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استادان صاحب اثر دانشگاه الزهراء (س) به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديد.
شيوه نمونهگيري تصادفي ساده است .به منظور سنجش متغير سرمايه اجتماعي
از مقياس ليكرت استفاده گرديد كه شامل مولفههاي اعتماد در محيط علمي،
مشاركت در محيط علمي ،انتظارات و تعهدات در محيط علميو تعامالت
علميدر شبكه اجتماعي مولفان آثار است و براي سنجش متغير حقوق مالكيت
فكري و معنوي از مولفههاي وجود قانون حق مؤلّف ،آگاهي مؤلّفان ازمفاد
قانون حق مؤلّف ،نگرش مؤلّفان نسبت به قانون حق مؤلّف و متغير وجود سوء
استفاده از اثر مولفان ،استفاده شده است .بر اساس نتايج ،فرضيه اصلي تحقيق
تاييد شد .بدين معني كه بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و سرماية
اجتماعي استادان صاحب اثر در زمينه تاليف آثار رابطه وجود داشته است .هم
چنين بين مؤلّفههاي حقوق مالكيت فكري و معنوي در اين مطالعه (وجود قانون
حق مؤلّف ،آگاهي مؤلّفان ازمفاد قانون حق مؤلّف ،نگرش مؤلّفان نسبت به
قانون حق مؤلّف و متغير وجود سوء استفاده از اثر مؤلفان) و سرماية اجتماعي
استادان در زمينه تاليف اثر رابطه معناداري برقرار شد.
واژههاي كليدي :حقوق مالكيت فكـري و معنـوي ،حـق مؤلّـف ،حقـوق
پديد آورنده ،اثر مشترک ،سرماية اجتماعي

طرح مساله
بنيانهاي نوين اخالق و مساله نظم و صلح ،همان قدر كه دغدغه سقرا بود ،توسط
شاگردان وي نيز پيگيري شد .افالطون "جمهوري" را مطرح كرد كه در آن دوگانگي
اخالق فرد و حكومت رد شده بود .وي معتقد بود كه "حكومت شبيه افراد خود است"
و بدين نتيجه رسيده بود كه مطالعه و تحقيق درباره مسئله اخالق به عنوان جزئي از
ساختمان اجتماعي ،بهتر و آسانتر است كه مانند يک صفت شخصي مورد مطالعه قرار
گيرد" .اگر ما بتوانيم جامعه درستي را توصيف كنيم ،توصيف فرد درست ،براي ما بهتر
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و آسانتر خواهد بود .بدين ترتيب ميتوان دريافت كه توجه به كنشهاي جمعي و
ارتباطات مبتني بر اعتماد ،ريشه در اعصار تاريخ داشته است و اين مفهوم به طور كلي بر
روابط ميان انسانها تمركز دارد .روابطي كه در تمام لحظات روزمره و در طول عمر
انسانها جريان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تاثير قرار ميدهد (مويد فر.)1388 ،
كلمن ( )1377معتقد است سرمايه اجتماعي ،به نوبه خود ،هنگامي به وجود ميآيد
كه روابط ميان افراد را به شيوههايي دگرگون كند و كنش را تسهيل كند .از ديدگاه كلمن،
مفهوم سرمايه اجتماعي نشان دهنده آن است كه چگونه ساختار اجتماعي يک گروه
ميتواند به عنوان منبعي براي افراد آن گروه عمل نمايد .به طور كلي سرمايه اجتماعي
محصول تعامالت اجتماعي با قابليت كمک به بهزيستي اجتماعي ،مدني يا اقتصادي يک
اجتماعي هدفمند و داراي هدف مشترک است .اين تعامالت ،منابع دانش و هويت را
ترسيم ميكنندو همزمان از گنجينههاي سرمايه اجتماعي بهرهبرداري ميكنند و آنها را
ميسازند .سرشت سرمايه اجتماعي به ابعاد كيفي تعامالتي بستگي دارد كه سرمايه
اجتماعي در محدوده آنها توليد ميشود ،مانند :كيفيت تعامالت بيروني -دروني ،تاريخي
بودن ،آينده گرايي ،تقابل ،اعتماد ،ارزشهاي مشترک و هنجارها ( Falk and Kilpatrick,

.)2000
منظور از سرمايه اجتماعي انسجام دروني فرهنگي و اجتماعي جامعه ،هنجارها و
ارزشهاي حاكم بر تعامالت فيمابين مردم و نهادهايي است كه اين هنجارها و ارزشها
در آن تعبيه ميشوند .سرمايه اجتماعي به منزله چسبي است كه انسجام جوامع را
تضمين ميكند و بدون آن هيچ رشد اقتصادي يا بهزيستي انساني ميسر نميشود ( Fine,

 .)2003پس آن چه از تعاريف متعدد سرمايه اجتماعي بر ميآيد اين است كه اين مفهوم
دربردارنده مفاهيمي همچون اعتماد ،همكاري و روابط متقابل بين اعضاي يک گروه
است به نحوي كه ،سرمايه اجتماعي سبب ميشود كه گروه به سمت ارزشها و
هنجارهاي تحسين شده و مثبت شده در جامعه گام بردارد.
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در رابطه با عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي بايد يادآور شد كه :بنا به گفته
تودارو " امروزه ريشه كن كردن فقر و نابرابري مركز ثقل مسائل قرار گرفته و هدف
اصلي سياست توسعه براي بسياري از كشورها ميباشد .به همين سبب مبارزه با فقر و
كاهش نابرابري جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف
مهم دولتها محسوب ميشود به طوري كه در كشورهاي توسعه يافته يكي از هدفهاي
مهم سياستگذاران اقتصادي ،ارتقاي كيفيت زندگي و سطح رفاه اجتماعي در جامعه است
و در كشورهاي در حال توسعه نيز فقط رشد اقتصادي هدف تلقي نميشود ،بلكه اين
كشورها همگام با كشورهاي توسعه يافته افزايش رفاه اجتماعي را هم يكي از هدفهاي
اصلي و از معيارهاي توسعه يافتگي در نظر ميگيرند .و از طرفي با محوريت يافتن فكر
و خالقيت در حركت جوامع و در ابعاد گوناگون فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و ...امروزه
تمام نظامها ي اجتماعي به عنوان توسعه منابع انساني به اين بُعد اساسي انسان (فكر و
خالقيت) ميپردازند .بنابراين در سطح جهاني سيستمهايي براي اين امر طراحي شده
است كه اهم آنها مالكيت فكري و معنوي است .اين سيستم با حمايت مادي و معنوي
(اخالقي) از خالق اثري كه ناشي از فكر اوست به عنوان موتور محركه انگيزههاي انساني
براي خلق آثار بديع و توسعه زا عمل ميكند ،و از اين رو تشكيل نظام حقوق مالكيت
معنوي موثر ،انگيزهاي براي توليد ،خلق دانش جديد و انتشار آن است و حقوق مالكيت
فكري و معنوي ارتبا تنگاتنگي با توسعه اقتصادي ،سياست و فرهنگ دارد (شاه آبادي
و ساري گل .)1390 ،نقض حقوق مالكيت فكري و معنوي ،عالوه بر محروم كردن
صاحب آن از منافع مادي ،سبب از بين رفتن روحيه خالقيت و تزلزل فرهنگ جامعه نيز
ميشود (صالحي و ساالري زاد.)1390 ،
متأسفانه دربارة حق مؤلّف ،در كشور ما ،قانون صريح و شفافي وجود ندارد كه به
تمام جوانب امر توجه داشته باشد و براي متخلفان مجازاتهايي را پيشبيني كرده باشد.
البته بندهاي خيلي كمرنگي در بعضي ضوابط و مقررات در خصوص نشر وجود دارد كه
اجراي آن نيز با مشكالتي مواجه است و نيز اين قوانين كارآمدي الزم را هم ندارند .با
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اين حال قانون حقوق مؤلّفان مصوب  1348و 1352در ايران در اصل تأمين كنندة حقوق
پديدآورندگان در داخل كشور و در چارچوب مرزهاي ايران بهحساب ميآيد .قوانين
ملي براي اجرا در داخل كشور ،براي پديدآورندگان داخلي تدوين شدهاند.
دغدغة اصلي اين پژوهش بررسي وجود رابطه بين عامل حقوق مالكيت فكري و
معنوي و سرمايه اجتماعي استادان در زمينه تاليف آثار است و سوال اساسي اين پژوهش
بر مبناي اين مسئله است كه :آيا بين عامل حقوق مالكيت فكري و سرمايه اجتماعي در
زمينه تاليف آثار رابطه وجود دارد؟

مروري بر تحقيات پيشين
در رابطه با عنوان اين پژوهش (تأثير حقوق مالكيت فكري و معنوي بر سرماية
اجتماعي) تاكنون هيچ گونه پژوهشي انجام نشده است .درمدار تحقيقات تجربي پيشين
مرتبط با اين پژوهش ،دربارة مقولة حقوق مالكيت فكري و معنوي و مقولة سرماية
اجتماعي به صورت مجزا تحقيق و تفحص شد .مطالعه دربارة اين دو مقوله بهصورت
مجزا حاكي از تأثير هر يک از مقولههاي يادشده در عرصههاي گوناگون علمي،
اجتماعي ،فرهنگي و توسعهاي ميباشد.
در زمينة سرماية اجتماعي در سالهاي گذشته تحقيقات گوناگوني در سطوح بين
المللي ،منطقهاي و ملّي انجام شده است .برخي از تحقيقات انجام شده در ايران در اين
قسمت بررسي ميشوند.
يافتههاي تحقيق مباركي )1383( ،با عنوان :رابطه سرمايه اجتماعي و جرم ،نشان
مي دهند كه هم در سطح كالن و هم در سطح خرد بين سرمايه اجتماعي و جرم رابطه
منفي و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر ،هر چقدر ميزان سرمايه اجتماعي جامعه و
فرد افزايش يابد ،از ميزان جرايم جامعه كاسته شده و جرايم كمتري از افراد سر ميزند.
عالوه بر اين نتايج بدست آمده از تحليلهاي سطح خرد تحقيق ،حاكي از آن است كه
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ابعاد شش گانه سرمايه اجتماعي با شاخص جرايم غير مختوم به زندان ،داراي رابطه
منفي و معنادار ميباشند ،يعني هر چه عالقه فراوان به جامعه ،اعتماد اجتماعي ،خود
باوري در فرد بيشتر بوده و فرد احساس مثبت زيادي به ديگران داشته باشد و داراي
روابط متقابل زيادي با اطرافيان خود باشد و همچنين احساس كمک يا ايثار نسبت به
غريبهها در فرد به وفور وجود داشته باشد ،ميزان ارتكاب به جرم در او كمتر خواهد بود.
همچنين يافتههاي سطح كالن تحقيق نشان ميدهد كه بين سطح توسعه اقتصادي و جرم
رابطه منفي و معنادار و نيز بين نابرابري درآمد و جرم رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد ،بطوري كه هر چقدر سرمايه اجتماعي در يک جامعه باال باشد و توسعه اقتصادي
در آن صورت گرفته و نابرابري درآمد كمتر باشد ،ميزان جرم و جنايت در آن جامعه
كمتر شده و مردم سعي خواهند نمود بيشتر تابع قانون بوده و از مقررات و هنجارهاي
رسمي و غير رسمي پيروي نمايند.
قاضي نوري و توسلي ( )1387پژوهشي با عنوان «ارزيابي برنامه ملّي فناوري
نانوي ايران با كارت امتيازي متوازن و تبيين جايگاه سرماية اجتماعي بهعنوان حلقة
مفقوده نظام ملّي نوآوري» انجام دادهاند .نتيجه اين پژوهش نشان داد كه از ادغام مفاهيم
نظام ملّي نوآوري و كارت امتيازي متوازن ،استنبا آن بود كه در پايينترين سطح نقشه
استراتژي بايد سرماية اجتماعي بهعنوان زيرساخت نظام ملّي نوآوري قرار گيرد و نظام
ملّي نوآوري نيز به نوبة خود زير ساخت توسعة اقتصادي است كه در باالترين سطح
نقشه استراتژي قرار خواهد گرفت.
پژوهش عطار ( )1388با عنوان « سرماية اجتماعي جامعه مدني و دولت» به اين
نتيجه دست يافت كه سرماية اجتماعي ،فزاينده موجود در روابط كنشگران اجتماعي و
جامعه مدني مستحكم ،به همراه دولتي مدرن ،قوي و توسعه خواه ،فرايند توسعة همه
جانبة كشورهاي در حال توسعه را با كمترين زمان و آسيب ممكن به پيش خواهند
برد.
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فرقاني و حقبين ( )1388در پژوهش خود با عنوان ارزيابي نقش فرهنگ و سرماية
اجتماعي در نظام توسعة علم و فناوري كشور ،به تبيين شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي
مؤثر بر توسعة علم و فناوري بر حسب اطالعات موجود در ايران اقدام كردهاند.
شعباني و سليماني ( )1388در مقاله خود با عنوان «اندازهگيري اثرات سرماية
اجتماعي بر رشد اقتصادي» (مطالعه موردي ج .ا .ايران) ،چهار شاخص اعتماد ،مشاركت
اجتماعي ،همكاريهاي مدني و صداقت را به عنوان شاخصهاي اصلي سرماية اجتماعي
انتخاب كردهاند كه نتايج اين پژوهش نشان دهندة تأثير مثبت و معنادار سرماية اجتماعي
بر رشد اقتصادي بوده است.
قاسمي و همكاران ( )1388در پژوهش خود با عنوان رابطة سرماية اجتماعي با
توسعة اقتصادي به اين نتايج دست يافتهاند كه سرماية اجتماعي درون گروهي كه بر
اعتماد محدود و خاص تأكيد دارد ،موجب اختالل سازماني و فرقهگرايي ميشود و
نتيجه آن فقدان توسعه است ،و در مقابل ،سرماية اجتماعي برون گروهي با گسترش
شعاع اعتماد ،شكلگيري شبكههاي روابط اجتماعي و مشاركت افراد در انجمنهاي
داوطلبانه به فرايند توسعة اقتصادي كمک ميكند.
زاهدي و همكاران ( )1388درپژوهش خود با عنوان «رابطة سرماية اجتماعي با
رفاه اجتماعي» به اين نتيجه رسيدهاند كه سرماية اجتماعي با رفاه اجتماعي رابطة مثبتي
دارد.
رناني و همكاران ( )1385پژوهشي با عنوان «سرماية اجتماعي و رشد اقتصادي:
ارائه يک الگوي نظري» انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه ميتوان با تعميم مدل
فرانكوئيس و ورود تابع توليد ،رابطة تازهاي براي رشد اقتصادي معرفي كرد كه در آن
رشد ا قتصادي عالوه بر آن كه تابعي از تغييرات منابع اقتصادي و انساني است تابعي از
مقدار مطلق و نرخ رشد سرماية اجتماعي نيز هست.
مويدفر و همكاران ( )1388در مقالهاي با عنوان« اثرات متقابل پوياي سرماية
اجتماعي و توسعة اقتصادي مطالعه موردي ايران» به اين نتيجه دست يافتند كه سطوح
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باالتر سرماية اجتماعي سبب ميشود كه شاخصهاي توسعه بهبود يافته و در ادامه
افزايش درجة توسعه يافتگي خود سبب بهبود و شكلگيري روابط جمعي مبتني بر
اعتماد (سرمايه اجتماعي) در جامعه خواهد شد.
رحماني و همكاران ( )1386در پژوهشي با عنوان بررسي تأثير سرماية اجتماعي بر
رشد اقتصادي ايران ،مطالعه موردي استانهاي كشور با روش اقتصاد سنجي فضايي به
اين نتيجه دست يافتهاند كه متغير سرماية اجتماعي تأثير مثبت و معناداري بر رشد
اقتصادي دارد بهاين ترتيب كه با ثابت بودن ساير شرايط ،افزايش يک واحد شاخص
سرماية اجتماعي ،رشد اقتصادي  0/18درصد افزايش مييابد.
صفدري و خسروي ( )1387در پژوهشي با عنوان «بررسي تأثير سرماية اجتماعي
بر رشد اقتصادي ايران» به اين نتيجه دست يافتهاند كه سرماية اجتماعي در ايران رو به
كاهش بوده است .در سطح خرد ،ارتبا دوستانه والدين با فرزندان و رسيدگي هر چه
بيشتر به آموزش آنها و آشنايي فرزندان با دين و آموزشهاي ديني براي ارتقاي سطح
سرماية اجتماعي ضروري است ،در سطح كالن نيز برخورد شديد دولت با عوامل فساد
و نابودكننده سرماية اجتماعي براي افزايش سرماية اجتماعي الزم است.
پژوهش خدا پرست و همكارانش ( ،)1388با عنوان تاثير حمايت از تامين حقوق
مالكيت فكري بر رشد اقتصادي به بررسي ابعاد تاثير مالكيت فكري در ارتقاي رشد
اقتصادي ،از منظر مخارج تحقيق ،توسعه و تعداد محققان ميپردازد .نتايج تحقيق نشان
داد كه حمايت از تامين حقوق مالكيت فكري به طور مستقيم تاثير مثبتي بر رشد
اقتصادي دارد .همچنين حمايت از تامين حقوق مالكيت فكري به طور غير مستقيم از
طريق  R&Dو تعداد محققان تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد.
تحقيق ندا گرشاسبي نيا ( )1391با عنوان نقش حقوق مالكيت فكري در نوآوري
كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد كه اين حقوق در نوآوري و توسعه كشورهاي
در حال توسعه تاثير مستقيم و قدرتمندي ندارد .در حالي كه اين تاثير در كشورهاي
توسعه يافته مشهود است .نقش مثبت اين حقوق در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را
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نميتوان ناديده گرفت و با توجه به فشار كشورهاي در حال توسعه براي الحاق به
قراردادهاي حقوق مالكيت فكري ،اين كشورها بايستي قوانين مربوطه را متناسب با
شرايط اجتماعي و اقتصادي خود به منظور حداكثر نمودن بهره وري از آنها تدوين
نمايند.
سالمي و گودرزي ( )1382در پژوهشي با عنوان راهكارهاي بهبود نظام مالكيت
فكري ايران در جهت توسعه تكنولوژي كشور ،به بررسي نظام مالكيت فكري در ايران،
نحوه تعامل اين نظام با سيستم ملي نوآوري كشور و مقايسه آن با نظام مالكيت فكري
در سه كشور جهان (ژاپن ،كره جنوبي و چين) پرداختهاند .در اين پژوهش ،محققان،
پس از انجام مطالعات گوناگون ،شركت در سمينارهاي گوناگون و مصاحبه با خبرگان
مالكيت فكري در داخل و خارج از كشور و سپس با توجه به مسائل مربو به مالكيت
فكري و توسعه تكنولوژي ،راهكارهايي جهت بهبود نظام مالكيت فكري ايران از
جنبههاي گوناگون ارائه كردهاند.
در خارج از كشور پژوهشهاي آلفرد سركيسيان )2008( 1با عنوان «حقوق مالكيت
فكري براي كشورهاي در حال توسعه :درسي از ايران» ،پژوهش پيندا )2006( 2با عنوان
« اثرات قوي حقوق مالكيت فكري و معنوي در علوم و تكنولوژي در كشورهاي در حال
توسعه» ،پژوهش چن و پوتيتانوم )2005( 3با عنوان «حقوق مالكيت فكري و نوآوري در
كشورهاي در حال پيشرفت» ،اهميت اين مقوله را در اين كشورها بررسي كردهاند.
تورستنسن )1994( 4به تأثير حقوق مالكيت فكري بر نوآوري و پارک )1997( 5به
تأثير حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي توجه كردهاند.

1. Alfred Sarkissian
2. Pinda
3. Chen& Potitanom
4. Torstensson
5. Park
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چارچوب نظري
تعريف سرمايه اجتماعي
مجموعه منابع بالفعل و بالقوه اي است كه با عضويت در شبكههاي اجتماعي

1

كنشگران و سازمانها بوجود ميآيد و به عبارتي شامل روابط مبتني بر اعتماد و بده
بستان (معامله به مثل در شبكههاي اجتماعي است (شارع پور.)9 :1383 ،
سطوح گوناگون سرمايه اجتماعي
بر اساس ديدگاههاي موجود ميتوان سرمايه اجتماعي را در سه سطح در نظر
گرفت:
 -1سطح فرد (روابط بين فرد) :در اين سطح از تعريف سرمايه اجتماعي ،بر روابط
فردي و شبكههاي ارتباطي بين افراد و هنجارها و ارزشهاي غيررسمي حاكم بر آنها و
به طور كلي كنشهاي متقابل چهره به چهره كه در درون واحدها و گروهها گسترش
مييابد ،تاكيد ميگردد .بر اين اساس سرمايه اجتماعي موضوعاتي از قبيل؛ شدت و
كيفيت روابط و تعامالت بين افراد را شامل ميشود .از بين نظريه پردازان سرمايه
اجتماعي ،پاتنام و فوكوياما تئوريهاي خود رابيشتر در اين سطح مطرح كردهاند.
 -2سطح مياني (انجمنها و سازمانهاي رسمي و غيررسمي :در اين سطح ،سرمايه
اجتماعي به عنوان يک واحد مشترک جمعي در نظر گرفته شده است كه باعث
سازماندهي سرمايه انساني ميشود و همچنين به عنوان يک واحد طبقهبندي شده،
تمايزات اجتماعي ايجاد ميكند كه چگونگي عملكرد اعضاي جامعه را تحت تاثير قرار
ميدهد .بر اين اساس سرمايه اجتماعي ،ارتباطات اجتماعي ،ارتباطات افقي و عمودي را
شامل ميشود و سازمانها و روابط بينابيني (اعم از باشگاهها ،انجمنها ،شركتها و
احزاب سياسي) در زمره آن قرار ميگيرند .نظريه سرمايه اجتماعي كلمن را ميتوان در
اين سطح قرار داد.
1. Social Network
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 -3سطح كالن (نهادهاي اجتماعي) :در اين سطح انديشمنداني چون « نورث»1
سرمايه اجتماعي را شامل روابط قراردادي و روابط ساختاري نهادهاي كالن (اعم از
دولت ،حكومت سياسي و نظامهاي حقوقي و قضايي) ميدانند .روابط و ساختارهاي
رسمي مانند :قوانين و مقررات و چار چوبهاي حقوقي ،سياسي ،سطح مشاركت ،سطح
تمركز و فرآيند شكلگيري سياسي ،سطح كالن سرمايه اجتماعي را شامل ميشوند .از
اين منظر سرمايه اجتماعي مجموع نهادهايي كه جامعه را پيبندي ميكنند ،نيست ،بلكه
عامل نگه داشتن آنها در كنار هم است (بهزاد.)45 :1380 ،
سطوح تحليل ياد شده شيوههاي در نظر گرفتن جريان فعاليت اجتماعي را نشان
ميدهند و نيز تصاوير متفاوتي را از چگونگي شكلگيري سرمايه اجتماعي ارائه ميدهند.
از آنجا كه نميتوان واقعيتهاي موجود در جامعه را فقط در يک سطح در نظر گرفت،
پس نميتوان گفت كه تحليل در يک سطح به طور اجتناب ناپذيري وابسته به دو سطح
ديگر خواهد بود .در واقع ما يک جريان متقابل (از باال به پايين واز پايين به باال) بين
نهادها ،واحدها ،گروهها و روابط فردي موجود در جامعه خواهيم داشت.

نظريات سرماية اجتماعي
نظريه پاتنام:
به نظر پاتنام «سرماية اجتماعي به خصوصياتي از سازمان اجتماعي مانند شبكهها،
هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه همكاري و هماهنگي براي منافع متقابل را تسهيل
ميكنند» (پاتنام .)2000 ،بدين ترتيب پاتنام سرماية اجتماعي را با سه مؤلّفه بهعنوان
ويژگي سازمان اجتماعي تعريف ميكند كه آنها عبارتند از :الف) شبكهها؛
ب) هنجارهاي همياري؛ ج) اعتماد

1. North
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الف) شبكهها :1پاتنام مانند ديگر نظريهپردازان اجتماعي ،روابط اجتماعي افراد و
تعامالت آنها با يكديگر را بنياديترين جزء سرماية اجتماعي معرفي ميكند و شبكهها
را بهعنوان خاستگاه دو مؤلّفه ديگر سرماية اجتماعي يعني هنجارهاي همياري و اعتماد
مطرح ميكند (پاتنام و گاس.)2001 ،2
ب) هنجارهاي همياري :از نظر پاتنام مالک سرماية اجتماعي اصل همياري تعميم
يافته است« :من اكنون اين كار را براي شما انجام ميدهم بي آن كه چيزي فور ًا در مقابل
انتظار داشته باشم ،با اين اطمينان كه در طول راه شما يا ديگري لطف مراپاسخ خواهيد
داد» (پاتنام.)2000 ،
ج) اعتماد :از نظر پاتنام اعتماد از عناصر ضروري براي تقويت همكاري بوده و
حاصل پيش بيني پذيري رفتار ديگران است كه در يک جامعه كوچک از طريق آشنايي
نزديک با ديگران بدست ميآيد ،اما در جوامع بزرگتر و پيچيدهتر يک اعتماد غير
شخصيتر يا شكل غير مستقيمياز اعتماد ضرورت مييابد (پاتنام.)1380 ،
پاتنام در بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتماد به دو نوع «اعتماد شخصي» و
«اعتماد اجتماعي» اشاره دارد و نوع دوم را كه اعتماد تعميم يافته نيز ناميده ميشود ،براي
جامعه سودمندتر ميداند .به نظر او اين نوع اعتماد«شعاع اعتماد را از فهرست كساني كه
شخصاً ميشناسيم فراتر ميبرد و همكاري گستردهتري در سطح جامعه را موجب
ميشود» (همان) .پاتنام افزايش مشاركتهاي مدني و گسترش شبكههاي اجتماعي را از
ساز و كارهاي تبديل اعتماد شخصي يا خاص به اعتماداجتماعي يا تعميم يافته معرفي
ميكند.

1. Networks
2. Gass
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نظريه كلمن
از نظر كلمن سرماية اجتماعي با كاركردش تعريف ميشود .سرماية اجتماعي شيء
واحدي نيست ،بلكه انواع چيزهاي گوناگون است كه دو ويژگي مشترک دارند :الف)
همه آنها شامل جنبهاي از يک ساخت اجتماعي هستند ،ب) كنشهاي معين افرادي كه
در درون ساختار هستند را تسهيل ميكنند .همچنين او معتقد است كه سرماية اجتماعي
مانند ديگر اشكال سرمايه مولد است و دستيابي به هدفهاي معيني كه در نبودن آن
دست يافتني نخواهد بود ،امكان پذير ميكند (كلمن )1377 ،1كلمن انتظارات 2و
تعهدات 3را شكلي از سرماية اجتماعي ميداند او اين شكل از سرماية اجتماعي را چنين
تبيين ميكند :اگر فرد (الف) كاري را براي فرد (ب) انجام دهد با اعتماد به اين كه فرد
(ب) در آينده آن را جبران ميكند ،اين امر انتظاري را در فرد (الف) و تعهدي را از
جانب فرد (ب) براي حفظ اعتماد ايجاد ميكند .به عقيدة كلمن دو عامل براي اين شكل
از سرماية اجتماعي حياتي به نظر ميرسد -1 :ميزان در خور اعتماد بودن محيط
اجتماعي؛ به طوري كه تعهدات باز پرداخت شوند -2 .ميزان تعهداتي كه كنشگران
بهعهده گرفتهاند (كلمن.)468:1377 ،

نظرية فوكوياما
به اعتقاد فرانسيس فوكوياما ،دولتها بهطور غير مستقيم ،فرايند ايجاد سرماية اجتماعي
را از طريق تأمين كاالهاي عمومي به شيوهاي كارا و بهاندازة كفايت ،بهويژه از طريق
تعريف و تثبيت حقوق مالكيت و امنيت عمومي  ،ترويج و تحكيم ميكنند .در صورت
وجود يک محيط باثبات و امن براي كنش و واكنش و براي تعريف و تثبيت حقوق
مالكيت ،اين احتمال افزايش مييابد كه اعتماد بهطور خود جوش و در نتيجه تكرار
كنشها و واكنشهاي افراد عقالني به منصه ظهور برسد (تاجبخش.)194:1384 ،
1. Colman
2. Expectation
3. Commitments
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1

ديدگاه نهادي مدعي است كه حفظ بقا و دوام شبكههاي اجتماعي عمدتاً محصول محيط
سياسي ،قانوني و نهادي است .برخالف ديدگاههاي اجتماعگرا و شبكهاي كه با سرماية
اجتماعي عمدتاً بهعنوان متغيري مستقل برخورد ميكنند كه به ظهور پيامدهاي گوناگون
– اعم از خوب و بد -منتهي ميشود ،نگرش نهادي سرماية اجتماعي را به عنوان متغير
وابسته تلقي ميكند .استدالل طرفداران اين رويكرد اين است كه خود ظرفيت گروهها
براي عمل كردن به دليل نفع جمعي ،وابسته به كيفيّت نهادهاي رسمياي است كه در
آنها قرار دارند ( .)North, 1990طرفداران ديدگاه نهادي همچنين تأكيد ميكنند كه
چگونگي عملكرد دولتها و بنگاهها نيز به نوبة خويش از يک سو به انسجام دروني،
اعتبار و صالحيت دروني خودشان و از سوي ديگر به پاسخگويي آنها در برابر جامعه
مدني وابسته است.
به اعتقاد اسكاچپل 2اين ادعا اشتباه است كه حد رشد بنگاهها و جوامع جايي است
كه دولتها عقب بنشينند .اسكاچپل نشان ميدهد كه بر عكس ،ميزان شكوفايي جامعه
مدني بسته به آن است كه دولت فعاالنه به تشويق آن اقدام كند (تاجبخش.)1384 ،
ناک و كيفر )1997 ،1995( 3سرماية اجتماعي را با كيفيّت نهادهاي سياسي ،حقوقي
و اقتصادي يک جامعه معادل ميگيرند .اين مطالعات با استفاده از شاخصهاي گوناگون
اندازهگيري كيفيّت نهاديِ تدوين شده توسط نهادهاي سرمايهگذاري و گروههاي حقوق
بشر ،نشان ميدهند كه مواردي چون «اعتماد همگاني»« ،حاكميت قانون»« ،آزاديهاي
مدني» و «كيفيّت ديوان ساالري» با رشد اقتصادي همبستگي دارند.

1. Institutionalism
2. Skocpol
3. Knuck& Keefer
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كالير )1999 ،1998( ،1؛ تمپل )1998( 2با تمايز قائل شدن بين سرماية اجتماعي
مدني و دولتي نشان ميدهند در جوامعي كه هم ميزان تفرق قومي باالست و هم حقوق
سياسي در آنها ضعيف است ،رشد اقتصادي پايين است.
از لحاظ تجربي و روش شناختي ميتوان پرسشهاي متعددي را دربارة اين
مطالعات مطرح كرد ،ولي در مجموع پيام كلي آنها روشن است :فساد فراگير ،كندي
آزار دهنده كار اداري ،آزاديهاي مدني سركوب شده ،نابرابري گسترده ،تنشهاي
تفرقهانگيز قومي ،و تضمين نداشتن حقوق مالكيت (حتي بهاندازهاي كه بتوان گفت اصالً
چنين حقوقي وجود دارد) ،اصليترين عواملي هستند كه مانع رفاه اقتصادي اين جوامع
هستند .در جوامعي كه مدرسه ،بيمارستان ،راه و ديگر زيرساختهاي ارتباطي ساخته
ميشوند يا سرمايهگذاري خارجي تشويق ميشود (بانک جهاني .)1998 ،3با اين حساب،
سرمايه گذاري در سرماية اجتماعي مدني و دولتي مكمل خوبي براي سرمايهگذاري در
اشكال متعارفتر انباشت سرمايه است (تاجبخش.)1384 ،

ديدگاه همياري
مطالعات اين ديدگاه به شرح زير است:
 -1دولت و جوامع هيچ كدام بهطور ذاتي خوب يا بد نيستند .تأثير دولتها،
شركتها و گروههاي مدني بر تحقق اهداف جمعي متغير است.
 -2دولتها ،بنگاهها و اجتماعات به تنهايي فاقد منابع الزم براي ترويج توسعه
گسترده و پايدار هستند و الزم است هم در درون و هم در وراي اين بخشها ،عوامل
مكمل و موجد مشاركت شكل بگيرند .بنابراين ،شناسايي شرايطي كه در آن همياري
شكل ميگيرد (يا نميگيرد) وظيفه محوري تحقيق و عمل توسعه است.
1. Collier
2. Temple
3. World Bank
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 -3در بين اين بخشهاي گوناگون ،نقش دولت در تسهيل نتايج مثبت توسعهاي
از همه مهمتر و دشوارتر است .بهاين دليل كه دولت نه تنها تأمين كنندة نهايي كاالهاي
عمومي (پول رايج با ثبات ،بهداشت عمومي و آموزش همگاني) ،دارو و تضمين كنندة
نهايي حاكميت قانون (حق مالكيت ،دادرسي عادالنه ،آزادي بيان و ايجاد تشكيالت)
است ،بلكه ضمناً عاملي است كه به بهترين وجه ميتواند تشكيل اتحادهاي پايدار را در
فراسوي مرزهاي طبقه ،قوميت ،نژاد ،جنسيت ،سياست و دين تسهيل كند .اجتماعات و
بنگاهها نيز در ايجاد شرايط نقشي مهم به عهده دارند كه به ايجاد ،تشخيص و پاداش
حكمراني خوب ميانجامند (تاجبخش.)1384 ،
اوانز ،1از شارحان درجة اول اين ديدگاه ،نتيجه ميگيرد كه همياري دولت و
شهروندان مبتني بر دو عامل مكمل بودن و اتكا 2است .منظور از مكمل بودن ،روابط
حمايتي دو طرفه بين كنشگران بخش دولتي و بخش خصوصي است و نمونه روشن آن
چارچوبهاي قانوني است كه از حق ايجاد تشكل 3دفاع ميكند .همچنين او معتقد است
كه بدون وجود ساخت قدرت و حكمراني مناسب و سرماية اجتماعي قوي ،نميتوان
بناي اقتصاد قوي را پي گذاشت (اوانز1995 ،و.)1996
ولكاک )1998( 4با پرورش اين افكار نشان داده است كه سرچشمة يک سري از
پيامدهاي توسعه ،انواع و تركيبات متفاوت ظرفيت جامعه و عملكرد دولت است.
نارايان )1999( 5نيز ايدههاي محوري سرماية اجتماعي بين گروهي و روابط دولت –
جامعه را درهم آميخته و با ادغام آنها پيشنهاد ميكند كه تركيبات گوناگون حكمراني و
سرماية اجتماعي بين گروهي در يک گروه ،جامعه محلي يا جامعه ،مداخالت متفاوتي را
طلب ميكند .در جوامعي كه از حاكميت خوب و سطوح متعالي سرماية اجتماعي بين

1. Evanz
2. Embeddedness
3. Association
4. Woolcock
5. Narayan
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گروهي بهره دارند ،دولت و جامعه مكمل يكديگر هستند و مؤفقيّت اقتصاد و نظم
اجتماعي ميتواند رخ دهد ،ولي هنگاميكه سرماية اجتماعي يک جامعه عمدتاً نصيب
گروههاي اوليه 1اجتماعي شود كه با يكديگر ارتبا ندارند ،گروههاي قدرتمندتر به بهاي
به حاشيه راندن گروههاي ديگر ،بر دولت چيرگي مييابند (تاجبخش.)1384 ،
در اين تحقيق ،با توجه به نظريات سرماية اجتماعي پاتنام و كلمن ،شاخصهاي
سرماية اجتماعي ،مانند اعتماد در محيط علمي ،مشاركت در محيط علمي ،انتظارات و
تعهدات در محيط علمي و شبكه اجتماعي مولفان آثار ،در چارجوب نظري اين تحقيق
مورد استفاده قرار گرفتند .همچنين اين تحقيق ،براي برقرار كردن رابطه بين عامل حقوق
مالكيت فكري و معنوي با سرمايه اجتماعي استادان در زمينه تاليف آثار ،از ديدگاه
فوكوياما ،ديدگاه نهادي و ديدگاه همياري بهره جسته است و محقق جهت برقراري
ارتبا

بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي باسرمايه اجتماعي استادان در زمينه

تاليف آثار ،به وسيله مولفههاي وجود قانون حق مؤلّف ،آگاهي مؤلّفان از مفاد قانون،
وجود داشتن يا نداشتن سوء استفاده از اثر مؤلّفان نگرش مثبت و منفي مؤلّفان نسبت به
قانون به بررسي رابطه بين دو عامل ميپردازد.

فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي :
ـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و سرمايه اجتماعي استادان در زمينه
تاليف آثار رابطه وجود دارد.
فرضيات فرعي:
ـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان اعتماد در محيط علمياستادان
رابطه وجود دارد.
1. Primary
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ـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان انتظارات و تعهدات در محيط
علمياستادان رابطه وجود دارد.
ـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان مشاركت در محيط
علمياستادان رابطه وجود دارد.
ـ بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي و ميزان تعامالت و ارتباطات استادان
در شبكه اجتماعي ،رابطه وجود دارد.
نمودار  -1مدل نظري تحقيق

روش شناسي
سرمايه اجتماعي در اين تحقيق ،به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است كه جهت
تعريف آن در اين تحقيق ،از تعريف پاتنام و كالير استفاده شده است :سرماية اجتماعي
وجوه گوناگون سازمانهاي اجتماعي مانند اعتماد ،هنجار و شبكههاست كه ميتوانند با
ايجاد و تسهيل امكانات هماهنگ ،كارايي جامعه را بهتر كنند (پاتنام.)251:1380 ،

100

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 61

سرماية اجتماعي شامل روابط قراردادي و ساختاري نهادهاي كالن اعم از دولت،
رژيمهاي سياسي و نظامهاي حقوقي و قضايي ميشود (كالير.)1998 ،
شاخصهاي سرمايه اجتماعي در اين تحقيق با توجه به نظريات نظريه پردازان
سرمايه اجتماعي ،مانند پاتنام و كلمن ،از چهارشاخص اعتماددر محيط علمي ،مشاركت
در محيط علمي ،انتظارات و تعهدات در محيط علمي و تعامالت علمي در شبكه
اجتماعي مولفان آثار ،تشكيل شده است كه هر شاخص از چندين گويه تشكيل شده
است از قبيل :شاخص اعتماد در محيط علمي كه با گويههايي مانند :اعتماد به ارائه اثر
قبل از چاپ ،اجازه داشتن افراد به نقد و بررسي اثر ،توجه به انتقادات و پيشنهادات
ديگران ،قبول برتري اثر ديگران و استفاده از قضاوت همكاران براي رفع اشكاالت اثر،
سنجيده شد.
شاخص انتظارات و تعهدات در محيط علمي ،در اين پژوهش با گويههاي استفاده
منصفانه از اثر ديگران و انتظار استفاده منصفانه از سوي ديگران ،ارائه نتايج آثار بدون
چشمداشت ،ارائه نتايج آثار با صراحت ،ارائه نتايج آثار با صداقت و پرهيز از دادن
اطالعات غلط ،وظيفه دانستن توليد اطالعات علمي و رعايت قانون حق مؤلّف سنجيده
شد .مشاركت در محيط علمي نيز با گويههاي:تأليف اثر به صورت فردي ،تأليف اثر به
صورت مشترک ،همكاري و كمک به تأليف اثر ديگران ،شركت در كارگاههاي آموزشي
و شركت در جلسات انجمنهاي علميسنجيده شد .شاخص تعامالت و ارتباطات در
شبكه اجتماعي مولفان آثار نيز با گويههاي:بحث و تبادل نظر با همكاران ،داشتن ارتبا
نزديک با ساير افراد (روابط دوستي و معاشرت) ،بهدست آوردن اطالعات از طريق
دوستان و همكاران و دانشجويان و شركت در مناظرههاي رسانهاي سنجيده شد.
حقوق مالكيت فكري و معنوي در اين تحقيق ،به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته
شده است كه جهت تعريف حقوق مالكيت فكري و معنوي در اين تحقيق ،از تعاريف
زيراستفاده شده است:
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عبارت  intellectual property rightsبه زبان انگليسي كه معادل حقوق مالكيت
فكري در فارسي است ،در كتابهاي حقوقي ايران بيشتر به حقوق مالكيت معنوي
ترجمه شده است .حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع كلمه عبارت است از :حقوق
ناشي از آفرينشها و خلّاقيّتهاي فكري در زمينههاي علمي ،صنعتي ،ادبي و هنري.
قانونگذار در ايران ،حق معنوي را تعريف نكرده است ،ولي با توجه به مواد گوناگون
قانون مصوب سال  1348و استفاده از حقوق تطبيقي ،ميتوان آن را چنين تعريف كرد:
حقوق معنوي مزايايي است قانوني ،غيرمادي و مربو به شخصيت پديدآورنده
يک اثر فكري كه به موجب آن ،او براي هميشه از يک دسته حقوق خاص بهرهمند
است .به سبب وجود اين حق ،مطالعه محتواي حق مؤلّف شروع ميشود .اين حق از
نظر حقوقي ،بيان كنندة رابطهاي است كه اثر را به آفريننده آن مربو ميكند .به سبب
وجود همين حق ،شخص پديدآورنده از امتيازهاي ويژهاي برخوردار ميشود كه حتي با
مرگ او نيز آن امتيازها از بين نميرود .اين حق ،تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقامهاي
مؤلّف در گذشته ،با حفظ نام او منتقل ميكند( .ركني دزفولي.)59:1385 ،
پديدآورنده :بر اساس قوانين جمهوري اسالمي ايران ،پديدآورنده به كسي گفته
ميشود كه اثري را از طريق دانش يا هنر يا ابتكار ايجاد كرده است.
اثر :به آن چيزي اطالق ميشود كه به واسطة فعاليت ،ابتكار و خلّاق ّيت شخص
پديدآورنده به وجود آمده باشد.
اثر مشترك :اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار
يكايک آنها جدا و متمايز از يكديگر نباشد ،اثر مشترک ناميده ميشود (ركني دزفولي،
.)1385
قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان
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قانون مصوب 1348
از نظر اين قانون به مؤلّف و مصنف و پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار
آنها پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان ،ظهور يا ايجاد آن به
كار رفته ،اثر اطالق ميشود.
حقوق پديدآورنده
حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر ،پخش ،عرضه و اجراي اثر و حق
بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.
در اين پژوهش عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي با استفاده از ديدگاه نهادي،
ديدگاه همياري و ديدگاه فوكوياما از چهار مولفه تشكيل شده است كه عبارتند از :وجود
قانون حق مؤلّف ،آگاهي مؤلّفان از مفاد قانون ،وجود داشتن يا نداشتن سوء استفاده از
اثر مؤلّفان و نگرش مثبت و منفي مؤلّفان نسبت به قانون.
اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش انجام شده و ابزار گردآوري دادهها نيز،
پرسشنامه بوده است .پس از انجام آزمون مقدماتي ،احتساب مقدار آلفاي كرونباخ به
منظورتأييد پايايي ،اعتباريابي سؤاالت با اعتبار صوري حاصل شد .جامعة آماري اين
پژوهش ،استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س) بودند كه بر اساس آمار معاونت
پژوهشي دانشگاه الزهرا (س) جمعيت آماري آنها  310نفر بود كه با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي ساده ،نمونه اي  95نفري از استادان صاحب اثر انتخاب شدند.

يافتههاي توصيفي پژوهش
در پژوهش انجام شده 57 ،درصد از افراد مورد آزمون زن و  43درصد مرد هستند3 ،
درصد از افراد اين پژوهش سن زير  35سال 38 ،درصد بين  36-45سال 44 ،درصد بين
 46-55سال و  15درصد باالي  55سال سن داشتهاند 70 ،درصد استادان بيشتر از 10
سال سابقه كار داشتهاند ،معادل  92درصد از افراد نمونه آماري متاهل هستند و همچنين
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معادل  53درصد درگروه علوم انساني مشغول به تدريس هستند 96 ،درصد داراي
مدرک دكتري 9 ،درصد داراي رتبه علمي مربي و  4درصد داراي رتبه استادي مابقي
معادل  87درصد داراي عنوان استاديار و دانشيار بودهاند.
در اين پژوهش  47درصد از استادان ،نسبت به وجود قانون حق مولف ايران
آگاهي داشتند و نيمي ديگر يا بياطالع بوده و يا اطالعات كاملي از آن نداشتهاند ،نيمياز
استادان ،نسبت به سوء استفاده قرار گرفتن آثار پاسخ مثبت دادهاند و  70درصد سوء
استفادهها در اين پژوهش به استادان همكار نسبت داده شده است و همچنين بيش از
نيمياز استادان ( 54درصد) ،قانون فعلي حق مولف ايران را مناسب ندانسته و در مقابل
نزديک  30درصد آنان قانون حق مولف ايران را مثبت ارزيابي كردهاند .نزديک به 70
درصد از استادان ،قانون حق مولف ايران را فاقد كارايي دانسته و در مقابل تنها 14
درصد آنان ،كارايي قانون حق مولف ايران راخوب ارزيابي كردهاند 60 .درصد از
استادان ،قانون حق مولف ايران را داراي ضمانت اجرايي ندانسته و  35درصد آنان
كارايي ضمانت اجرايي را تاييد نمودهاند 30 .درصد از استادان قانون حق مولف ايران را
در حمايت از حقوق مادي مولفان تاييد نمودهاند و  40درصد از استادان قانون حق
مولف ايران را براي حمايت از حقوق معنوي مولفان مناسب ندانسته و در مقابل حدود
 30درصد آنان ميزان حمايت قانون از حقوق معنوي مولفان را تاييد نمودهاند .نگرش 64
درصد از استادان ،مخالف قانون حق مولف ايران بوده و تنها  9درصد آنان موافق قانون
حق مولف ايران بودهاند.
در اين پژوهش  50درصد از استادان ،اعتماد در محيط علميموجود بين استادان را
خوب ارزيابي نموده و تنها  15درصد مخالف وجود اعتماد در محيط علمي استادان
بودهاند 79 .درصد از استادان ،از سطح انتظار و تعهد بااليي برخوردارند 37 .درصد از
استادان ،تعامالت و ارتباطات را زياد و  22درصد كم برآورد نمودهاند و  41درصد از
استادان نيز اين تعامالت را در حد متوسط ارزيابي نمودهاند .يافتههاي توصيفي اين
پژوهش نشان ميدهد كه حدود  40درصد استادان از سرمايه اجتماعي زياد و  26درصد
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از سرمايه اجتماعي كم و  35درصد استادان از سرمايه اجتماعي متوسط ،برخوردار
هستند.
جدول دو بُعدي رابطه مؤلّفههاي متغير مستقل با مؤلّفههاي سرماية اجتماعي
حقوق مالكيت فكري و معنوي
متغير مستقل

وج و د ق ا ن ون

آگاهي مؤ ل ّفا ن

وجود سوء استفاده

نگرش مؤل ف ان

ح ق م و لف

از مفاد قانو ن

از اثر مؤ ل ّفا ن

نسبت به قانون

ضريب في

ضريب في

ض ر يب في

ضريب پيرسون

و م ع ن ا د ا ري

و معنادار ي

و معناداري

و معنادار ي

اعتماد در

0/612

0/587

0/162

0/54

محيط علمي

0/000

0/000

0/478

0/000

0/539

0/540

0/137

0/95

0/000

0/000

0/619

0/000

مشاركت در

0/456

0/429

0/312

0/49

محيط علمي

0/003

0/008

0/026

0/000

متغير وابسته

انتظارات و
تعهدات در
محيط علمي
سرمايه
اجتماعي

تعامالت و
ارتباطات در

0/681

0/707

0/280

0/63

شبكهاجتماعي

0/000

0/000

0/059

0/000

مولفان
سرماية

0/718

0/709

0/359

0/77

اجتماعي

0/000

0/000

0/015

0/000

بر اساس جداول دو بعدي و همچنين آزمون آماري ،نتايج بدست آمده حاكي از
وجود رابطه ميان مولفهها ي حقوق مالكيت فكري و معنوي و سرمايه اجتماعي استادان
صاحب اثر در زمينه تاليف آثار است .طبق يافتهها ،ارتبا بين وجود قانون حق مؤلّف
ايران (سال  )1348و سرماية اجتماعي استادان در زمينه تاليف آثار ،مقدار ضريب في
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( )0/718و مقدار عددي بهدست آمده در سطح معناداري ( )0/000نشان دهندة باالترين
ميزان ارتبا است .همچنين ارتبا بين آگاهي استادان از مفاد قانون حق مؤلّف ايران
(سال  )1348و متغير سرماية اجتماعي ،مقدار ضريب في ( )0/709با سطح معناداري
( )0/000مورد تاييد قرار گرفت و همچنين عامل وجود سوء استفاده از اثر مؤلّفان تا
چهاندازه اثرآنها تحريف يا از اثر آنها سوء استفاده و حق مادي و حق معنوي آن
تضعيف شده است) در ارتبا با سرماية اجتماعي ،مقدار ضريب في (0 )/359با سطح
معنا داري ( )0/15نشان دهندة عدم وجود رابطه بين وجود سوء استفاده از اثر مؤلّفان با
متغير سرماية اجتماعي است .در رابطه با نگرش مؤلّفان با متغير سرماية اجتماعي ،مقدار
ضريب پيرسون ( )0/77با سطح معناداري ( )0/000نشان دهندة ارتبا اين دو متغير با
هم است؛ يعني اين كه داشتن نگرش مثبت و منفي نسبت به قانون حق مؤلّف در ايران
نشانگر وجود رابطه با سرماية اجتماعي استادان در زمينه تاليف آثار از قبيل اعتماد در
محيط علمي ،مشاركت در محيط علميو انتظارات و تعهدات در محيط علمي ،تعامالت
و ارتباطات در ميان استادان ميباشد.

نتيجهگيري
در اين پژوهش با رويكرد جامعه شناسي حقوقي ،عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي
باسرمايه اجتماعي استادان در زمينه تاليف آثار و رابطه اين دو متغير با هم مورد بررسي
قرار گرفت .در اين پژوهش عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي ،به عنوان متغير مستقل
در نظر گرفته شد كه جهت تبيين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي ،از ديدگاه
نهادي ،ديدگاه همياري و ديدگاه فوكوياما استفاده شد و مولفههاي تشكيل دهنده آن از
نظر محققان اين پژوهش ،وجود قانون حق مؤلّف ،آگاهي مؤلّفان از مفاد قانون ،وجود
داشتن يا نداشتن سوء استفاده از اثر مؤلّفان و نگرش مثبت و منفي مؤلّفان نسبت به
قانون بوده است.
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همچنين متغير سرمايه اجتماعي استادان در زمينه تاليف آثار ،به عنوان متغير وابسته
در نظر گرفته شد و جهت بررسي اين عامل نظريات پاتنام و كلمن مورد استفاده قرار
گرفت و مولفههاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي در اين تحقيق ،اعتماد در محيط
علمي ،مشاركت در محيط علمي ،انتظارات و تعهدات در محيط علميو تعامالت
علميدر شبكه اجتماعي مولفان آثار ،بوده است.
نتايج بررسي در اين پژوهش نشان دهندة رابطه ميان عامل حقوق مالكيت فكري و
معنوي و سرماية اجتماعي استادان است .يعني هر چه قوانين حقوق مؤلفان بهتر باشد و
آگاهي مؤلّفان از مفاد قانون بيشتر باشد و همچنين نگرش استادان نسبت به قانون حق
مؤلّف بهتر باشد و از سوي ديگر هر چه سوء استفاده از اثر كمتر باشد ،سرماية اجتماعي
مؤلّفان و استادان صاحب اثر ،در زمينه تاليف آثار بيشتر خواهد شد.
تحقيقات بسيار زيادي درباره تاثير حقوق مالكيت فكري و معنوي بر نوآوري،
رشد اقتصادي ،توسعه اقتصادي در كشور انجام شده است و همچنين تحقيقات فراواني
هم در زمينه تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري و رشد اقتصادي انجام شده است اما هيچ
گونه تحقيقي در زمينه اين كه چگونه حقوق مالكيت فكري و معنوي ميتواند زمينه ساز
و بستر مناسب براي رشد سرمايه اجتماعي باشد انجام نشده است .در نتايج اين تحقيق
مشخص شد كه بين عامل حقوق مالكيت فكري و معنوي با شاخصهاي سرمايه
اجتماعي ،مانند اعتماد در محيط علمي ،مشاركت در محيط علمي ،انتظارات و تعهدات
در محيط علمي و تعامالت علميدر شبكه اجتماعي مولفان آثار ،رابطه معنادار برقرار
است .با توجه به نتايج تحقيقات داخلي و خارجي مشخص شد كه ،عامل حقوق
مالكيت فكري و معنوي بر نوآوري ،توليدات علمي ،توسعه دانش و در نتيجه آن رشد
اقتصادي و توسعه اقتصادي ،توسعه اجتماعي و فرهنگي و در پي آن رفاه اجتماعي تاثير
گذار بوده است.
بنابراين با توجه به نتايج اين تحقيق ،به مسووالن تصميمگير در كشور پيشنهاد
ميشود كه نسبت به كارآمدي قوانين حقوق مالكيت فكري و معنوي ،ضمانت اجراي
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اين قوانين و تصويب قوانين جديد مورد نياز در اين زمينه و همچنين تقويت آن،
گامهاي موثر برداشته شود.
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