانندهايي با گويه كه در محيط علمي است از قبيل: شاخص اعتماد

ادات پيشنه توجه به انتقادات و، جازه داشتن افراد به نقد و بررسي اثرا، قبل از چاپ

 ،ثراالت ارفع اشك براياستفاده از قضاوت همكاران و  قبول برتري اثر ديگران ،نديگرا

 . سنجيده شد

استفاده هاي با گويهدر اين پژوهش ، در محيط علمي انتظارات و تعهداتشاخص 

 ار بدونتايج آثارائه ن، ديگرانسوي از اثر ديگران و انتظار استفاده منصفانه از منصفانه 

ادن ز از دارائه نتايج آثار با صداقت و پرهي، ارائه نتايج آثار با صراحت، داشتچشم

نجيده سرعايت قانون حق مؤّلف  و وظيفه دانستن توليد اطالعات علمي، اطالعات غلط

ثر به اتأليف ، ليف اثر به صورت فرديأتهاي:گويهبا  زني در محيط علميمشاركت . شد

 هاي آموزشيشركت در كارگاه، همكاري و كمک به تأليف اثر ديگران، صورت مشترک

در  تعامالت و ارتباطاتشاخص . يده شدسنجميهاي علشركت در جلسات انجمن و

رتبا  اشتن اد، رانبحث و تبادل نظر با همكاهاي:گويهنيز با  شبكه اجتماعي مولفان آثار

ريق دست آوردن اطالعات از طهب ،(روابط دوستي و معاشرت) افراد نزديک با ساير

 . يده شداي سنجهرسان هايهشركت در مناظرو  دوستان و همكاران و دانشجويان

ته ظر گرفبه عنوان متغير مستقل در ن، حقوق مالكيت فكري و معنوي در اين تحقيق

 از تعاريف، حقوق مالكيت فكري و معنوي در اين تحقيقشده است كه جهت تعريف 

 زيراستفاده شده است:
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يت به زبان انگليسي كه معادل حقوق مالك intellectual property rightsعبارت 

 حقوقي ايران بيشتر به حقوق مالكيت معنوي هايبادر كت، فكري در فارسي است

 حقوق :ازاست كلمه عبارت  حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع. شده است ترجمه

. نريادبي و ه، صنعتي، هاي علميهاي فكري در زمينهها و خلّاقّيتناشي از آفرينش

 گوناگون ولي با توجه به مواد، حق معنوي را تعريف نكرده است، ايراندر گذار قانون

  :ف كردتوان آن را چنين تعريمي، و استفاده از حقوق تطبيقي 1348قانون مصوب سال 

ده مادي و مربو  به شخصيت پديدآورنغير، حقوق معنوي مزايايي است قانوني

مند او براي هميشه از يک دسته حقوق خاص بهره، يک اثر فكري كه به موجب آن

 اين حق از. شودمطالعه محتواي حق مؤلّف شروع مي، به سبب وجود اين حق. است

سبب  به. كندبه آفريننده آن مربو  مياي است كه اثر را بيان كنندة رابطه، نظر حقوقي

ا شود كه حتي باي برخوردار ميشخص پديدآورنده از امتيازهاي ويژه، وجود همين حق

هاي مقام ا قائمتركيب اثر را به ورثه ي، اين حق. رودمرگ او نيز آن امتيازها از بين نمي

  (.59:1385، ركني دزفولي). كندبا حفظ نام او منتقل ميدر گذشته، مؤلّف 

ي گفته پديدآورنده به كس، ايراناسالمي بر اساس قوانين جمهوري  پديدآورنده:

 . شود كه اثري را از طريق دانش يا هنر يا ابتكار ايجاد كرده استمي

 ت شخصابتكار و خلّاقيّ  ،شود كه به واسطة فعاليتبه آن چيزي اطالق مي اثر:

 . پديدآورنده به وجود آمده باشد

كار  اشد واثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده ب رك:اثر مشت

، فوليركني دز) شوداثر مشترک ناميده مي ،جدا و متمايز از يكديگر نباشد هايكايک آن

1385 .) 

 قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان 
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 1348قانون مصوب 
تكار ر يا ابا هنيآورنده و به آنچه از راه دانش از نظر اين قانون به مؤلّف و مصنف و پديد

آن به  يجادظهور يا ا، آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيانها پديد ميآن

 . شوداثر اطالق مي ،كار رفته

 حقوق پديدآورنده

عرضه و اجراي اثر و حق  ،پخش ،حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر

 . معنوي از نام و اثر اوستبرداري مادي و بهره

 ،هاديندر اين پژوهش عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي با استفاده از ديدگاه 

 ز: وجودا ندديدگاه همياري و ديدگاه فوكوياما از چهار مولفه تشكيل شده است كه عبارت

ز اده اء استفوجود داشتن يا نداشتن سو، آگاهي مؤلّفان از مفاد قانون، قانون حق مؤلّف

 . نگرش مثبت و منفي مؤلّفان نسبت به قانون و اثر مؤلّفان

، نيز هاهو ابزار گردآوري دادانجام شده پژوهش با استفاده از روش پيمايش اين 

ه نباخ باحتساب مقدار آلفاي كرو، پس از انجام آزمون مقدماتي. پرسشنامه بوده است

ين ااري جامعة آم. ري حاصل شداعتباريابي سؤاالت با اعتبار صو ،منظورتأييد پايايي

ونت بودند كه بر اساس آمار معا( س) صاحب اثر دانشگاه الزهرا استادان، پژوهش

از روش  نفر بود كه با استفاده 310جمعيت آماري آنها ( س) پژوهشي دانشگاه الزهرا

 . نددصاحب اثر انتخاب ش استاداننفري از  95نمونه اي ، گيري تصادفي سادهنمونه

 

 ي توصيفي پژوهشهاهيافت
 3، درصد مرد هستند 43درصد از افراد مورد آزمون زن و  57، در پژوهش انجام شده

درصد بين  44، سال 36-45درصد بين  38، سال 35درصد از افراد اين پژوهش سن زير 

 10بيشتر از  استاداندرصد  70، اندهسال سن داشت 55درصد باالي  15سال و  55-46

درصد از افراد نمونه آماري متاهل هستند و همچنين  92معادل ، اندهداشتسال سابقه كار 
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درصد داراي  96، درصد درگروه علوم انساني مشغول به تدريس هستند 53معادل 

رتبه استادي مابقي داراي درصد  4و  مربي ميدرصد داراي رتبه عل 9، مدرک دكتري

 . اندهودبعنوان استاديار و دانشيار داراي درصد  87معادل 

ن نسبت به وجود قانون حق مولف ايرا، استاداندرصد از  47در اين پژوهش 

از يمني، اندهاشتاطالع بوده و يا اطالعات كاملي از آن ندديگر يا بي ميند و نيشتآگاهي دا

وء سدرصد  70و  اندهنسبت به سوء استفاده قرار گرفتن آثار پاسخ مثبت داد، استادان

يش از همكار نسبت داده شده است و همچنين ب استاداناين پژوهش به در  هااستفاده

در مقابل  وقانون فعلي حق مولف ايران را مناسب ندانسته  ،(درصد 54) استاداناز ميني

 70به نزديک . اندهدرصد آنان قانون حق مولف ايران را مثبت ارزيابي كرد 30نزديک 

 14 ل تنهاا فاقد كارايي دانسته و در مقابقانون حق مولف ايران ر، استاداندرصد از 

ز ادرصد  60. اندهكارايي قانون حق مولف ايران راخوب ارزيابي كرد ،درصد آنان

آنان  درصد 35قانون حق مولف ايران را داراي ضمانت اجرايي ندانسته و ، استادان

لف ايران را وقانون حق م استاداندرصد از  30. اندهكارايي ضمانت اجرايي را تاييد نمود

ن حق قانو استاداندرصد از  40و  اندهدر حمايت از حقوق مادي مولفان تاييد نمود

دود بل حمولف ايران را براي حمايت از حقوق معنوي مولفان مناسب ندانسته و در مقا

 64گرش ن. اندهدرصد آنان ميزان حمايت قانون از حقوق معنوي مولفان را تاييد نمود 30

وافق قانون درصد آنان م 9مخالف قانون حق مولف ايران بوده و تنها ، داناستادرصد از 

 . ندابودهحق مولف ايران 

را  استادانموجود بين مياعتماد در محيط عل، استاداندرصد از  50در اين پژوهش 

 استادان ميدرصد مخالف وجود اعتماد در محيط عل 15خوب ارزيابي نموده و تنها 

درصد از  37. از سطح انتظار و تعهد بااليي برخوردارند، استاداناز  درصد 79. اندبوده

درصد از  41و  اندهدرصد كم برآورد نمود 22تعامالت و ارتباطات را زياد و ، استادان

ي توصيفي اين هايافته. اندهنيز اين تعامالت را در حد متوسط ارزيابي نمود استادان

درصد  26از سرمايه اجتماعي زياد و  استاداندرصد  40دهد كه حدود ميپژوهش نشان 
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برخوردار ، از سرمايه اجتماعي متوسط استاداندرصد  35از سرمايه اجتماعي كم و 

 . هستند

   

 هاي سرماية اجتماعيهاي متغير مستقل با مؤلّفهعدي رابطه مؤلّفهجدول دو بُ

        

 متغير مستقل

 

 

 متغير وابسته

 حقوق مالكيت فكري و معنوي

و ن ا ق  نوجود 

ل و م ق   فح

 نآگاهي مؤلّفا

 ناز مفاد قانو

 هوجود سوء استفاد

فا ّ  ناز اثر مؤل

 نافنگرش مؤل

 ننسبت به قانو

  في ضريب

ر ا د ا ن ع م  يو 

  في ضريب

ر دا ا عن م  يو 

  في يبرض

ر  يو معنادا

 نضريب پيرسو

 يو معنادار

سرمايه 

 اجتماعي

اعتماد در 

 محيط علمي

612/0 

000/0 

587/0 

000/0 

162/0 

478/0 

54/0 

000/0 

انتظارات و 

تعهدات در 

 محيط علمي

539/0 

000/0 

540/0 

000/0 

137/0 

619/0 

95/0 

000/0 

مشاركت در 

 محيط علمي

456/0 

003/0 

429/0 

008/0 

312/0 

026/0 

49/0 

000/0 

تعامالت و 

ارتباطات در 

اجتماعي شبكه

 مولفان

681/0 

000/0 

707/0 

000/0 

280/0 

059/0 

63/0 

000/0 

سرماية 

 اجتماعي

718/0 

000/0 

709/0 

000/0 

359/0 

015/0 

77/0 

000/0 

 

نتايج بدست آمده حاكي از ، بر اساس جداول دو بعدي و همچنين آزمون آماري

 استاداني حقوق مالكيت فكري و معنوي و سرمايه اجتماعي هاوجود رابطه ميان مولفه

ارتبا  بين وجود قانون حق مؤّلف ، هاهطبق يافت. صاحب اثر در زمينه تاليف آثار است

 مقدار ضريب في، در زمينه تاليف آثار استادانو سرماية اجتماعي  (1348سال )ايران 
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نشان دهندة باالترين ( 000/0) دست آمده در سطح معناداريو مقدار عددي به( 718/0)

ق مؤّلف ايران از مفاد قانون ح استادانارتبا  بين آگاهي  همچنين. ميزان ارتبا  است

 با سطح معناداري( 709/0) مقدار ضريب في، و متغير سرماية اجتماعي (1348سال )

تا  مورد تاييد قرار گرفت و همچنين عامل وجود سوء استفاده از اثر مؤلّفان( 000/0)

ها سوء استفاده و حق مادي و حق معنوي آن ها تحريف يا از اثر آنازه اثرآناندهچ

با سطح 0( /359) مقدار ضريب في، در ارتبا  با سرماية اجتماعي (تضعيف شده است

نشان دهندة عدم وجود رابطه بين وجود سوء استفاده از اثر مؤلّفان با ( 15/0) معنا داري

مقدار ، در رابطه با نگرش مؤلّفان با متغير سرماية اجتماعي. متغير سرماية اجتماعي است

نشان دهندة ارتبا  اين دو متغير با ( 000/0) يبا سطح معنادار( 77/0) ضريب پيرسون

داشتن نگرش مثبت و منفي نسبت به قانون حق مؤلّف در ايران  اين كهيعني  ؛هم است

در زمينه تاليف آثار از قبيل اعتماد در  استاداننشانگر وجود رابطه با سرماية اجتماعي 

تعامالت ، حيط علميو انتظارات و تعهدات در مميمشاركت در محيط عل، محيط علمي

 . دباشمي استادانو ارتباطات در ميان 

 

 گيرينتيجه
وي معن عامل حقوق مالكيت فكري و، در اين پژوهش با رويكرد جامعه شناسي حقوقي

ي رد بررسهم مو و رابطه اين دو متغير با در زمينه تاليف آثار استادانباسرمايه اجتماعي 

ل ر مستقبه عنوان متغي، مالكيت فكري و معنويدر اين پژوهش عامل حقوق  .قرار گرفت

 از ديدگاه، در نظر گرفته شد كه جهت تبيين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي

ن از آي تشكيل دهنده هااستفاده شد و مولفه ديدگاه همياري و ديدگاه فوكوياما، نهادي

ود وج، نقانو آگاهي مؤلّفان از مفاد، وجود قانون حق مؤّلف، اين پژوهش اننظر محقق

ت به ن نسبنگرش مثبت و منفي مؤلّفا و داشتن يا نداشتن سوء استفاده از اثر مؤلّفان

 . قانون بوده است
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ه وابست متغير به عنوان، در زمينه تاليف آثار استادانهمچنين متغير سرمايه اجتماعي 

رار ه قددر نظر گرفته شد و جهت بررسي اين عامل نظريات پاتنام و كلمن مورد استفا

يط در مح اعتماد، ي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي در اين تحقيقهاگرفت و مولفه

و تعامالت ميانتظارات و تعهدات در محيط عل، مشاركت در محيط علمي، علمي

 . بوده است، در شبكه اجتماعي مولفان آثارميعل

 وكري ف نتايج بررسي در اين پژوهش نشان دهندة رابطه ميان عامل حقوق مالكيت

و  تر باشدهر چه قوانين حقوق مؤلفان بهيعني . است استادانمعنوي و سرماية اجتماعي 

حق  انونقنسبت به  استادانآگاهي مؤلّفان از مفاد قانون بيشتر باشد و همچنين نگرش 

ي اجتماع ايةسرم ،مؤلّف بهتر باشد و از سوي ديگر هر چه سوء استفاده از اثر كمتر باشد

 . در زمينه تاليف آثار بيشتر خواهد شد، صاحب اثر ستادانامؤلّفان و 

، وريتحقيقات بسيار زيادي درباره تاثير حقوق مالكيت فكري و معنوي بر نوآ

ي وانفراتوسعه اقتصادي در كشور انجام شده است و همچنين تحقيقات ، رشد اقتصادي

ما هيچ ت اجام شده اسهم در زمينه تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري و رشد اقتصادي ان

از ستواند زمينه ميگونه تحقيقي در زمينه اين كه چگونه حقوق مالكيت فكري و معنوي 

قيق ن تحدر نتايج اي. و بستر مناسب براي رشد سرمايه اجتماعي باشد انجام نشده است

ي سرمايه هاشاخصعامل حقوق مالكيت فكري و معنوي با بين مشخص شد كه 

عهدات انتظارات و ت، مشاركت در محيط علمي، تماد در محيط علميمانند اع، اجتماعي

ار ر برقررابطه معنادا، در شبكه اجتماعي مولفان آثارميو تعامالت عل ميدر محيط عل

عامل حقوق ، ي و خارجي مشخص شد كهبا توجه به نتايج تحقيقات داخل. است

د ن رشنش و در نتيجه آتوسعه دا ،ميتوليدات عل ،مالكيت فكري و معنوي بر نوآوري

ثير اعي تاآن رفاه اجتم در پي توسعه اجتماعي و فرهنگي و، اقتصادي و توسعه اقتصادي

 . گذار بوده است

در كشور پيشنهاد  گيرتصميمبه مسووالن ، با توجه به نتايج اين تحقيق بنابراين

راي ضمانت اج، نسبت به كارآمدي قوانين حقوق مالكيت فكري و معنويكه شود مي
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 ،اين قوانين و تصويب قوانين جديد مورد نياز در اين زمينه و همچنين تقويت آن

 . هاي موثر برداشته شودگام

 

 منابع 
مجله ، نبستري براي ارتقاي سالمت روا، سرمايه اجتماعي (،1380. )داوود، بهزاد -

 . 6شماره ، سال دوم، رفاه اجتماعي

، فروزمحمد تقي دل ترجمه:، هاي مدنيدموكراسي و سنت (،1380. )رابرت، پاتنام -

 . وزارت كشور :تهران

و مفهوم  ميكارپايه مفهو (،1385. )مليحه، شياني ؛موسوي مير طاهر ؛پرويز، پيران -

 سال، مجله رفاه اجتماعي ،(با تاكيد بر شرايط ايران) سازي سرمايه اجتماعي

 . 23شماره ، ششم

، دموكراسي و توسعه، : اعتمادهاي اجتماعيسرمايه (،1384. )كيان، تاجبخش -

 . شيرازه :تهران، افشين خاكباز و حسن پويان ترجمه:

 تأثير حمايت از تامين حقوق مالكيت (،1388. )خداپرست مشهدي و همكاران -

 ،(قهاي اقتصادي ساببررسي) فصلنامه اقتصاد مقداري، فكري بر رشد اقتصادي

 . 4، شماره، 6دوره 

مايه بررسي تاثير سر (،1386. )اميري ميثم، حسينعباسي نژاد ، رحماني تيمور -

 . 2 شماره، 7دوره ، هاي اقتصاديپژوهش ،اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران

قوق بررسي تطبيقي مالكيت معنوي در ح (،1385. )سيد محمد رضا، ركني دزفولي -

 تخصصي در امينه علوم ميمجله عل ،معرفت، ايران و سازمان تجارت جهاني

 . شماره هفتم، ال پانزدهمس، انساني
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رشد  وسرمايه اجتماعي  (،1385. )مويدفر رزيتا، عمادزاده مصطفي، رناني محسن -

، فهانمجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اص، يک الگوي نظري ارائهاقتصادي: 

 . 2شماره، 21سال 

 جتماعياسرمايه  ةرابط (،1388. )علي پور پروينو  شياني مليحه، زاهدي محمدجواد -

 .32شماره ، سال نهم، رفاه اجتماعي، با رفاه اجتماعي

هت جراهكارهاي بهبود نظام مالكيت فكري ايران در  (،1382. )و گودرزيميسال -

 . 3 شماره، فصلنامه مديريت صنعتي، توسعه تكنولوژي كشور

 :رانته، بررسي سرمايه اجتماعي در استان مااندران ،(1383) محمود، شارع پور -

                              . يريزبرنامهيت و سازمان مدير

بر توزيع  اثر حقوق مالكيت معنوي (،1390. )سارا، ساري گل، ابوالفضل، شاه آبادي -

ها و مراكز فصلنامه تخصصي پارك، رشد فناوري، درآمد در كشورهاي منطقه منا

 . 28شماره ، سال هفتم، رشد

ي بر رشد گيري اثرات سرماية اجتماعدارهان (،1388. )سليماني محمد، شعباني احمد -

 . 75شماره  15 دوره، نامه مفيد، اقتصادي

ره شما، سال اول، معرفت حقوقي (،1390. )معصومه، ساالري زاد، جواد، صالحي -

 . اول

ثير أبررسي ت (،1387. )خسروي محمدرسول، كريم محمدحسين، صفدري مهدي -

هاي بررسي) مه اقتصاد مقداريفصلنا، سرمايه اجتماعي بررشد اقتصادي ايران

 . 2شماره ، 5دوره  ،(اقتصادي سابق

، به توسعه جامعه مدني و دولت: عناصر دستيابي، سرمايه اجتماعي (،1388. )عطار سعيد -

 . 4 شماره 39دوره ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، فصلنامه سياست

اعي در و سرمايه اجتمارزيابي نقش فرهنگ  (،1388. )حق بين اشكان، فرقاني علي -

  20شماره ، 5دوره ، رشد فناوري، نظام توسعه علم و فناوري كشور
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ابطه ر (،1388. )توكلي خالدو  اديبي سده مهدي، آذربايجاني كريم، وحيد ميقاس -

  .36شماره ، سال دهم، رفاه اجتماعي، سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي

ناوري ارزيابي برنامه ملي ف (،1387). توسلي زاده صادقو  قاضي نوري سيدسپهر -

ه وان حلقه عنبنانو ايران با كارت امتيازي متوازن و تبيين جايگاه سرمايه اجتماعي 

 . 4شماره 1دوره ، سياست علم و فناوري، مفقوده نظام ملي نوآوري

 :هرانت، منوچهر صبوري ه:ترجم ،بنيادهاي نظريه اجتماعي (،1377. )جيمز، كلمن -

 . اولچاپ ، نينشر 

ر دنقش حقوق مالكيت فكري  (،1391). بدري ويچ كمرالدين، گرشاسبي نيا ندا -

، و مراكز رشد هافصلنامه تخصصي پارك، موآوري كشورهاي در حال توسعه

 . 4شماره ، سال هشتم

علوم  ادبيات ودانشكده ، رابطه سرمايه اجتماعي و جرم ،(1383). محمد، مباركي -

 . پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي نسانيا

وياي سرمايه اثرات متقابل و پ (،1388. )دليري حسن، اكبري نعمت اله، مويدفر رزيتا -

 . تصفحا، 35شماره ، مطالعات اقتصاد بين الملل، اجتماعي و توسعه اقتصادي
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