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 چکيده

. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز مبحث جدیدی نیستموضوع مالکیت فکری 

چرا که فکر، قدرت الینفکی بوده که انسان هیچ وقت ازآن خالی نبوده بوجود آمده است. 

در بخش ارائه خدمات  .گرفته استوهمیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می

به مراجعین ثبت اختراع و عالمت تجاری اقدامات بسیاری در سازمان ثبت اسناد و 

ثبت اسناد و امالک کشور تالش امالک در این چند سال انجام شده است و سازمان 

کرده است جهت ارتقاء وضع موجود از تجارب سایر کشورها و همچنین سازمان جهانی 

عملکرد اداره ثبت اسناد در چند سال اخیر چشمگیر بوده .مالکیت فکری استفاده کند

بر عملکرد رفتاری و نقش اداره  است.در این مقاله سعی به تشریح حقوق مالکیت فکری

 .اسناد در این زمینه بررسی و به نتایج در خور توجه دست یافته ایم ثبت

 .عملکرد سازمان، مالکیت فکری، :يديکل واژگان
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 سيد مجتبی حسينی

 کارشناس ارشد ثبت اسناد و امالک

 
 نام نویسنده مسئول:
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 رفتاري سازمان بر عملکردمالکيت فکري  حقوق بررسی
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 مقدمه
دوم کنوانسیون تاسیس  یباشد، در مادهدر اسناد بین المللی، تنها تعریفی که از حقوق مالکیت فکری در دست می

های ادبی، هنری و علمی، اجرای فعالیت .بردصرفا این چنین نام میسازمان جهانی مالکیت فکری است که این حقوق را 

های صنعتی، عالیم های ناشی از تالش انسانی، اکتشافات علمی، طرحهای هنری هنرمندان، اختراعات در تمام زمینهبرنامه

چرا که در سرزمینها و قلمرو  .حقوق مالکیت فکری اساسا یک حق سرزمینی است .تجاری و حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه

مطالعه اجمالی مفهوم حقوق مالکیت فکری نشان میدهد  (1389مهدی زاده، ) قابل اعمال و اجرا میباشند خاصی جغرافیایی

حمایت از اموال فکری چه در حوزه صنعتی و چه در حوزه ادبی هنری موجب افزایش انگیزه هنرمندان و مخترعین و صنعتگران 

رهبرداری مادی و معنوی از ماحصل تالشهای خود اطمینان خاطر  چرا که نسبت به امکان به .آثار فکری میشود در خلق و تولید

خواهند داشت و میدانند نادیده گرفته شدن حقوق ایشان از سوی دیگران بدون ضمانت اجرا نبوده و خواهند توانست حقوق خود 

ترش دانش و صنعت خواهد بود و موجبات توسعه روزافزون کشور را فراهم این امر شرط مهمی برای تشویق گس .را اعمال نمایند

مسئله مهم دیگر بحث شرعی بودن حمایت از این حقوق است که مطالعه انجام شده نشان میدهد مبانی فقهی محکمی .میآورد

الخصوص پس از  ما نیز علیدر زمینه توجیه قابل حمایت بودن این اموال وجود دارد و همین امر باعث شده است که در کشور 

دانش و نوآوری  .(1394جهرمی و محمدی،) د.انقالب اسالمی تالشهای زیادی در جهت تصویب و رفع نقص قوانین انجام گیر

آورد و از طریق بهبود فرایند تولید و یا ایجاد محصوالت جدید زمینه ساز افزایش  تحوالت سریع در فناوری تولید را فراهم می

وو و ) بهره وری و استفاده کارآمد از نهادهای تولیدی خواهد بود و از این مجرا بر کیفیت رشد اقتصادی تأثیر میگذارد

 (2016،همکاران

 

 مفهوم شناسی

 مالکيت

هنری و صنعتی(، دو نظام شاخص در سطح جهانی -اعم از ادبی) تعیین مالک یک اثر فکریر حقوق مالکیت فکری برای د

ژرمنی که عنصر اصلی دارایی فکری - وجود دارد و کشورهای مختلف عموماً متاثر از این دو دیدگاه هستند: نخست، نظام رومی

-این نظام را می .داند ضروری می و خالقیت افراد داند و حقوق مالکیت فکری را برای حمایت از افراد خالق را خالقیت فرد می

ایران نیز به این دیدگاه تمایل  .توان دارای رویکرد شخصیت گرا دانست که اغلب کشورهای اروپای قارهای چنین دیدگاهی دارند

ری را همسنگ دوم، نظام کامنال که بر جنبهها و اهداف اقتصادی تمرکز دارد و درواقع منفعتگرا است و سرمایهگذا .دارد

ابایی  خالقیت، در پدید آمدن یک اثر یا پدیده فکری مهم میداند، بنابراین در شناسایی اشخاص حقوقی بهعنوان مالک یک اثر

کشورهای دسته اول ارزش بسیاری  .کشورهای آمریکا، انگلیس و استرالیا ازجمله کشورهای معتقد به این نظام هستند .ندارد

و در شناسایی اشخاص حقوقی بهعنوان پدیدآورنده به لحاظ فقدان خالقیت با تردید مواجهاند، اما  برای حقوق معنوی قائلند

 (2004مک دونالد،) د.کشورهای کامنال این امر را فاقد اهمیت دانسته و به اثرات اقتصادی یک نظام حقوقی بیشتر توجه دارن

 .مومی ایجادشدهاند نیز متاثر از این دو دیدگاه هستندمقررات خاصی که برای داراییفکری ناشی از تامین مالی بخش ع

 :اصوالً در شناسایی مالکان این نوع داراییها، سهدسته یا گروه مطرح هستند که میتوانند بهعنوان مالک شناسایی شوند

 دولت  .1

 کننده بودجه و منابع مالی  موسسه دریافت .2

 پژوهشگران.  .3

نظام حقوقی آمریکا تا پیش از تصویب قانون بای دال، داراییفکری ناشی از تحقیقات تامین مالی شده عمومی را متعلق به 

دالیل  .مالکیت دارایی فکری به موسسه دریافتکننده بودجه تعلق گرفت1980دولت میدانست. بعد از تصویب آن قانوندر سال 

 :وسسه عبارتند ازعمده برای تعلق حقوق به دولت و بعد به م

به پژوهشگران. سرمایه که عنصری اساسی برای تحقیقاتاست، متعلق به دولت بوده که استفاده از آن  عدم تعلق سرمایه *

 درنتیجهاین دویا یکی از آنها باید مالک دارایی فکری باشند .و نحوه مدیریتش را به موسسه واگذار میکند
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در نظامهای منفعتگرا، استفاده اقتصادی بیشتر برای افراد و جامعه است و که هدف اصلی هر مقرراتی  ازآنجایی **

اشخاص حقوقی توانایی بیشتری برای بهرهبرداری اقتصادی دارند، بهتر است مالکیت به آنها و نه محققین که اشخاص حقیقیاند، 

دجه گردید؛ چراکه دولت برخالف موسسات تعلق یابد. همین دلیل نیز باعث تغییر مالکیت از دولت به موسسات دریافتکننده بو

سازی بیشتر داراییهای فکری بعد از  سود اقتصادی و تجاری .تحرک و سرعت کافی را برای بهرهبرداری مناسب از داراییندارد

 فکری مالکیت درواقع دو قانون مهم در دهه هشتاد برای حل مسائل.تصویب قانون بای دال در آمریکا نیز این نظر را تایید نمود

که در ارتباط با تحقیقات داخلی آزمایشگاههای دولتی فدرال است «ویدلر-قانون نوآوری فناوری استونسون»نخست،  :تصویب شد

قانون ثبت »یا همان قانون بای دال که درواقع اصالحیه «قانون آیین ثبت اختراع دانشگاهها و شرکتهای کوچک»و دیگری 

 (2006بهاون و سمپات،) .است«اختراعات و عالئم تجاری

 

 کارکنان عملکرد

یکی از اصول ایجاد رفتار سازمانی مطلوب در سازمانها، رعایت و اهمیت به اصول مالکیت فکری است، که در میان افراد 

نوجه به مالکیت فکری افراد در یک سازمان از مصادیق بارز صفات و اصول اخالقی  .یک سازمان کمتر مورد توجه قرار میگیرد

ها را میتوان در یک طیف  ها و تمایالتی است که برای دستیابی به آن تالش میکند. این خواسته میباشد. فرد دارای خواسته

پیوستار از انسان اقتصادی و مادی تا انسان اجتماعی و کمالجو ترسیم کرد. دنبال کردن این نیازها و رویارویی با آن به وراثت، 

ی دارد. از طرف دیگر، انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیازهای اجتماعی با محیط و شاکله شخصیت فرد بستگ

شکلدهی و ایجاد سازمان جدید و عضویت در آن و یا با پیوستن به سازمان موجود و مشارکت خود، رضایتمندی و خشنودی را 

مهای موثری بردارند که از اهداف فردی و به دست میآورد. بنابراین، سازمانها زمانی میتوانند در جهت اهداف اجتماعی گا

سازمانی متعالی برخوردار باشند. مدیریت مدبرانه یادگیری و نوآوری و دستیابی به فرایندهای کلیدی تاثیرگذار بر آن (از جمله 

ازمانی و نیازمند توسعه موزون ساختارهای مدیریتی مناسب همراه با تقویت کلیه زیر ساختهای س ) رعایت حقوق مالکیت فکری

 .بسترهای الزم است تا در نهایت به تعالی رفتار سازمانی بیانجامد

اند. این روند وکاری مطرح شدهعنوان منابع مزیت رقابتی در فضای کسبای بهبنیان، به شکل فزایندههای دانشدارایی

های ناملموس، گذاری در داراییرمایههایی جدید و کارآمد برای دریافت منابع مالی از طریق ستغییر، از طریق یافتن روش

عنوان منابع های نوآور ایجاد نموده است. تا پیش از این، کارخانجات، تجهیزات فناورانه و منابع مالی، بهامتیازاتی را برای شرکت

موفق و متمایز را، وکار بسیار توان یک کسبپذیری مطرح بودند. اما با تغییرات صورت گرفته، امروزه به سادگی میکلیدی رقابت

ای از محصول تنها بر اساس دسترسی به اینترنت بنا نهاد. در گذشته، کارکنان با انجام وظایفی تکراری که نیازمند درک پیچیده

شد تا آفرینی قابل توجهی را برای کارفرمایان به دنبال داشته باشند. همین عامل، باعث میتوانستند ارزشمورد نظر نبود، می

 چنان رایج نبوده و غالب افراد، بخش زیادی از زندگی خود را در شغلی مشابه سپری نمایند.ایی و گردش نیروی کار آنججابه

ای از فرآیند تولید تسلط داشته باشند، بلکه تنها کارکنان باید بر دانش گستردهدر مقابل، امروزه نه(1394اعالیی و اموی،)

مالکیت فکری (1398زندی،) .و حتی در مشاغل کاماًل متفاوت نیز بسیار رایج شده استهای رقیب ها بین شرکتجایی آنجابه

کارکنان  هویت سازمان را در رابطه با عملکرد ،بسیار نقش حیاتی دارد، چرا که دانش و خروجی علم کارکناندر یک سازمان 

اعتباری و  یمالکیت معنوی صرفاً جنبه حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق معنوی و حقوق مادی است. .تعریف می کند

یک کتاب، به جز این که نامش به  یدهد. مثاًل نویسندهمعنوی دارد و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود می

ن را بگیرد. یا مانع از نشر شود( و همچنین جلوی تحریف آ) تواند اجازه انتشار آن را بدهدشود، میعنوان پدیدآورنده اثر برده می

برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در دسته دیگر مالکیت فکری حقوق مادی است که شامل اعطای بهره

شود. حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل حقیقی یا حقوقی است، مینتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص 

یک شرکت تجاری که  تحقیق و توسعهرید و فروش است. به عنوان مثال، کارمند بخش واگذاری نیست، اما حقوق مادی قابل خ

کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالکِ مادیِ آن اختراع شرکت خود به اختراعی دست پیدا می یدر حین انجام وظیفه

 .محل دستیابی به اختراع خواهد بود یتجار
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دانانی که به یگانگی موضوع ع مختلف حقوق فکری نیستند؛ ولی حقوققائل به وحدت موضوع در انوا دانانحقوقبرخی از 

اند، از جمله: خالقیت موجود در اثر فکری، افکار و های مختلفی ابراز کردهاند، درباره این موضوع دیدگاهاین نوع حقوق قائل

سرمایه فکری به (1387شبیری،) .ر اثرهای موجود در آن، کار انجام شده، اشیای مجرد و انتزاعی، و اطالعات موجود داندیشه

،خالقیت و ابتکار وابسته است.ائده ها و ابتکارات در سرمایه فکری یک امتیاز و سرمایه اقتصادی مانند دیگر ارزش فکر بشر

مورد می شود.با این تفاوت که دارایی های مشهود یک سازمان مانند زمین،ابزارآالت و تجهیزات  مالکیت ها و سرمایه ها محسوب

استفاده و به عبارتی سرمایه مالی یک سازمان،مشهود است مالکیت آنها به سادگی احراز می شود.اما در خصوص دارایی های 

و  الوانی) .فکری ،مالکیت بر این دارایی ها قدری ناملموس و نسبت به مالکیت فیزیکی و سرمایه مالی مفهومی جدیدتر است

ازفرصتهای ارایه شده توسط مدیریت دانش نظیر روشهای کسب همانند سازی و رسازمانی تالش می کند ه(1376.قاسمی

تسهیم اطالعات درنواوری استفاده کند و برای انجام این کارباید به نیروهای انسانی به عنوان سرمایه های فکری سازمان توجه 

مدیریت مالکیت فکری که بتواند به حمایت شود زیرا ایده های نو نیازمند حمایت مدیران سازمان می باشد بنابراین توجه به 

ازنواوریها بپردازد حائز اهمیت است و ازانجایی که مدیریت دانش به تعامل میان فناوری و انسان می پردازد این مهم تنها درسایه 

فظ حقوق واقع تأمین حقوق نظام مالکیت معنوی ابزاری مناسب برای ح در(1393مظاهری و اورک،) .مدیریت دانش میسرخواهد

 (2015سوییت و اترویک،) شرکتها از نوآوریهایی است که ایجادکردهاند

 

 وضعيت عملکردي

در صورت عدم حمایت کافی از نوآوری در حوزههای مختلف و فقدان بستر و امنیت حقوقی الزم برای تضمین حقوق 

در اختیار جوامع قرار نمیگیرد و یا فقط در نوآوران در سطح ملی، بسیاری از اختراعات و نوآوری ها در صنعت کتمان شده و 

این وضعیت در بلند مدت پیامدهای  (1395و همکاران،  پژوهش جهرمی) کشورهایی که از آن حمایت میشود، عرضه میشود

منفی و کاهش سطح کیفی زندگی افراد جامعه و جلوگیری از جذب سرمایه گذاری خارجی در داخل کشورها را در پی خواهد 

مدیریت در هر سازمانی در ایجاد شرایطی است که برای با انگیزه کردن افراد  هنر (1397ینی شکیب و مرادیان،حس) داشت

همان طور که پیش تر ذکر شد، حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است .بیشترین کارآیی را داشته باشد

انگیزه براى نوآورى و ایجاد محیطىکه در آن به نوآورى پاداش داده منجر به پدید آمدن ه برای ایجاد سرمایه گذارى سالم ک

وو ) مىشودو همچنین باعث ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلى از طریق پذیرش و بهبود محصوالت و فنآورى هاى موجودمیشود

این آثار در حالی که  .است حق تکثیرنوعی حفاظت قانونی از آثار، طرحها و ایدههایادبی، علمی یاهنری (2016، و همکاران

 (2010،هلرو ربکا) .دارای ماهیتی قابل درک باشند شامل این حمایت خواهند بود

 

 نتيجه گيري
 »قانون ثبت عالئم و اختراعات .فظ دارایی های حاصل از خالقیت فکری یکی از مباحث حقوقی مهم بشمار می رودح

حال .پردازندبه حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می 1338نامه اصالحی آن مصوب و آیین 1310مصوب 

«های اخیر به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است ترین قوانینی که در سالمهماخیردر سالهای  باتوجه به قانون مصوب

 1383مصوب « های جغرافیاییقانون حمایت از نشانه»و  1386مصوب « های صنعتی و عالئم تجارتیقانون ثبت اختراعات طرح

معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت  2ماده  .است

های ها و سازمانآثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت :فکری هستند نام برده است که عبارتند از

های صنعتی، عالیم تجاری، مبدأ جغرافیایی های تالش انسانی، کشفیات علمی، طرحپخش، اختراعات در تمامی زمینه ضبط و

کاال، حمایت در برابر رقابت غیر عادالنه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و 

فکری افراد خود کوشا باشند چرا که مهمترین سرمایه یک سازمان سرمایه فکری آن  سازمانها باید با حفظ مالکیت.هنری هستند

سازمان می باشد.حضور افراد خالق و صاحی ائده در یک سازمان یا شرکت می تواند عملکرد سازمان را به باالترین سطح هدایت 

روشن کند.حقوق افراد در زمینه مالکیت فکری  را کند.رعایت حقوق مالکیت فکری در یک جامعه می تواند قانونمندی آن جامعه
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عدم نگهداری از امانت فکری یک چالش عظیم سازمانی محسوب می یک اصل کلیدی در رابطه با خروجی های فکری افراد است.

اتی در چرا که اسرار یا اطالعات به راحتی در اختیار رقبا قرار می گیرد.بنابراین رعایت حقوق مالکیت امری ضروری و حی.شود

 سازمان می باشد. رابطه با رسالت
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 ع و مراجعمناب

(.نقش مالکیت فکری در رفتار سازمانی و تاثیر آن بر اهداف سازمانی و فردی 1394اعالیی،محمد.امی،فتح اله.) [1]
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 دولتی.
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