یکی از شاخصهای اصلی برآورد توسعه و رشد نوآوری در هر کشور ،میزان ثبت اختراعات است .بر همین اساس سهم
زنان در اختراعات ،بهعنوان شاخصی در توازن جنسیتی در این حوزه قلمداد میشود .نتایج تحقیقات جهانی نشان داده
است که نسبت جهانی زنان به مردان مخترع بهطور متوسط حدود  14درصد است ( 6مخترع مرد به  1مخترع زن) .برای
یافتن سهم زنان مخترع در ایران ،در بخش تریج و آموزش کانون پتنت ایران ،به بررسی تقاضانامههای اختراعاتی که در
سامانه الکترونیکی کانون پتنت برای کسب حمایت از ثبت اختراع در خارج از کشور به ثبت رسیده بودند پرداختیم.
نتایج این بررسی که بر روی بیش از  2000پرونده موجود انجام شد نشان داد که نسبت زنان مخترع در ایران (جامعه
آماری کانون پتنت) نسبت به متوسط جهانی ،رقمی باالتر است؛ نسبت زنان مخترع به مردان مخترع در ایران
(جامعه آماری کانون پتنت) حدود  24درصد است .به عبارتی دیگر ،در برابر هر  4مرد مخترع یک
زن مخترع در ایران فعال است که در مقایسه با نسبت جهانی  6به  1رقمی قابلمالحظه است.
از دیگر شاخصهای قابلتوجه در این بررسی ،باالتر بودن میزان مشارکت مخترعین خانم ،با هر مدل از مشارکت در
اختراع ،نسبت به متوسط جهانی ،در پروندههای ثبت اختراع بوده است .مدلهای مختلف مشارکت در اختراع که در این
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند شامل؛ مشارکت در تیمی متشکل از مخترعین خانم و آقا (خانم-آقا) ،همکاری در
تیمی متشکل از فقط خانمهای مخترع (همه-خانم) و یا یک مخترع زن در ایجاد اختراع ( تک-مخترع خانم) بوده است.
در تمامی این مدلهای مشارکت در پروندههای اختراع موجود در سامانه الکترویکی کانون پتنت ،نسبت متوسط خانمها
به آقایان از نسبتهای جهانی باالتر است .بهعنوانمثال ،در حالیکه نسبت جهانی همکاری مخترعین خانم با یکدیگر
(تیمهای همه-خانم) %0.28 ،است ،این نسبت در ایران  %2.2است .به عبارتی در  %2.2پروندههای ثبتشده ،تمام تیم
مخترعین را خانمها تشکیل دادهاند.
عالوه بر این ،نتایج این بررسی نشان میدهد که درصد موفقیت پروندههایی با مخترع خانم ،چه در مرحله بررسی توسط
کانون و چه در مراحل داوری در ادارات ثبت اختراع خارجی ،به نسبت تعداد پروندهها ،رقمی باالتر است.
این نتایج بیانگر آن است که با فراهمتر شدن شرایط فعالیت بانوان در این زمینه ،میتوان گامهای مستحکمتری برای
اعتال و بالندگی کشور با در خدمت گرفتن نوآوری برداشت.
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نسبت زنان مخترع به مردان مخترع در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) حدود  24درصد است؛ در
ایران (جامعه آماری کانون پتنت) به ازای هر  4مرد مخترع یک زن مخترع وجود دارد .این نسبت از
میانگین جهانی که حدود  14درصد است ،بیشتر است؛ بر اساس میانگین جهانی ،به ازای هر  6مرد
مخترع ،یک مخترع زن قرار دارد.

مقدمه
زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند .مسئله توازن و تعادل جنسیتی ،بخصوص در سالهای اخیر ،ازجمله مسائلی
است که توجه زیادی را به خود معطوف داشته است و لذا برنامههای زیادی از سوی سازمانهای بزرگ بینالمللی برای ایجاد
توازن و تعادل جنسیتی تدارک دیدهشده است .با اینوجود ،نتایج تحقیقات نشاندهنده این است که توازن و تعادل جنسیتی
همچنان با سرعت بسیار کمی در حال رشد است و با نسبت ایدهآل فاصله دارد.
در عرصه علوم ،فنّاوری ،مهندسی و ریاضی که بهاختصار حوزههای  [1] STEMنامیده میشود ،حضور زنان برای دولتها و
سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد .به این دلیل که خروجی  STEMشامل تحقیقات ،اختراعات و نوآوریهایی است که عالوه
بر رفع نیازهای جامعه و تأمین خوراک تحقیقاتی ،قادر به ایجاد ارزشافزوده محسوسی نیز باشند و بهعنوان دستمایهای در
اقتصاد نوآوری محور لحاظ شود .برآورد فعالیت زنان که تقریباً نیمی از کرسیهای تحصیل در حوزههای  STEMرا به خود
اختصاص دادهاند (این نسبت عموماً در بیشتر کشورهای پیشرفته وجود دارد) ،در خروجیهای  ،STEMبخصوص برای
سیاستگذاران و برنامهریزان اهمیت زیادی دارد.
یکی از شاخصهای اصلی برآورد خروجی  STEMدر مسیر توسعه و رشد نوآوری ،میزان ثبت اختراعات است ،لذا ثبت
اختراعات بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری خروجی  STEMلحاظ میشود .از همین روی ،سهم زنان در اختراعات ،بهعنوان
شاخصی در توازن جنسیتی حوزه  STEMقلمداد میشود.
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نتایج تحقیقاتی که توسط سازمان یونسکو] [2در سال  2015انتشار یافت و در شکل  1که به نمودار نشت معروف است نشان
دادهشده است ،مؤید این نکته است که علیرغم رشد میزان تحصیالت خانمها در رشتههای  ،STEMخروجی این توانمندیها
در تحقیقات و اختراعات چندان بازتابی ندارد .به عباراتی دیگر ،زمانی که به نتیجه تحصیالت در حوزههای  STEMو استفاده
این توانمندیها در عرصهی تحقیقات و نوآوری دقیق میشویم ،کاهش نسبت تعداد زنان به مردان ،آنهم با سرعتی قابلتوجه،
کامالً مشهود است (شکل )1

شکل  1نموداری که به نمودار «لولهی نشت کرده معروف است و نشاندهنده کاهش قابلتوجه زنان در عرصه تحقیقات و نوآوری است .منبع :یونسکو 1

سهم زنان در دنیای اختراعات
در خصوص بررسی سهم زنان در اختراعات ،تحقیقات مختلفی در دنیا انجامشده است .یکی از کاملترین گزارشها در این
خصوص ،توسط اداره ثبت اختراع انگلستان ( [ 3])UKIPOانجام شده که در سال  2016انتشار یافت و نسخه ویرایش شده آن
نیز که آمار سالهای اخیر را نیز مورد توجه قرار داده بود در سال  [ 4 ]2019ارائهشده است.

2

UNESCO Science Report: towards 2030, published in 2015. Infographic available from
https://en.unesco.org/sites/default/files/usr2015_kakemonos_gender_en.pdf

[3] Gender Profiles in Worldwide Patenting: An analysis of female inventorship, published in 2016. Available at
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/567518/Gender-profiles-inworldwide-patenting.pdf

[4] Gender Profiles in Worldwide Patenting: An analysis of female inventorship, published in 2019. Available at
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846363/Gender-profiles-inworldwide-patenting-2019.pdf
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وجه تمایز گزارش فوق که در بررسی حاضر ،بهعنوان مبنای مقایسه ما در نظر گرفته شده است نسبت به سایر گزارشات از این
دست این است که گستره بررسی پروندههای ثبت اختراعات به جغرافیای خاص و یا سیستم ثبت اختراع معین (نظیر سیستم
 )PCTمحدود نشده است ،بلکه تمام اختراعات ثبتشده و قابل جست و چو در پایگاه  Espacenetرا شامل میگردد .پایگاه
 Espacenetیکی از پایگاههای جامع و کاملی است که در حال حاضر حاوی بیش از  120میلیون پرونده ثبت اختراع از حدود
 90کشور است.
نتایج تحقیق فوق نشان میدهد که حتی در کشورهای پیشرو درزمینه ثبت اختراع ،نظیر کشور فرانسه که زنان حضور نسبتاً
پررنگی در پروندههای ثبت اختراع دارند ،حدود  %17از پروندهای اختراع توسط خانمها به ثبت رسیده است (یک مخترع زن
در برای پنج مخترع مرد در کشور فرانسه) .در گزارش قبلی همین تحقیق که مربوط به بررسی پروندههای ثبت اختراع در
سال]های بین  1998تا سال  2014در جهان است ،نسبت مخترعین زن به کل مخترعین از  6.8درصد به  12.7رسیده بود (به
ازای هر هفت مرد مخترع ،یک مخترع زن) .بااینحال ،در گزارش دوم که پروندههای سالهای  2014تا سال 2017
موردبررسی قرارگرفته بود ،این نسبت با کمی افزایش به رقم ( %14متوسط جهانی یک مخترع زن در برابر  6مخترع مرد)
رسیده است .اگرچه این مقدار رشد علیرغم فعالیتهای سازمانیافته هنوز کافی نیست ولی حاکی از فعالیتهای برنامهریزی
شده در جهت برقراری توازن جنسیتی است.

بااینوجود هنوز اختراعات کشور ما ،به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای الزم برای اتصال به پایگاههای بینالمللی،
قابلجستوجو در پایگاههای داده جهانی نیست؛ لذا دستیابی به اختراعات ایران با هدف تفکیک مخترعین بر اساس جنسیت،
از طریق جستوجوی متداول در این پایگاهها هنوز از امکانپذیر نیست.
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دلیل انتخاب کانون پتنت بهعنوان جامعه آماری
برای استخراج آمار مخترعین زنان از روش و استراتژیهایی متعددی میتوان استفاده نمود؛ طبعاً بهترین و کاملترین روش،
بررسی تعداد کل اختراعات ثبتشده در اداره ثبت اختراع هر کشور است .ازآنجاکه عموماً طبقهبندی خاصی ازنظر جنسیت
مخترعین ،نهتنها در سامانه ثبت اختراعات ایران ،بلکه بسیاری از پایگاههای داده اختراعات جهان وجود ندارد ،لذا تفکیک
آمار ثبت اختراع ،بر اساس جنسیت با دشواریهایی همراه است .دلیل این دشواری این است که تفکیک پروندهها بر اساس
جنسیت ،صرفاً باید بر اساس تفکیک اسامی مندرج در پروندههای ثبت اختراع در قسمت مخترعین صورت گیرد که کاری
بسیار زمانبر و دشوار است .یکی از روشهای متداول در چنین بررسیهایی ،استفاده از جامعهی آماری (نمونه) کوچکتر
است .البته این جامعه آماری باید بتواند تا حدود زیادی معرف کل جامعه هدف باشد تا نتایج بررسیها بهخوبی برای جامعه
اصلی قابل برازش شود.
در این تحقیق تمامی پروندههای ثبت شده در سامانه الکترونیکی کانون پتنت ،بهعنوان جامعه آماری بررسی شدند .از دالیل

انتخاب کانون پتنت و سامانه الکترونیکی آن برای بررسی جنسیت مخترعین ایرانی ،میتوان به موارد زیر اشاره داشت:


در سامانه الکترونیکی کانون پتنت ،هیچ محدودیتی ازنظر حوزه فناوری ،جنسیت ،استان ،دانشگاه ،مراکز پژوهشی،
صنعت و یا مخترعین مستقل و ...برای پذیرش تقاضانامهها جهت حمایت از ثبت اختراعات در ادارات ثبت اختراع
خارجی وجود ندارند و هر مخترعی قادر خواهد بود از هر کجای کشور بدون پرداخت هزینه و یا تشریفاتی دست و
پاگیر ،اختراع خود را در سامانه کانون بهصورت اینترنتی ثبت نماید.



کانون پتنت بهعنوان نماینده معاونت فناوری ریاست جمهوری ،وظیفه حمایت از ثبت اختراعات ایرانیان را در خارج
از کشور بر عهده دارد ،مخترعین از سراسر کشور ،برای ثبت اختراعات خود در خارج از کشور و کسب حمایت
برای این مهم ،از خدمات کانون پتنت استفاده میکنند .الزم به ذکر است که بسیاری از متقاضیان کانون پتنت با
رعایت حق تقدم و مهلت ارفاقی ،اختراع خود را با هدف کسب حمایت حقوقی در داخل کشور ،در اداره ثبت
اختراع ایران نیز ثبت میکنند.



در برنامههای بخش ترویج و آموزش کانون پتنت ایران نیز ،تمامی مخترعین و افراد خالق در سراسر کشور ،فارغ از
هرگونه تمایزی بهعنوان مخاطب تعیینشدهاند؛ در این برنامهها ،خوراک اطالعاتی برای کلیه افراد عالقهمند در حوزه
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اختراعات از طریق وبسایت و شبکههای اجتماعی کانون پتنت تأمین میشود .همچنین برای ارتباطگیری مؤثر با
مخاطبین ،کانون پتنت از طریق ایجاد دفاتر همکار در دانشگاهها ،پارکهای فناوری ،شهرکهای صنعتی ،مراکز
رشد و ...در سراسر کشور ،دسترسی به خدمات را برای مخترعین در سراسر کشور را تسهیل نموده است .ازاینروی،
کانون پتنت و فعالیتهای این مرکز برای کسب حمایت از ثبت اختراعات در خارج از کشور ،برای بسیاری از
مخترعین کشور شناختهشده است ،لذا میتوان جامعه مخترعینی که در کانون پتنت ایران اقدام به ثبت اختراع خود
نمودهاند را بهطور نسبی بهعنوان نمایندهای از جامعه مخترعین کشور شناخت.
فرایند ثبت تا کسب حمایت از ثبت اختراعات در کانون پتنت به این صورت است که متقاضیان ثبت اختراع در خارج از
کشور ،تقاضای ثبت اختراع خود را همراه با ضمایم ضروری نظیر ادعا ،توضیحات و ترسیمات الزم در مورد اختراع در سامانه
الکترونیکی کانون پتنت ثبت میکنند .تمام این پروندهها در دو مرحله ،به ترتیب شامل بررسی شکلی و بررسی ماهوی ،داوری
میشوند تا قابلیت ثبت اختراع و احتمال دریافت تائید نهایی آنها از اداره ثبت اختراع خارجی ارزیابی شود .ارزیابی پتانسیل
تجاریسازی نیز بهطور ضمنی انجامشده تا از توجیه اقتصادی داشتن ثبت اختراع در خارج از کشور ،اطمینان حاصل شود.
تمامی بررسی پروندهها توسط تیمهای متخصص جستوجوی مستقر در کانون صورت میگیرد .در صورت تائید تقاضانامهها،
پروندهها وارد مرحله بعدی یعنی اقدام به ثبت در دفاتر ثبت اختراع خارج از کشور ( SIPO ،EPO،USPTO،PCTو  )...میشوند.

روش تحقیق
روش جمعآوری دادهها
دادههای موردنیاز برای این بررسی از طریق اطالعات جمعآوریشده در سامانه الکترونیکی کانون پتنت تأمین گشت .دادههای
ضروری بهصورت فایل اکسلی که شامل نام مخترعین و مالکین ،تاریخ ثبت اظهارنامه در کانون ،وضعیت پرونده (نظیر نتیجه
بررسی کانون پتنت یا وضعیت پرونده در ادارات ثبت اختراع خارجی) مرتب شد.
تعداد کل تقاضاهای ثبتشده از طریق سامانه الکترونیکی کانون پتنت از سال ( 94سال تأسیس) و قبل از آن (از طریق سامانه
واحد برای ثبت تقاضاهای کسب حمایت از ثبت اختراع در واحد مالکیت فکری ستاد نانو فناوری) به ثبت رسیده بود ،مورد
استفاده واقع شد .برای مشخص شدن تعداد مخترعین زن ،اسامی مخترعین مرتبسازی صورت گرفت .تفکیک پروندهها بر
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اساس دو دیدگاه؛  )1سهم زنان مخترع در پروندههای ثبتشده در کانون (پروندههای متقاضی حمایت) و  )2سهم زنان مخترع
نسبت به مردان مخترع در هر پرونده (ازنظر تعداد) متمایز شدند.
برای سنجش زنان مخترع در پروندههای اختراع ثبتشده در کانون پتنت ،فقط پروندههایی که در لیست مخترعین خود مخترع
خانم داشتند ،مورد برسی قرار گرفتند .نوع مشارکت خانمها در اختراع افشاشده در این پروندهها به سه شکل وجود دارد:


مخترع خانم بهتنهایی اختراع را به انجام رسانده است؛



تیمی متشکل از مخترعین خانم در انجام اختراع نقش داشتهاند؛ و



تیمی که زنان به همراه مردان اختراع را به انجام رساندهاند.

برای سنجش نسبت زنان مخترع نسبت به مردان مخترع ،بر «تعداد» مشارکتکنندگان در هر پرونده مورد تأکید قرار گرفت.
بهاینترتیب که در هر پرونده چه تعداد از مخترعین ،خانم بودهاند و چه تعداد آقا .این تفکیک در پروندههای هرسال مشخص
شد.

نتایج و بحث:
در بحث آمار و حجم نمونه الزم برای جامعه آماری ،اصوالً قاعده بر این است که بر اساس دقت موردنیاز ،حجم جامعه نمونه
انتخاب شود بهعنوانمثال ،هنگامیکه حجم جامعه یکمیلیون نفر باشد ،حجم جامعه نمونه با دقت  384 ،%95نفر تعیین میشود
و با دقت  99درصد ،حجم جامعه نمونه  9706نفر انتخاب میشود] .[5نتایج بررسیهایی که در ادامه خواهد آمد ،حتی با در
نظر گرفتن دقت  %95هم همچنان قابلتوجه و تأمل است .ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که در اینجا هدف ،تعیین سهم
مخترعین بر اساس جنسیت آنهاست .شاید اگر هدف بررسی روند رشد زمانی ثبت اختراعات ایرانیان یا بررسی ثبت اختراعات
مخترعین ایرانی در حوزه فناوری خاصی بود ،پروندههای ثبتشده در کانون پتنت نمیتوانست بهعنوان جامعه آماری قابل
قبولی انتخاب شود.

5. Conroy, Ronan., Sampling size A rough guide:
http://www.beaumontethics.ie/docs/application/samplesizecalculation.pdf
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بهطورکلی ،بیش از  2300تقاضانامه در سامانه الکترونیکی کانون پتنت به ثبت رسیده است .الزم به ذکر است که فعالیت
رسمی کانون پتنت از سال ( 1394 )2015-2014آغاز شد و بعد از شروع به فعالیت ،حمایت از ثبت اختراعات در خارج از
کشور را به تمامی حوزههای فناوری تعمیم داد .تا قبل از سال  ،1394کانون پتنت در قالب واحد مالکیت فکری ستاد نانو
فناوری و تحت نظارت معاونت فناوری ریاست جمهوری به فعالیت میپرداخت و پروندههای حمایت شونده در حوزههای
مربوط به فناوری نانو بودند.
از تعداد کل تقاضانامههای ثبتشده در سامانه الکترونیکی کانون پتنت ( 2320پرونده) ،تعداد  858تقاضانامه ،مربوط به
اختراعاتی میشود که حداقل یکی از مخترعین آن پرونده ،مخترع خانم بوده است .نتایج بررسی این پروندهها نشان داد که
درصد مشارکت زنان در پروندههای ثبت اختراع ایران (جامعه آماری کانون پتنت)؛ رقم  %37.01درصد است .این رقم در
مقایسه با رقم  26.6درصدی جهانی که در گزارش دوم  UKIPOدر سال  2019منتشرشده بود ،رقمی قابلتوجه و تأمل است
(شکل .)2

شکل  :2مقایسه سهم خانمها در اختراعات ،ایران (جامعه آماری کانون پتنت) و جهان
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نسبت زنان مخترع به مردان مخترع در ایران
برای محاسبه نسبت زنان مخترع به مردان ،تعداد زنان و مردان هر پرونده به تفکیک سال مشخص شدند .نسبت زنان به مردان
مخترع در تقاضانامههای به ثبت رسیده در کانون پتنت (بهعنوان جامعه آماری از جامعه مخترعین ایران) ،با جمع اعداد حاصله
و تقسیم آن به کل مخترعین ،به دست آمد.
نتیجه این محاسبات نشان داد که نسبت زنان به مردان مخترع ،رقم  24درصد است .به عبارتی میتوان گفت که در ایران و بر
اساس اطالعات استخراجشده از جامعه آماری کانون پتنت ایران ،به ازای هر  4تا  5مرد مخترع مرد ،یک مخترع زن وجود
دارد.
آنچه دراین برآورد قابلتوجه است این است که علیرغم پایین بودن این نسبت ،در مقایسه با متوسط آمار جهانی مندرج در
بررسی  ،UKIPOنسبت متوسط در ایران ،باالتر است .بر اساس گزارش  ،UKIPOاین رقم ،بهطور متوسط در جهان حدود
 14%است ] [4و حتی در کشورهای پیشرو ،نظیر فرانسه و آمریکا و آلمان ،نسبت زنان به مردان مخترع ،حتی به نسبت  %20هم
نمیرسد (شکل  .) 4مقایسه نسبت تعداد زنان مخترع به مردان مخترع در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) و جهان در شکل
 3نشان دادهشده است.
همانگونه که در این شکل (شکل  )3مشاهده میشود ،نسبت متوسط مخترعین زن در جهان حدود  14درصد است ،این نسبت
در ایران (جامعه آماری کانون پتنت ایران) ،به حدود  24درصد میرسد .بهعبارتدیگر ،درحالیکه بهطور متوسط در جهان،
به ازای هر  6تا  7مخترع مرد 1 ،مخترع زن وجود دارد ،این نسبت در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) به این صورت است
که در برابر هر  4تا  5مرد مخترع حدود  1مخترع زن وجود دارد! (این نسبت به رقم یکبهچهار نزدیکتر است)

شکل  :3مقایسه نسبت زنان مخترع به مردان مخترع در جهان و ایران (محدود به جامعه آماری کانون پتنت)
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این نسبت در تفکیک ساالنه از سال  2011تا سال  2020در شکل  4در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه ثبت اختراعات نیز

نشان دادهشده است.

شکل  :4مقایسه نسبت زنان به مردان مخترع در کشورهای پیشرو و ایران (جامعه آماری کانون پتنت ایران) در سالهای مختلف .نمودار کانون پتنت از سال  ، 2011سالی که
پروندهها در سیستم جامع الکترونیکی به ثبت رسیدهاند نشان داده شده است .الزم به ذکر است که دلیل نداشتن شیب تند در نمودار کشورهای مختلف به دلیل بزرگی
جامعه آماری انتخاب شده است؛ برای تهیه این نمودارها ،کلیه ی پرونده های ثبت شده در اداره ثبت اختراع آن کشور لحاظ شده است .در ایران ،نتایج بررسی ،بر روی
جامعه آماری کانون پتنت تنظیمشده است (علت تغییراتی نسبتا بزرگ در شیب نمودار ایران ،پایین بودن تعداد در جامعه آماری موردبررسی است).

نوع مشارکت زنان مخترع در پروندههای ثبت اختراع
همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود ،میزان مشارکت زنان در تقاضانامههای ثبت اختراع در سامانه الکترونیکی کانون
پتنت ،رقم  %37.01است .ممکن است در اینجا این سؤال در ذهن شما شکلگرفته باشد که در چه درصدی از این پروندهها
(تقاضانامه بررسی پرونده در کانون پتنت جهت کسب حمایت ثبت اختراع در خارج از کشور) ،مخترعین خانم و آقا بهطور
مشترک در ایجاد اختراع نقش داشتهاند؟ در چه تعداد از این پروندهها ،همگی مخترعین آقا بودهاند؟ چه تعداد از آنها فقط
یک مخترع داشته که آن مخترع نیز خانم بوده است؟ و چه تعداد حاصل کار تیمی بوده است که تمام تیم از مخترعین خانم
تشکیلشده است؟
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برای یافتن پاسخ این سؤاالت ،پروندههای به ثبت رسیده در سامانه الکترونیکی کانون پتنت (بیش از  2300پرونده) بر اساس
موارد موردنظر تفکیک شدند که نتیجه آن به تفکیک سال در شکل  5مشخص است.

شکل  :5ترکیب تیمهای مخترعین ایران (جامعه آماری کانون پتنت)

مقایسه این نتایج با متوسط آمار جهانی و حتی آمار کشورهای پیشرو در ثبت اختراع نیز بسیار قابلتأمل است .این مقایسه در
شکل  6نمایش داده شده است .این شکل نشان میدهد نسبت مشارکت زنان در پروندههای ثبت اختراع ،در هر مدل همکاری،
از میانگین جهانی باالتر است؛ در حالیکه میانگین جهانی نسبت مشارکت زنان در پروندههای ثبت اختراع در دنیا و حتی در
کشورهای پیشرفته ،به رقم  %24در سالهای اخیر رسیده است ،این نسبت در ایران (جامعهی آماری کانون پتنت) ،به میزان قابل
توجهی باالتر از میانگین جهانی (حدود  )%37است.
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شکل  :6مقایسه نوع مشارکت زنان مخترع در اختراعات ،ایران (جامعه آماری کانون پتنت) و جهان

نکتهی دیگر قابل مالحظه در این مقایسه این است که درحالیکه نسبت متوسط تیمهای متشکل از خانم (همه-خانم) در دنیا
رقمی بسیار ناچیز و کمتر از  0.3درصد است ( ،)%028این نسبت در ایران ،رقم  2.2درصد است که نشاندهنده همکاری باالتر
تیمهای متشکل از مخترعین خانم در ایران نسبت به متوسط جهانی است.
عالوه بر این ،درحالیکه درصد متوسط پروندههایی با تک-مخترع خانم ،در دنیا در سالهای قبل از  3.9% 2002بوده و با
برنامهریزیهای سالهای اخیر جهت توازن جنسیتی در بازه زمانی سهساله ( )2017-2014به رقم 4.5درصد رسیده است ،این
رقم در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) از سال  2011تا  ،2020رقم متوسط  %8.7داشته است،
سهم اختراعات با تیمهای متشکل از مخترعین زن-مرد در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) در بین سالهای  2011تا ،2020
رقم  %26.3است .این میزان در مقیاس جهانی ،از سال  2002تا سال  ،2014رقم  22.56درصد بوده است و بعد از برنامهریزیها
برای توازن جنسیتی و آمار بین سالهای  2014تا  2017به رقم  25.56%رسیده است.

قابلیت پتنتشدن پروندهها با مخترع/مخترعین خانم
کانون پتنت ایران ،برای حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی ،از پاالیه بررسی ماهوی در انتخاب پروندهها برای ثبت آنها
در دفاتر ثبت اختراع خارجی استفاده میکند .دلیل استفاده از بررسی ماهوی پروندهها این است که حمایتهای مالی از
اختراعات به سمت اختراعاتی جهت یابد که پتانسیل باالتری برای پذیرش در مرحله داوری کشورهای خارجی داشته باشد و
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درنتیجه فرصتهای تجاریسازی بیشتر برای مخترعین ایرانی مهیا شود .این داوری توسط تیمهای متشکل از گروههایی
متخصص از حوزههای فناوری مختلف انجام میشود که در دورههای متعدد داوری بینالمللی شرکت داشتهاند تا درصد
باالتری از پروندههای ثبت اختراع در خارج از کشور موفق به گرنت شوند.
برای یافتن پاسخ این پرسش که چه درصدی از پروندهها با مخترعین خانم ،موفق به پذیرش در مراحل مختلف میشوند نیز
بررسی دیگری بر روی پروندههای پذیرفتهشده انجام شد که نتایج آن نیز قابلتأمل بود؛ مشخص شد که ازنظر احراز شرایط
اختراع ،پروندههایی که خانم/خانمهای در انجام اختراع نقش داشتهاند ،در جایگاه خوبی نسبت به پروندههای اختراعاتی قرار
دارند که مخترع/مخترعین آنها همگی آقا بودهاند.
شکل  7نشان میدهد که در مراحل مختلف پذیرش ،پروندههایی با مخترع خانم موفقیتهای نسبت ًا خوبی کسب میکنند
بهطوریکه علیرغم تعداد محدود خانمها و پروندههایی که در اختراع آنان نقش داشتهاند ،در مرحله گرنت شدن (اخذ
گواهی ثبت اختراع از دفاتر ثبت اختراع خارجی) ،به نسبت مساوی با پروندههای میرسد که مخترع/مخترعین آنها آقا بوده
است.

شکل  :7سهم پروندههایی با مخترع خانم در مراحل مختلف فرایند پتنت از ثبت تقاضا در کانون تا گرنت شدن در ادارات ثبت اختراع خارجی
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جمعبندی و نتیجهگیری
هدف ثبت اختراعات ،توسعه نوآوری در جوامع است .هرچه تعداد افراد نوآور در جامعه بیشتر شود ،حرکت جوامع به سمت
رشد نوآوری و توسعه اقتصاد نوآوری محور ،افزایش مییابد .زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند ولی آیا زنان با
همین نسبت  %50در توسعه و رشد نوآوری نقشآفرینی مستقیمی دارند؟
نتایج تحقیقات بیانگر این است که نسبت زنان مخترع هنوز با  %50مفروض فاصلهی زیادی دارد .برای آگاهی به سهم مشارکت
زنان مخترع در اختراعات ایران ،پروندههای تقاضاهای ثبت اختراع در خارج از کشور که در سامانه الکترونیکی کانون پتنت
ایران به ثبت رسیده بود ،بهعنوان یک جامعه آماری و نمونهای از کل جامعه مخترعین ،موردبررسی قرار گرفتند .نتایج بررسیها
نشان داد که علیرغم پایین بودن توازن جنسیتی در ایران نسبت به نسبت مناسب مفروض ()%50؛ اما نسبت پروندهها با مخترعین
زن در این بررسی به میزان قابلتوجهی باالتر از متوسط جهانی و حتی باالتر از آمار کشورهای پیشرو درزمینه ثبت اختراعات
است .به این صورت که درحالیکه بهطور متوسط در دنیا ،درصد زنان مخترع در پروندههای ثبت اختراع حدود  %14است و
در کشورهای پیشرو هم این رقم به  %18نمیرسد ،این نسبت در ایران (جامعه آماری کانون پتنت)  %24است.
این یافته نشان میدهد که زنان ایران ،علیرغم برخی محدودیتها ،در عرصهی اختراعات همچون سایر زمینهها فعالیت
چشمگیر و قابلیت مالحظهای دارند که درخور توجه و ارزشمند است .بااینوجود ،با فراهم آوردن شرایط بیشتر فعالیت بانوان
در عرصههای نوآوری و تحقیقات ،میتوان سبب شکوفایی بیشازپیش و افزایش توانمندی این بخش نسبتاً خاموش جامعه،
در جهت اعتال و بالندگی کشور گام برداشت.
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