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  چكيده

 ران در دورهيدر ا يت از حق اختراع و رشد اقتصاديو حما يت فكرين حقوق مالكيب ارتباط ،مقالهن يدر ا

و  يبررس) ARDL(يعيتوزهاي  با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه 1389تا  1370 سال هاي

ت يحما يبررس يبرا وبنا نهاده شده  1990دهه  يرشد اقتصادهاي  بر اساس مطالعات مدلآن،  ينظر يمبان

 ،ن مقالهين در ايهمچن . ا ثبت اختراع استفاده شده استياز شاخص پتنت  ،ياز حق اختراع بر رشد اقتصاد

اطالعات و  ي، فناوريم خارجيمستق يه گذاري، سرمايو درجه باز بودن اقتصاد يرشد اقتصاد يرابطه عل

  . قرار گرفت يمورد بررس يزان توسعه انسانيارتباطات و م

ن يهمچن. دارد يرشد اقتصاد ت از حق اختراع اثر مثبت برين است كه حماياز ا يحاك ،ين بررسيج اينتا     

ت از يو حما ي، شاخص توسعه انسانيم خارجيمستق يه گذاريدرجه باز بودن اقتصاد، سرما يرابطه عل

ن يمثبت و معنا دار ا ثيرتأنشان دهنده  يبر رشد اقتصاد ،اطالعات و ارتباطات يبر فناور يگذار هيسرما

ت از ي، شاخص حماياطالعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسان يفناور كه ضرايب يبه طور باشد؛ مي عوامل

، 10/0، 12/0، 10/0ب برابر بايبه ترت ،ينفت يدولت و درآمدهاهاي  نهي، هزيت فكريثبت اختراع و مالك

 ب منجر بهيبه ترت ،ن شاخص هايك از ايدر هر  افزايش واحد يك دهد  مي نشان كه باشند مي 21/0و  39/0

جه يتوان نت مي ،نيبنابرا  شوند و مي يدر رشد اقتصاد واحد افزايش 21/0و  39/0، 10/0، 12/0، 10/0

   .ابدي  مي شيز افزاين يرشد اقتصاد ،اختراع ثبت حق و يفكر تيمالك حقوق از تيحما شيافزا با گرفت كه

 

هاي  مدل خودهمبسته با وقفه ،رانيا ،يرشد اقتصاد ، پتنت،يت فكريحقوق مالك :يديواژگان كل

  .)ARDL( يعيتوز

   JEL :G15, C23, O40, O30 يطبقه بند

                                                                                                                   
  habasi@ut.ac.ir                                                                   استاد دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران. 1
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 مقدمه. 1

 يآسان كار آن فيتعر ،)يمعنو( يفكر تيمالك حقوق قلمرو يگستردگ و مفهوم وسعت به توجه با

1يفكر تيمالك حقوق: گفت توان مي خالصه طوره ب اما. بود نخواهد
 معارف از نينو يا شاخه 

2ياقتصاد اي يمال حقوق از كه است يحقوق
3ياخالق اي يمعنو و حقوق 

 يكاالها نندگانك ديتول  

  . كند مي تيحما يفكر

دهد از منافع  مي است كه به صاحب آن اجازه يحقوق ،ي، حقوق فكر)1386(ان يبه نظر كاتوز

   ).384 :1386، انيكاتوز(استفاده كند  اًانسان منحصرا فكر يت ياز فعال يو شكل خاص

و داد و  يارزش اقتصاد ياست كه دارا يحقوق ،يت فكري، حقوق مالك)1375(ييصفا طبق نظر

 انسان است يت و اثر فكريست، بلكه موضوع آن فعالين ين ماديمع ءيموضوع آن ش يستد است ول

   ).309: 1379 ،ييصفا(

 در يفكر تيمالك است، ز آمدهين (WIPO)يت معنويمالك يجهانسازمان  يراهنما دركتاب

 ،يعلم ،يصنعتهاي  حوزه در يفكرهاي  تيفعال از يناش حقوق از است عبارت ،آن عيوس يمعنا

  4.يهنر و يادب

ت يحقوق مالك :شود مي ميبه دو بخش مهم تقس يت فكريحقوق مالك ،يبه طور معمول و سنت

 ، انواعيهنر و يادب تيمالك بخش در .6يت صنعتيو حقوق مالك 5فيا حق تالي يو هنر يادب

 آثار ،ينقاش نامه، رمان،لميف شنامه،ينما شعر، مقاله، كتاب، همچون يهنر و يادب مختلف، آثار

 قرار يبررس مورد يانه ايرا يافزارها ك و نرمي، گرافي، طراحي، معماريعكاس ،يقيموس و يصوت

  .رديگ مي

هاي  و نشان 9يصنعتهاي   طرح ،8يتجار عالئم ،7اختراعات ،يتجار و يصنعت تيمالك بخش در

10ييايجغراف
 يت صنعتيت از مالكيكه در حما) 1883( سيون پاريمطابق كنوانس. گردند مي يبررس 

  .است ياعم از صنعت، تجارت و كشاورز يت صنعتيمفهوم صنعت در عبارت مالك ،است

                                                                                                                   
1 . Intellectual Property 

2. Economic Rights 

3. Moral Rights 

4. WIPO,wipo intellectual property Handbook,Geneva, 2007 

5. Copy Rights 

6. Industrial Property 

7. Patents 

8. Trademarks 

9. Industrial Designs 

10. Geographical Indications 
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 وجود او همراه بدو خلقت از انسان، و ابتكار هنرو  آن فكر منشأ با )IP( يفكر تيمالك حقوق

 آن از خود يازهاين رفع يبرا شهيهم و بشر بوده انسان ر وجوديناپذ ييعنصر جدا فكر،، زيرا داشته

  .است گرفته بهره

نداشتند  يز چه بسا توقع ماليدآورندگان نيداشته است و پد ي، نشر محدوديم آثار فكريدر قد

و نمود اما امروزه وضع دگرگون شده  ينم يآنها چندان ضرور ياز حقوق قانونت يحما ،ن رويو از ا

محصوالت  ،جهيشه و در نتياند يري، روش به كارگيو ظهور مكاتب فكر يشرفت جوامع انسانيبا پ

انتقال  يشرفت تكنولوژين تحوالت با پيا ،گريد ياز سو. است همتفاوت از گذشته شد يفكر

 ،تين وضعيا. گران قرار گرفتيار ديعتر و آسانتر در اختيسر يعتاً آثار فكرياطالعات مقارن شد و طب

ن زمان بود كه يا. رديشه و هنر در معرض سرقت قرار گيصاحبان اند يآماده كرد تا آثار فكر يبستر

  .نسبت به قبل برخوردار شد يشتريت بيت و اهمياز حساس يفكرهاي  نشيت از حقوق آفريحما

 فايا يده در توسعه فرهنگ و تمدن بشرين پديكه ا يو نقش يفكرهاي  تيبا گسترش مالك

  .ت نكننديتفاوت بمانند و از آنها حما يگونه آثار ب نيتوانند نسب به ا ينمها  دولت ،ندماين مي

 يمعنو تيمالك. است حقوق افزون روز تياهم و با بزرگهاي  شاخه از يكي  1"يپ يآ" حقوق

نندگان آثار يبه آفرها  دولت لهيوس به است كه يموقت و ياختصاص ،يانحصار حقوق عبارت از

 يبرا يانحصار حق جاديا ،ينيقوان نيچن وضع از هدف. دگرد مي ن اعطاءان و مبتكرا، مخترعيفكر

 .اند نموده بنا و رقابت عمل يآزاد براساس را خود اقتصاد عمدتاً كه است يينظام ها در اشخاص

كه از آن به عنوان  داده رخ آن در يفيك و يكم توسعه چنان رشته، نيا جوان بودن رغم يعل

  ).1385جعفرزاده، ( شود مي اديدرحقوق  ن موضوعيمهمتر

 .دانست آن برجستههاي  يژگيو از يكي ديبا را يفكر تيمالك موضوعات يدائم گسترش روند

. است بوده يفكر تيمالك حوزه به ديجد موضوعات يپ در يپ شدن افزوده شاهد ستميب قرن

 عنوان به زميارگان كرويم ثبت تيو قابل كيالكترون تجارت ،يوتريكامپ يافزارها از نرم تيحما

 آن ،گسترش روند نيا. برد نام توان مي يت معنويمالك حوزه گسترش نمونه جمله از را اختراع

 چيه كه دانند مي يفكر تيمالك يذات وصف را آن يبرخ كه دارد ادامه وقفه يو ب وستهيپ چنان

  .شود ينم دهيد آن در توقف از يا نشانه

 عرصه در تجارت و اقتصاد فرهنگ، بر آن افزون روز تأثير و يفكر حقوق تياهم گسترش با

 اقتصاد علم و عالمان و اخالق حقوق لسوفانيف توجه مورد حقوق نيا و نقد هي، توجيخارج و يداخل

 از يبزرگ حجم كه دهد مي نشان ،خصوص نيا در يقيتحق اتيادب به ياجمال نگاه كي. گرفت قرار

                                                                                                                   
1 .Intellectual Property  
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 رغم ياقتصاد، عل عالمان و سهم باشد مي و اخالق حقوق لسوفانيف يپرداز هينظر ،اتيادب نيا

و  .است زيناچ اريحقوق، بس نيا ييشناسا عدم ايو  ييشناساهاي  امديپ يابيارز در نگاه نيا تياهم

 گرفته صورت و اخالق حقوق لسوفانيف يسو از ياقتصادهاي  ليتحل يحاو منابع اندك يحت

  .است

 ييتوافق ها زين ين الملليب سطح در. ستين افتهي توسعه كشورهاي به محدود نيقوان نيا امروزه

 متعدد كشورهاي در متنوع و بزرگهاي  پروژه اجراي موجب ،امر نيهم و دارد وجود نهيزم نيا در

آرامش  موجب مختلف كشورهاي توسط فكري تيمالك ن حقوقيتأم نيقوان رشيپذ ،واقع در و شده

حقوق  جزو فكري تيمالك حقوق. است دهبو مختلف ممالك پژوهشگران زه براييانگ جاديا و خاطر

 كي ،گريد طرف و از آورنده ديپد حقوق شمردن محترم آن هدف ،طرف كي از كه است يخصوص

 حقوق به احترام ،فكري تيمالك حقوقهدف  ،گريد عبارت به و ياجتماع و اقتصادي تيحما نوع

 و يصنعت تيمالك بر مشتمل كه فكري تيمالك. است مؤلف يمال اي مادي حقوق و ياخالق اي معنوي

 براي ،خود يداخل نيقوان بر عالوه كشورها كه دارد تياهم اي اندازه به ،هنري است -يادب تيمالك

 .اند اجرا درآورده مرحله به و كرده امضا را متعددي قراردادهاي ،يالملل نيب سطح در آن ت ازيحما

ر درونزا وارد يك متغيبه صورت  يو فناور يتكنولوژ يرشد اقتصادهاي  مدل ،ديات جديدر نظر

 ،ده استيمطرح گرد 1990دهه هاي  ل ساليكه از اوا يين مدل هايبر طبق ا. گردد مي مدل

 يق و توسعه منجر به اثر بخشيو تحق يانسانه يورانه در بخش مربوط به سرماآنو يو فناور يتكنولوژ

  .شود مي شناخته يكشور شده و به عنوان موتور محرك رشد اقتصاد يعلمهاي  هيبر سرما

ت از يحما تأثير يبررس ،رديگ مي و آزمون قرار يق مورد بررسين تحقيكه در ا يموضوع اصل

 ياز موضوعات مهم اقتصاد يكيبه عنوان  يو حق ثبت اختراع بر رشد اقتصاد يت فكريحقوق مالك

در  ،باشد يو نوآور يبر بهره ور يمبتن يكه رشد اقتصاد يرا در كشور در صورتيدر كشور است، ز

ت از حق اختراع و يحما اصوالً. د نخواهد شديدچار ركود شد ياقتصادهاي  صورت وقوع بحران

 يكار برا يروين يبرا زهيجاد كننده انگياثر ا ،يو معنو يت فكريمالك يبرا نارزش قائل شد

  .شود مي ياقتصادپيشرفت شتر و يب يور بهره

در  يداريو پا رشد اقتصادي بر فكري تيمالك حقوق از تيحما تأثير يبررس ،مقاله نيا هدف

 ،در قسمت دوم پس از مقدمه و: ل شده استيق از پنج بخش تشكين تحقيا ،رو نيا از. رشد است

از  يبه برخ ،در بخش سومو حق اختراع پرداخته شده و  يت فكريت از مالكيبه ضرورت حما

در بر  ،بخش چهارم. گردد مي نه در داخل و خارج از كشور اشارهين زميمطالعات صورت گرفته در ا

و  يبه بررس ،تيباشد و در نها مي صورت گرفته يو آزمون تجربها  داده يليتحل يدارنده بررس

  .پرداخته شده است ياستيشنهادات سيپج و ارائه يل نتايتحل
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  و حق اختراع يت فكريت ازحقوق مالكيضرورت حما ينظر يمبان. 2

  )IP( يت فكريت ازحقوق مالكيحما .1-2

 نيچن وجود كه چرا ؛گردد مي محسوب بشر يزندگ در يبزرگ شرفتيپ ،يفكر تيمالك نظام ظهور

 حق موجد ملموس و يماد يكاالها همانند زين يفكر يكاالها كه است آن ديؤم يتيحما نظام

 و يماد ارزش اما دارد يكوتاه عمر ،يماد تيمالك با اسيق در يفكر تيمالك هرچند. است تيمالك

 جهان ياسيس و ياقتصاد ،يمعنو حقوق در را يخاص گاهيجا كه است شده موجب آن يمعنو اعتبار

  .كند دايپ

 يو اقتصاد يمال عرصه وارد و كرده دايپ يا گسترده قلمرو يكنون جهان در يمعنو تيمالك

 عامل و أمنش كه مي دهد نشان يجهان تجربه و وستهيپ يجهان تجارت به و گذشته مرزها از شده،

 بلند افكار جوامع، حيصح فرهنگ يزير يو پ يو هنر ي، ادبيصنعت ،يعلمهاي  شرفتيپ ياصل

 توسعه به يمعنو تيمالك حقوق از تيحما. است بوده ناو مبتكر نامخترع ،نامتفكر ،شمندانياند

 جامعه ،تيحما نيا هيسا و در. كرد خواهد يا ارزنده كمك يكشور هر يدائم شرفتيپ و جانبه همه

 يمعنو ييو توانا ياقتصاد قدرت و به كرده، دايپ يدسترس يگوناگون مهم و ابتكارات يو تعال رشد به

   .ديرس خواهد يا ستهيشا يفرهنگ يو غنا

 يوابستگ از ييرها ياساس اسباب ،يفرهنگ و رشد ياقتصاد توسعه ،يعلم شرفتيپ ديترد بدون

 ييتوانا يكشور هر ،ياسيو س ي، فرهنگياقتصاد يتوانمند راه از ،گريد عبارت به. است ياستعمار

 ،يو جمع يفرد رفاه اي ياقتصاد ييشكوفا. داشت خواهد راخود  يجهان تيو موقع مقام به دنيرس

 .است جامعه هر يو فرهنگ يفكر رشد حاصل

م يتقس يت به دو دسته كليت از حقوق مالكيحما يحقوق و اقتصاد ابزارها ،ات معاصريدر ادب

 يمعادل خسارت يزننده به پرداخت وجهاست كه بر اساس آن خسارت ييهاروش ،دسته نخست :شود يم

اقتصاددانان به جبران ان ين روش در ميا. شوديوارد آورده ملزم م يا معنوي يكيزيف ييكه به مالك دارا

ا يكند يخاص ملزم م يزننده را به انجام اقدامقانون خسارت ،در روش دوم. شهرت دارد يخسارات قانون

 يدر قالب دستور كتب ييها ن الزاميچن ،از موارد ياريدر بس. كنديها منع م اقدام يرا از انجام برخ يو

  .(Cooter & Ulen, 2000)شود يزننده ابالغ مبه خسارت  1دادگاه

 آن به يتوجه قابل اتيو ادب كرده دايپ يالعاد فوق تياهم امروز جهان در حقوق از رشته نيا

 امروزه. است دهيرس بيتصو به رابطه نيا در يمتعدد يالملل نيو ب يملّ نيقوان و افتهي ياختصاص

                                                                                                                   
1  .  Injunction 



  دكترحسين عباسي نژاد، يزدان گودرزي فراهاني، محمد حسين قياسي.../ حقوق  از تاثير حمايت 

 

32

 از كننده تيحما مقررات از ازين يب را خود ،توسعه حال و در افتهي توسعه يكشورها از كيچيه

  .دانند ينم ،يفكرهاي  نشيآفر آورندگان دهيپد

 يشگرف تأثير ،آن تيتقو و يفكرهاي  نهيآفر از تيحما كه برآنند نظران و صاحب شمندانياند

  .داشت خواهد جامعه ياجتماع و ياقتصاد و رشد توسعه در

 در تيعضو ريناپذ ييجدا عنصر ،آن از تيحما و يفكر تيمالك رشيپذ ر،ياخهاي  سال در

 يتجارهاي  جنبه راجع به يعموم نامه موافقت رشيپذ. است شده  (WTO)يجهان تجارت سازمان

 تجارت سازمان قالب در آزاد تجارت عرصه به ورود طيشرا جمله از (TRIPS) يفكر تيمالك حقوق

  .شود مي قلمداد يجهان

 خالف بر و يحقوق مباحث مركز در ،آن از تيحما و يفكر تيمالك رشيپذ حاضر، حال در

 يفكر حقوق بر ناظر نيقوان بر گذرا نگاه كي. است بوده يا هيحاش و يفرع موضوع كي كه گذشته

 نيا كه داد خواهد نشان مربوط يالملل نيب اسناد يفزون به رو تعداد و جهان مختلف يكشورها در

. بود نخواهد زيآم اغراق يليخ است، يفكر حقوق به يمتك زيچ همه معاصر جهان در كه سخن

  ).1389جعفرزاده، ( 1است شده يمعرف مدرن اقتصاد و پول جيرا وجه ،يفكر ن حقوقيهمچن

باشد كه  تين اهميا از يمناسب شاخص رشته نيا گوناگونهاي   و شاخه نيعناو به توجه ديشا

آنها ق مختلف يو مصادها  در جنبه يو تجار ي، صنعتي، علمي، هنريادبهاي  نهياز آثار و آفر

  .كنديت ميحما

 فكر صاحب و يفكر اثر نيب كه است يخاص يمعنو و يمال يحقوق ت، رابطهين نوع مالكيا

 حق خود، يمعنو اعتبار و تيشخص حفظ با يفكر نهيآفر صاحب ،آن موجب به و شود مي برقرار

 سبب يقانون سلطه و مالكانه رابطه نيا. است دارا قانون حدود در را آن از يمال تمتع و يبردار بهره

 شده مند بهره خود اثر يمال حقوق از موقت و يانحصار طور به بتواند يفكر اثر دارنده كه شود مي

 ؛باشد دادارقر يمبنا بر تواند مي يواگذار نيا كه كند واگذار يگريد به را آن از يبردار بهره ايو 

 ازيامت نيا كنار در و باشد وارث به تيوص قيطر از تواند مي زين و كتاب، ناشر با لفؤم دادارقر مثل

 قيطر از حداقل ر،يغ به انتقال قابل حق نيا كه دارد وجود او يبرا زين دائم يمعنو حق ،يمال

  .ستين قرارداد

 دارد ياجتماع و ي، فرهنگيفكر رشد به ازين ،يجهان جانبه همه رشد به دنيرس يبرا جامعه هر

مختلف هاي  جنبه در يفكر آثار آورنده ديپد فكر يتجل و شهياند تبلور قيطر از يرشد نيچن كه

  . بود خواهد ريپذ امكان يفكر آثار و نشيآفر از يقانون تيحما شرط به ،آن

                                                                                                                   
1  . http://www.drewent.com/ipmatters/features/creative_economy.html#ipitcotne,2001 
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 يبرخ كه دارد وجود احتمال نيا كه كرده اعالم يمعنو تيمالك يجهان سازمانان ريمد يكي از

 تيمالك از تيحما جهت در الزم نيقوان و مقررات فقدان ليدل به جامعه كي ياعضا نيتر خالق از

هاي   مكان كردن دايو پ خود يفكر نهيآفر از بهتر و شتريب يحفاظت اهرم يجستجو منظور به يفكر

  .كنند ترك را خود كشور ،يهنر و يادب ،يصنعت ،يعلم از اعم يفكر آثار خلق يبرا تر مناسب

 ياقتصاد نينو استيس ييربنايز مسائل از يكي عنوان به امروزه ،يپ يا آي يفكر تيمالك حقوق

هاي  ستد و داد معامالت در هيسرما نيتر ارزش با و ياقتصاد رشد يبرا ياساس و مهم و ابزار

  .گردد  مي يتلق يتجار

 در يمادهاي  ييدارا برها  ييدارا نيا يبرتر لحاظ به يحقوق فكر از ثرؤم و يقو تيحما

 يبرا يقاتيتحق سساتؤم و و نوآوران نامبتكر قيو تشو زهيانگ جاديا بر عالوه موارد ياريبس

 هيسرما جلب زيو ن يتكنولوژ انتقال موجبات ليتسه در مهم اريبس ، عامليابتكارهاي  تيفعال

و  تحقق يبرا امر نيا تياهم كه است، ياقتصاد نيمعه�ي  بخش در يخارج ميمستقه�ي  يگذار

  .ستين دهيپوش يكس بر ياقتصاد - ياجتماع مختلفهاي  حوزه در توسعه عيتسر

 ،دارد و فرهنگ استيس ،ياقتصاد توسعه با كه يتنگاتنگ ارتباط ليدل به يمعنو تيمالك حقوق

 يكشورها انيم خصوصب مختلفهاي  چالش با اندازه نيهم به و ريچشمگ تحوالت با همواره

 نظران، حقوق صاحب يبرخ دهيعق به كه يطور به ؛است بوده مواجه توسعه حال و در افتهي توسعه

  . است ساخته ديتشد را ريو فق يغن منطقه دو به جهان شدن مي، تقسيفكر تيمالك

 عنوان به توسعه حال و در افتهي توسعه يكشورها نيب در يفكر تيمالك نظام در شكاف امروزه

 يللالم نيب انيجر و  (FDI) يخارج ميمستق يگذار هيسرما انيجر سطح در تفاوت ياصل ليدل

 سهم در ضعف ليدل به توسعه حال در يكشورها از ياريبس. ديآ مي شمار به يخصوصهاي  هيسرما

 يكشورها كه يحال در ؛ستندين يخارج يگذار هيسرما انيجر يبرا يدائم يزبانيم ،يفكر تيمالك

 به و اند نهاده بنا» يپ يآ «ه يپا بر را توسعه و رشد اساس ،دوم يجهان جنگ از بعد افتهي توسعه

   .اند داشته يخارجهاي  هيسرما انيجر از ياديز سهم ل،يدل نيهم

 يفعل طيشرا در. است داشته كشور اقتصاد بر يانباريز آثار ،رانيا در يفكر تيمالك نظام ضعف

 يراستا در تالش از يداخل يخصوصهاي  شركت يبرخ و يخارجهاي  شركت شتريب كشور، اقتصاد

 ييباال تياهم از يفكر تيمالك حقوق كه يعيصنا نهيزم در ژهيوبه�  يگذار هيسرما زانيم شيافزا

 يروين سهم كه(كاربر و بر هيسرما عيصنا در تنها يخارج هيسرما اند و مانده باز است، برخوردار

  .اند شده متمركز) ستين باال چندان ماهر يانسان

 ليدل يفكر تيمالك ستميس ضعف كه داده نشان توسعه حال در يكشورها در مختلف مطالعات

  .است يخارجهاي  هيسرما انيجر در يانحرافات نيچن ياصل
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كنند و  مي يباز يجهان تجارت و اقتصاد عرصه در يبزرگ اريبس نقش امروزه يفكرهاي  دهيآفر

 از كه است نيچن .دهند مي ليتشك را شرفتهيپ يكشورها يمل ناخالص آمد در از يتوجه قابل سهم

  .ديآ مي انيم به سخن محور دانش اقتصاد

هاي  ، گونهيتجار ، عالئميصنعتهاي  اختراع، طرح لف، حقؤم حق قالب در آثار گونه نيا

 اشكال و به رديگ مي قرار آن صاحبان ياقتصاد يبردار و بهره استفاده مورد رهيغ و ياهيگ ديجد

  .شود مي واقع و انتقال نقل مورد مختلف

 

  ت از حق اختراعيحما .2-2

 به يفيتعر اختراع از زين "پسيتر" نامه موافقت و در نشده فيتعر كشورها اكثر نيقوان در اختراع

   .است امدهين عمل

 دهيا كي است ممكن و يفنّ حل راه كي »اختراع«: شود مي فين تعرياختراع چن عموماً

 قابل نديافر اي محصول ن اختراع بهيو هرگاه ا باشد نمونه شيپ اي يكار مدل شكل اي بوده مبتكرانه

  .ديآ مي به حساب» ينوآور«  كي ،ل شديپسند تبد و بازار فروش

 پتنت و اختراع ،1386 سال مصوب يتجار عالئم و يصنعتهاي  اختراعات، طرح ثبت قانون در

   :است شده فيتعر نيچن) اختراع ثبت نامهيگواه(

 را ياصلهاي  وردهآفر اي نديافر بار نياول يبرا كه است افراد اي فرد فكر جهينت اختراع: 1 ماده

  .دينما مي حل آنها و مانند صنعت ،يفناور فن، حرفه، كي در را يمشكل و كند مي ارائه

 صادر اختراع از تيحما يبرا يصنعت تيمالك اداره كه است يسند اختراع نامهيگواه:  3 ماده

  . شود مند بهره يانحصار حقوق از تواند مي آن دارنده و كند مي

  :باشد شرط چند واجد كه است ثبت قابل ياختراع ،رانيا اختراعات و عالئم ثبت قانون اساس بر

  . باشد تيحما قابل يموضوع بردارنده در -1

  .باشد يصنعت ياجرا تيبلقا يدارا  -2

  .باشد تازه -3

  .باشد يكاف يابتكار گام كي دربردارنده -4

  . باشد شده تيرعا يمشخص ضوابط اختراع ثبت نامه تقاضا در اختراع يافشا در -5

 از يفكر تيمالك حقوق و يصنعت تيمالك مهم قيمصاد از يكي عنوان به اختراع از تيحما

  .است توسعه نياديبن اصول

 انيم آسان و گسترده ارتباط عدم ليدل به حقوق گونه نياز ا يالملل نيب تيحما ،گذشته در

هاي  دهيپد انتقال اطالعات، تبادل نينوهاي  وهيش خلق با امروزه يول بود ساده اريبس كشورها،
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 سطح در تيحما جلب جهت را آن صاحبان ينگران موجبات و دهيگرد ليتسه اريبس يو فن يعلم

  ).1350، يامام(است  آورده يپ در يللالم نيب

 ياقتصاد شرفتيپ شيافزا در يمهم عامل كيتكنولوژ و يعلم شرفتيپ كه اند دهيعق نيا بر ياريبس

 و ، علمياقتصاد ،ياجتماع ستميس كه افتي تحقق يزمان يت معنويمالك نظام ليتشك. است يمل

  .كرد جاديا يتوازن مختلف ياجتماع منافع نيب در نظام نيا و بود دهيرس رشد از يحد به يتكنولوژ

ميالدي  1474 سال در كه بود يمعنو تيمالك از تيحما در قانون نياول زيون اختراع حق قانون

 از ياريبس ،بازار بر يمبتن و اقتصاد يصنعت انقالب توسعه و با ستميب قرن انيپا در .ديگرد وضع

 مطرح يزمان يصنعت تيمالك .نمودند اختراع حق از تيحما نيقوان نيتدو به مبادرت كشورها

 به .باشد دهيرس توسعه از اي مرحله به بازار و كاال بر يمبتن صادتاق و يو تكنولوژ علم كه گردد مي

  . افتي تحقق يصنعت انقالب از بعد يصنعت تيمالك از تيحما نظام كه است ليدل نيهم

 زمان از .ندا توسعه و ياقتصاد رشد مهم عوامل دانش و يفناور كه دهد مي نشان معاصر خيتار 

 يارتقا هدف با اختراعات نظام تاكنون، 15 قرن در اختراعات از تيحما كار و ساز نياول يبرقرار

 كي محدود، مدت يبرا يانحصار حقوق نيمأت با. است افتهي تكامل ياقتصاد توسعه و ينوآور

 هيسرما نيهمچن امر نيا .گرداند باز راها   يگذار هيسرما و قاتيتحقهاي  نهيهز تواند مي مخترع

 ،بيترت نيا بهتا  دهد مي ارتقا را ديجدهاي  يآور نو بازار به عرضه و يتجار يور بهره يبرا يگذار

   .شوند مند بهره ينوآور از حاصل ديفوا از دنبتوان مردم عموم

 حوائج رفع موجب ،رديگ مي شكل شمندانياند يسو از كه يو ابتكاراتها   تيد، خالقيجد افكار

 صرف محتاج خارج در نآ يو تجل ذهن در افكار همان يريگ شكل اما گردد؛ مي يبشر يازهايو ن

، يطوالن وقت دادن اختصاص با يفكر آثار آوردن ديو پد .است يهنگفت يو معنو يمالهاي  نهيهز

 كه است ستهيو شا كند مي ديتول را يفكر اثر كي، يمال گزافهاي  نهيهز صرف و وقفه يب تالش

  . شود جبرانها  نهين هزيا

 شيخو هيسرما بازگشت دنبال شود، به مي متحمل را ييها نهيهز نيچن كه يكس ،حال هر در

  .است بازار به آنها و عرضه شيخو محصوالت يساز يتجار قيطر از يآور سود و

 يارتقا يبرا ،و هم ياقتصاد منافع جلب در آن صاحب قيتشو هم ،حقوق نيا از تيحما

  .دارد يفراوان تأثير آزاد تجارت و رواج يفناور از بهتر استفاده كشورها، ياقتصاد

 حقوق نيتضم موجب يفكر حق كي مثابه به اختراع حق و يفكرهاي  نشيآفر از تيحما

 قيو تشو بيترغ در ياساس سبب امر نيا كه .است آن يمعنو حقوق زين و اثر ياقتصاد و يمال

 در آنان نهفته ياستعدادها و خالقانه يروين ابراز در شهياند و فكر صاحبان و ناومبتكر نامخترع

 و تيخالق توسعه در ختهيفره و نخبه قشر نيا نهادن ارج ،گريد ريتعب به. بود خواهند رثا خلق
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 ابناء يفكر رشد يبرا يا لهيوس كه. است جامعه در اختراع و ابتكار گوناگون هاي نهيزم آمدن فراهم

 يفكر تيمالك حقوق از تيحما ،كالم كي و در .بود خواهد مطلوب كمال به دنيرس يبرا بشر

و  يفرهنگ، اقتصادي ،يعلم شرفتيپ استعدادها، كيتحر جامعه،هاي  مغز فرار از يريجلوگ موجب

  .شد خواهد جامعه يجهان رشد ،تينها در و جامعههنري 

 :ده است كه عبارتند ازيب رسيبه تصو ين الملليچند در عرصه ب يمعاهدات ،نه اختراعيدر زم

ن يب ييمعاهده بوداپست در مورد شناسا ،1978در سال  )PCT(ثبت اختراع  يمعاهده همكار

و معاهده  1977فات  ثبت اختراعات در سال ياستفاده در تشر يبراها  زميارگان كرويمم يتسل يالملل

  .1971اختراعات در سال  ين الملليب يدر مورد طبقه بند استراسبورگ

و  يت فكريت از حقوق مالكيل حماين بخش داليان ايدر پا: )IP(داليل حمايت از خالصه 

  :شود مي انيد بياثرات ثبت اختراع به صورت موجز و مف

 در ديجدهاي  نشيآفر جهت او استعداد بر يمتك بشر يو بهروز شرفتيپ :اول ليدل

  . است و فرهنگ يتكنولوژهاي  حوزه

 تبع و به ياضافهاي   هيسرما صرف بيترغ باعث ديجد نشيآفر از يقانون تيحما :دوم ليدل

  .گردد مي شتريبهاي  ينوآور به يمنته نآ

 و مشاغل عيصنا شده، ياقتصاد رشد شتاب باعث يمعنو تيمالك از تيحما و ارتقا :سوم ليدل

  .برد مي باال را يزندگ و لذت تيمالك آورد، مي وجوده ب را ديجد

  اختراع ثبت اثرات     

   ؛يرقابت تيو مز بازار رومندين تيموقع -1

   ؛يگذار هيسرما از حاصل شتريب درآمد اي نفع -2

  ؛شده ثبت اختراع انتقال اي مجوز يواگذار از حاصل ياضاف درآمد-3

   ؛متقابل جواز قيطر از يتكنولوژ به يدسترس -4

  ؛ديجد يبازارها به يدسترس -5

 . يشكن قانون از يناش خطرات كاهش - 6

  

  قيتحق يات موضوعيبر ادب يمرور. 3

 نييت تعيو جمع) زابرون( يله رشد فناوريبه وس يروند رشد تعادل ،كيطبق چارچوب رشد نئوكالس

 و  دار خواهد شديز پديرشد ن ،يش دانش و فناوري، با افزاكيرشد نئوكالس يدر الگو. شود مي

محض  يهمگان يي، كااليفناور. است يشرفت فناوريه و پيرشد اثر مركب انباشت سرما ،نيبنابرا

ا يها  شركت يشده منابع، از سو يزيبرنامه رهاي  يه گذاريجه سرماينت ،ياست و بهبود فناور
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 ك جامعهيب ينص يآسمان يسود هستند، بلكه مانند موهبت يدر جست و جو ست كهين ينانيفرآكار

  .1شود مي

ح دانش يدر توض يرشد درونزا، سعهاي  از اقتصاد دانان با ارائه الگو يتعداد ،رياخهاي  در سال

ه يك سرمايتفك ،ن خصوصيدر ا. زا نمودندبه عنوان عامل رشد به صورت درون ديجدهاي  يو فناور

  .افته مطرح شديبه صورت دانش تجسم  ياز فناور يانسان

نموده و معتقد است  يرا معرف يه اجتماعيسرما يينها يبهره ور ،خودهاي  يدر بررس 2لوكاس

ه يد از سرمايبا  ،داشته باشند ييباال يدر كل جامعه بتوانند بهره ور يكيزيفهاي  هينكه سرمايا يبرا

و دانش  يه انسانياز سرما يرا تابع مثبت يه اجتماعيسرما يينها يبهره ور يو. استفاده نمود يانسان

ه يتوان به سرما مي ماهر، يانسان يرويت نيمعتقد است كه با ترب يو. داند مي يعموم) شناخت(

 ل علم و دانشيافراد جامعه صرف تحصكه است  يمدت زمان تابعن يافت و ايدست  يانسان

جامعه را  ي، و رشد اقتصاديه انسانيرا موتور رشد سرماالت يتوان تحص مي ده اويبه عق .كنند مي

شده توسط لوكاس،  يد معرفيتابع تول. دانست يه انسانيو سرما يكيزيه فيسرما ياز موجود يتابع

  .داند مي يكار و دانش عموم يرويه، نيسرما ياز موجود يد را تابعيتول

 يات اقتصاديدر ادب يان اصليجرك يبه عنوان  يه انسانيق سرماياز طر يرش نوآوريقبول و پذ

ح قانع كننده يدند توضيكه اقتصاددانان كوش يزمان يعنيگردد،  مي بر يالديم 1960ل دهه يبه اوا

ن يبا ا. مانده بود، ارائه دهند يح باقيكه بدون توض ياز رشد اقتصاد يبخش قابل توجه يبرا يا

د وارد يك عامل توليبه عنوان  يقو ينظر يبر مبان يمبتن يه انسانيسرما 1980حال در اواخر دهه 

  . است برخوردار يخاص يمطالعات لوكاس از برجستگ ،ن راستايشد كه در ا يرشد اقتصادهاي  الگو

و نوسانات رشد  ي، رشد فناوريت فكريحقوق مالك ي، به بررس)Chu etal., 2012(چو و همكاران 

ق و يش در تحقيق شاخص پتنت و افزايه از طرزيجاد انگين مقاله بر اساس ايا.  پرداختند ياقتصاد

ن عامل بر يكاهنده ا تأثير نكا صورت گرفت كه به منظور نشان داديدر كشور آمر) R&D(توسعه 

 يرشد بر مبناهاي  شد تا از مدل يسع ،ن مدليبه منظور نشان دادن ا. بود ينوسانات رشد اقتصاد

R&D كم اما  تأثيرق نشان دهنده يج تحقينتا. استفاده شود ينان در روند نوآوريهمراه با عدم اطم

 .بود يت معنويله حقوق مالكيد به وسيكاهش نوسانات تول يح دهندگيتوض تأثيرر قابل انكار يغ

و  يت فكريت از حقوق مالكيحماهاي  يژگي، و)Kima etal., 2011(م و همكاران يونگ كيك

ن يدر ا. قرار دادند يمختلف در سطوح متفاوت توسعه را مورد بررس يدر كشورها ياقتصاد درش

ك مدل پنل ياز  ،متفاوت يدر كشورها يشاخص پتنت بر رشد اقتصاد تأثيرنشان دادن  يمقاله برا

                                                                                                                   
1. Barro.R.J salai-Martin X, 1995 

2. Robert Lucase 
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ت يت از حقوق مالكيمهم حما تأثيرق نشان دهنده يج تحقينتا. كشور صورت گرفت 70با استفاده از 

ن عامل در يباشد اما ا مي يافته اقتصاديتوسعه  يختراع در كشورهاش در ايو افزا يبر نوآور

 يستيبا مي در حال توسعه ين در كشورهايبنابرا. باشد ينم يعامل مهم ،در حال توسعه يكشورها

از منابع  ،باشد ين كشورها مهم نميا يچندان بر رشد اقتصادتأثير آن ن عامل كه يدر كنار ا

  .د هر كشور استفاده شوديمهم تولهاي  و شاخص يديتول

، رفاه و يبر رشد اقتصاد يت فكريحقوق مالك تأثير) Chu and Peng, 2010(چو و پنگ 

ل دو گروه كشور كه در آنها يآنها به تحل ،ن منظوريا يبرا. قرار دادند يدرآمد را مورد بررس ينابرابر

آنها نشان داد مطالعه ج ينتا. پرداختند ،رديگ مي و عدم تناسب در ثروت صورت R&Dه يرشد بر پا

كه  ييت در اقتصاد نسبت به كشورهايعدم استفاده از حق مالك ،نييدرآمد پا يدارا يكه در كشورها

  .مي شود منجر به رشد پايين ،هستند يدرآمد سرانه باالتر يدارا

ت يحقوق مالكت از ينه حمايزم ،باالتر يبعد از گذر از مراحل رشد و در درآمدها ،نيبنابرا

 . شود مي جاديدر كشورها ا يمعنو

 يبر رشد اقتصاد يت فكريحقوق مالك تأثير )Sattar and Mahmood, 2010(ستار و محمود 

 يت فكريكلل آثار حقوق مايآنها به تحل. ندنمودبررسي  را ن، متوسط و باالييدرآمد پا يدر كشورها

به صورت مدل پانل با  1975 – 2005سال هاي  يكشور در دوره زمان 38در  يبر رشد اقتصاد

ق نشان داد كه يج تحقينتا. پرداختند 1نارت و پاركيگ يت فكرياستفاده از شاخص حقوق مالك

 يدارا ين اثر در كشورهايشود اما ا مي يمنجر به رشد اقتصاد يت فكريت از حقوق مالكيحما

  . درا دار يشتريب يدار ين و متوسط معنييدرآمد پا يمد باال نسبت به كشورهاآدر

 درونزاي حقوق قدرت يبه بررس) Eicher and Penalosa, 2008(پنالوسا  ايگارس و چريا

هاي  زهيانگ چگونه كه مسأله پرداختند نيا به ،اقتصادي توسعه و رشد براي يالزامات فكري، تيمالك

 جينتا. گذارد مي تأثير اقتصادي توسعه و رشد فكري برهاي  ييدارا حقوق از محافظت براي يشخص

 شيافزا را نوآوري به بازگشت فكري،هاي  ييدارا حقوق از شتريحفاظت ب كه داد نشان قيتحق

توسعه  و رشد بر تواند  مي تيحما نيا شود، مي تيحما نوآوريهاي  زهيانگ كه از يزمان و دهد مي

 را يخصوص زه بخشيانگ فكري، تيمالك حقوق نيتأم از تيحما ن،يهمچن. بگذارد تأثير اقتصادي

 درآمد دهد، مي شيافزا ديمحصوالت جد ديتول و توسعه ق،يتحق بخش در ه گذارييسرما براي

 شتريب قاتيتحق براي تالش سمت به را يخصوص بخش و دهد مي شيافزا را نوآوري از حاصل

 .ديافزا مي را كارا و ماهر روي كارين براي تقاضا ن،يبنابرا. كند مي تيهدا

                                                                                                                   
1. Ginarte and Park Index 
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ه حقوق بر اقتصاد يا ساين موضوع كه آيا يبه بررس) Cooter and Ulen, 2008(ولن يكوتر و      

م حقوق بر ير مستقيغ يگذارتأثيرآنها موضوع  ،قين تحقيدر ا. پرداختند ،باشد  مي مهم

ت ين حق مالكيدر اغلب اوقات حقوق و تدو. قرار دادند يسرمورد بر را افراد ياقتصادهاي  تيفعال

ن يدر ا. كند مي عمل يم خاصيدر مورد ورود به حر ياران اقتصادبه كارگز يالگنيارسال سمانند 

 ديبا مي ،نيبنابرا و باشد مي استيس يك جزء اصلي ،دند كه قانونيجه رسين نتيآنها به ا ،يبررس

  .گرددمعطوف  يت افراد توجه خاصيمالك يحقوقهاي  به جنبه ،ياقتصادهاي   ياراستگذيدر س

 رشد اقتصادي روي بر را فكري تيمالك حقوق از تيحما تأثير) Furukawa, 2007( فوروكاوا

 مخترعان، براي انحصار جاد اجازهيا با كشورها از ارييبس. داد قرار آزمون مورد بسته اقتصاد كي در

 از تيحما شيافزا كه داد نشان قيتحق جينتا .كرده اند تيتقو را فكريهاي  ييدارا تيمالك حقوق

 شيافزا را ابتكار آن به وابسته اقتصادي زهيانگ و فروش مدت انحصار طول فكري،هاي  ييدارا حقوق

ار يبس تيحما كه است نيا مهم مسأله اما. شود مي عيتسر اقتصادي رشد ،تبع آن به و دهد مي

 براي آن متعادل از مقدار كي پس زند، مي صدمه حاصله رشد و ابتكار به فيضع اريبس و ديشد

  .است الزم رشد

 نقش ،"در جهان معنوي مالكيت حقوق و نوآوري" باعنوان اي مقاله در) Legar, 2006(لگار 

 22 شامل پانلي در مقاله اش او. است كرده بررسي را بر نوآوري معنوي مالكيت حقوق از حمايت

 تخمين و GMMهاي  زننده تخمين. قرار داد نظر مد را توسعه حال در كشور 44 و صنعتي كشور

 غيرهاي  پانل نمونه براي كه )LSDVC(مربعات  حداقل مجازي متغير با شده اصالحهاي  زننده

  مجموعه زير سه درها  تخمين. شد استفاده وي مقاله در هستند، ترين تورش كم و كاراترين متوازن

سرمايه  كهشد اين  نتيجهو  شدند ارايه نمونه كل و توسعه حال در كشورهاي صنعتي، كشورهاي

 هر در خصوصي،هاي  توضيح سرمايه گذاري در مهمي عامل توسعه و تحقيق در قبليهاي  گذاري

 ناخالص توليد( تقاضا فشار عوامل كه حالي در توسعه است؛ حال در و صنعتي كشورهاي نمونه دو

 توسعه حال در كشورهاي براي اما است، صنعتي كشورهاي دار براي معني متغيري) سرانه داخلي

 مثبت متغيري ،نمونه كل تخمين در فقط انساني سرمايه كه دريافت وي همچنين. نيست دار معني

 يافته كشورهاي توسعه در نوآوري بر معنوي مالكيت حقوق از حمايت اثر باالخره،. است دار و معني

  .دار نيست معني توسعه درحال كشورهاي در اما باشد، مي دار معني و مثبت

 مالكيت حقوق" عنوان با اي مقاله در) Chen and Puttitanum, 2005( تنون پتي و چن

 حقوق مالكيت از قويتر حفاظت كه دهند مي نشان ،"توسعه حال در كشورهاي در و نوآوري معنوي

 مالكيت استحكام حقوق. دارد وسعهتحالت  در كشورهاي در نوآوري روي مثبتي تأثير معنوي

 درخواست از استفاده با نوآوري و شده محاسبه )GPI(پارك  و گينارت شاخص از استفاده با معنوي
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 كشورهاي مقيم افراد توسط شده و درخواست متحده اياالت پتنت اداره در شده بايگاني پتنت

 يك و واردات بخش يك ،آن در كه دادند بسط را الگويي آنها .است شده اندازه گيري توسعه درحال

 توانايي دادن كاهش با معنوي مالكيت حقوق از قويتر حفاظت. بود گرفته نظر قرار مد نوآوري بخش

 اين .شود مي وارداتي كاالهاي بخش در باالترهاي  قيمت و كمتر رقابت به منجر كشوردر جعل 

 حال در كشورهاي از نمونه 64 روي بر آنها الگوي. دهد افزايش را محلي نوآوري است ممكن وضع

 در كه اين شد نتيجه نهايت، در .است شده آزمون 1975 – 2000 سال هاي دوره طول در توسعه

 مثبتي و قوي تأثير ،معنوي مالكيت حقوق از يافتگي، حفاظت توسعه باالتر سطوح با كشورهايي

  .دارد نوآوري روي

ن حقوق و اقتصاد و يرابطه ب ي، در مطالعه ا)Cooter and Ulen, 2000(ولن يو  كوتر

ان كردند يآنها ب.  قرار دادند يمورد بررس ياقتصادهاي  تيرا بر فعال تيمالك يحقوق يكاركردها

 بر مشروط ند،ينما عمل خواهند مي كه طور آن آزادند عامالن شوند، مي يدرونها  نهيهز كه يزمان

 عمل در اي اصل در خسارت كامل جبران كه يزمان در سازي يدرون اما. بپردازند را متيق نكهيا

 د،ينما تيحما شان حقوق از شان منافع جاي به خواهند قانون مي مردم كه يزمان اي نباشد، ممكن

 ينم يدرست هدف برد، مي ليتحل را تيمسئول كيستماتيطور س به اجرا اشتباهات كه يزمان اي

ت از حق اختراع و ين با حمايبنابرا. است يبازدارندگ حقوق حيهدف صح ،طيشرا نيا در. باشد

زه يش در انگيشود كه منجر به افزا مي جاديفرد دارنده اختراع ا يبرا يحق انحصار ،يت معنويمالك

 .شود مي ديجد يجاد فناوريا

 ياقتصاد رشد و ديتول بر مؤثر عوامل افتنيبه دنبال  يقيدر تحق )Vastern, 2000(واسترن 

ج ينتا. استفاده كرد ياقتصاد رشد و يانسان هيسرما و ينوآور يرهاين منظور از متغيا يبود كه برا

 و قيتحق بخش در خصوصب يانسان هيسرما با مثبت ارتباط ،ين بود كه نوآورينشان دهنده ا يو

  .دارد وجود ديتول رشد و ينوآور نيب فيضع يول مهم ارتباط كي و دارد دانش رهيذخ و توسعه

 "مالكيت معنوي حقوق و تقليد نوآوري،" عنوان با اي مطالعه در) Helpman, 1994(هلپمن 

 شمال كشورهاي بين رشد اقتصادي و اختراع معنوي، مالكيت حقوق بين رابطه كه داد ارايه الگويي

 حفاظت كه دريافت وي. كرد مي بررسي هستند را مقلد كه جنوب كشورهاي و هستند نوآور كه

 در نوآوري مدت، كوتاه در و برد خواهد بين از را در جنوب تقليد ،معنوي مالكيت حقوق از قويتر

 به نوآوري نرخ مدت،بلند در. بود خواهد شمال در نوآوري از ناشي افزايش عوايد با همزمان جنوب

 و كند مي توليد قديمي فناوري با بيشتري كاالهاي شمال زيرا يافت، خواهد كاهش صورت واقعي

 پس،. دهد مي توليد سوق سوي به نوآوري سوي و سمت به شدن سرازير از را منابع ،روند اين
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 تقليد كه حالي در ، درونزا و بر نوآوري هزينه برد، كار به وي كه الگويي در. يابد مي كاهش نوآوري

  .ستا برونزا و هزينه بدون

با  يرشد اقتصاد ينيش بيبه پ)  Mankiw, Romer and Weil, 1992(ل يو، رومر و ويمنك

آنها از  ،ن منظوريا يبرا و  پرداختند ياز جمله دانش و نوآور يديتولهاي  استفاده از ستاده

ج آنها يو تفاوت در سطح درآمد سرانه كشورها استفاده نمودند كه نتا يه انسانيسرما يرهايمتغ

سطح  تفاوت دادن نشان يمناسب برا كننده ينيب شيپ كي يانسان هين بود كه سرماينشان دهنده ا

  .كشورهاست نيب درآمد

 يبرا و پرداخت يدانش بر رشد اقتصاد تأثير يبه بررس يمقاله ا در) Barro, 1990(رابرت بارو 

دانش بر رشد  يگذار تأثيرند يو فرا يدانش و رشد اقتصاد يرهاياز متغ يو ،ن موضوعيا ننشان داد

ن بود كه ينشان دهنده ا يومطالعه ج ينتا. جاد شكاف در درآمد سرانه كشورها استفاده كرديو ا

بر رشد  يه انسانيمثبت سرما تأثيرنشان دهنده  ،يرشد اقتصادهاي  هيو آزمون نظر يساز يكم

  .باشد مي ياقتصاد

 كشورهاي اقتصادي رشد بر نوآوري و فكري مالكيت حقوق تأثير) 1390( خاني و شاه آبادي

G15 1995- 2008  يزمان يسرهاي  شد تا از داده ين منظور سعيا يبرا. قرار دادند يمورد بررس 

 وضعيت بيانگر مطالعه نتايج. ردين رابطه مورد مطالعه قرار گيا G15 گروه كشورهاي در ميالدي

 و شيلي كشور البته. باشد مي فكري مالكيت حقوق از حمايت در G15 كشورهاي نامناسب نسبتاً

 رشداز  و مناسب نسبتاً وضعيت داراي ،نوآوريهاي  شاخص اكثر و فكري مالكيت حقوق در مالزي

 حقوق لحاظ از گرچه ايران كشور ن آنها نشان دادند كهيهمچن .برخوردارند پايداري نسبتاً اقتصادي

 ساير به نسبت نوآوريهاي  شاخص از بعضي در ولي ندارد، قرار مناسبي جايگاه در فكري مالكيت

 روزافزون رشد دليل به رسد مي نظر به كه است مناسبي وضعيت داراي مطالعه، مورد كشورهاي

 فكري مالكيت حقوق از تر جدي حمايت لذا. باشد مي نفتيهاي  ثروت سرريز و تكميلي تحصيالت

 اقتصادي رقابتي،هاي  مزيت خلق هدف با مشترك تحقيقات به منجر ،G15 عضو كشورهاي در

 ايجاد تجاري،هاي  هيات تبادل مشترك،هاي  گذاري سرمايه طريق از توليد مقياس نمودن

 . . . و تجاريهاي  نمايشگاه برگزاري متخصص، نيروهاي و فني دانش مبادله مشترك،هاي  شركت

 .كند مي كمك عضو كشورهاي بين اي منطقه و اقتصاديهاي  همكاري توسعه به كه شود مي

 اسالمي كشورهاي نوآوري روي معنوي مالكيت حقوق اثر به بررسي) 1390(فطرس و همكاران 

كشورهاي اسالمي در حال توسعه براي هاي  از داده ،آنها بدين منظور. توسعه پرداختند حال در

تلفيقي هاي   و با استفاده از روش اقتصادسنجي داده كردهاستفاده  1975-2005دوره زماني 
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دهد كه اثر حمايت از حقوق مالكيت  مي نشان آنهاهاي  يافته. ل كردنديرا تحلموضوع مورد مطالعه 

  .دار استي و معن مثبت ،ال توسعهاسالمي در حهاي  معنوي روي نوآوري در كشور

 منطقه كشورهاي در درآمد توزيع بر معنوي مالكيت حقوق اثر) 1390( گل و ساري آبادي شاه

 پرورش و ايجاد در معنوي مالكيت حقوق اهميت به توجه با رو اين از. قرار دادند يمورد بررسرا منا 

 منطقه كشورهاي در درآمد توزيع بر معنوي مالكيت حقوق اثر بررسي به ،خالقيت و نوآوري انديشه

 كه بود آن از حاكي مطالعه نتايج. شد پرداخته 1995-2007 زماني دوره طي ايران ويژهب منا

 حقوق. باشد مي نامطلوب معنوي مالكيت حقوق و جيني شاخص در منا منطقه كشورهاي وضعيت

 و خالقيت از حمايت با ،سو يك از: است درآمد توزيع بر متفاوت اثر دو داراي معنوي مالكيت

 و علم از ثروت توليد و وري بهره افزايش كارآفريني، و مولدهاي  اشتغال ايجاد منظور به نوآوري

 افزايش دليل به است ممكن ،ديگر سوي از و شود درآمد توزيع در بهبود موجب تواند مي فناوري

   .شود درآمد توزيع شدن بدتر موجب انحصار از ناشيهاي  فناوري و خدمات و كاالها قيمت

بر  يت فكريت از حقوق مالكيحما تأثير يبه بررس يقيدر تحق) 1388(فطرس و نجار زاده 

 يسرهاي  ن منظور آنها از دادهيا يبرا. پرداختند D8 يدر كشورها يم خارجيمستق يه گذاريسرما

ق نشان يج تحقينتا. كردندن گروه از كشورها استفاده يدر ا 1985 - 2005هاي  ن ساليب يزمان

با  يم خارجيمستق يه گذاريو سرما يت معنوين حقوق مالكين موضوع بود كه رابطه بيدهنده ا

 متفاوت D8گروه  ين كشورهايكشورها ب يافتگيو سطح توسعه  يير بنايزهاي  تيتوجه به ظرف

  .باشد مي

 .ران پرداختيدر ا ياقتصاد رشد بر يانسان هيسرما و ينوآور تأثير يبه بررس) 1388( يعيرب

 و قيتحق ،يانسان هيسرما ،يكيزيف هيسرما كار، يرويشامل ن يق وياستفاده شده در تحق يرهايمتغ

نشان دهنده  يج وينتا. بود يآور فن زيعنوان سرر به واردات كل به آالت نيماش واردات و توسعه

 .دارد يدار يمعن و مثبت تأثير ياقتصاد رشد بر يانسان هيسرما و ين بود كه نوآوريا

 يبر رشد اقتصاد يت فكريت از حقوق مالكيحما تأثيربه مطالعه ) 1388(خداپرست و همكاران 

 يبيتركهاي  داده روش از استفاده با موضوع  ابعاد يبررس ق بهيتحق نين منظور ايا يبرا. پرداختند

 ريغ و ميصورت مستق دو به را اقتصادي رشد بر فكري تيمالك حقوق نيتأم از تيحما تأثير ،)پانل( 

. است 1985 - 2005 يدوره زمان در كشور 35 شامل يبررس نمونه مورد. كردند يبررس ميمستق

 يمثبت تأثير ميمستق طور به فكري  تيمالك حقوق نيتأم از تيحما كه داد نشان ن مطالعهيا جينتا

 از(م يمستق ريغ طور به فكري تيمالك ن حقوقيتأم از تيحما نيهمچن. دارد اقتصادي رشد بر

  .دارد اقتصادي رشد بر داري يمعن و مثبت تأثير )محققان تعداد و R&Dق يطر
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 رشد يالگو كي چارچوب در ياقتصاد رشد و تيمالك حقوق رابطه) 1387( همكاران و يرنان

 ديتول ،ياقتصاد رفاه جهت در يمعادالت هدف، نيا به دنيرس يبرا. دادند قرار مطالعه مورد را درونزا

 مخارج شيافزا كه است داده نشان ينظر جينتا. ديگرد نيتدو يعموم بخش ديتول و يخصوص بخش

 شيافزا كنواختي تيوضعرا در  ياقتصاد رشد نرخ قطعي، طور به ت،يمالك حقوق از حفاظت

 حاصل جهينت مكمل و است افتهي انجام يقانون يتمركزگرائ دگاهيد اساس بر مطالعه نيا. دهد ينم

 براساس شده نيتدو يالگو كردن برهيازكال استفاده با جهينت نيا. شود يم محسوب يو مطالعه در

 شده نيتدو يالگو كردن برهيكال از حاصل جينتا. است آمده دست به زين رانيا اقتصاد اطالعات

   درصد، 2 حداقل ياقتصاد رشد نرخ به دنيرس يبرا كه داد نشان ،رانيا اقتصاد اطالعات براساس

 حال در رقم نيا مي باشد كه ازين درصد 35 از شيب تيمالك حقوق از حفاظت مخارج سهم به

 مخارج زانيم ،يفعل تيوضع با كه گرفت جهينت توان يم نيبنابرا. است درصد 8/5 حدود در حاضر

  .است رممكنيغ باًيتقر ايپا تيوضع به يدسترس   ران،ياقتصادا در تيمالك حقوق از حفاظت

 يه گذاريزان سرمايبر م يت فكريحقوق مالك تأثير يبه بررس) 1387( يو برخوردار يمهدو

و شدت  يم خارجيمستق يه گذارين سرمايرابطه ب ،ن مقالهيدر ا. ران پرداختنديدر ا يم خارجيمسق

IPR ران با استفاده از شاخص سنجش شدت يدر اIPR  ج نشان دهنده وجود رابطه ينتا .شد يبررس

  .بود 1368 – 1383 يدر دوره زمان FDIان يو جر  IPRن شدت يمثبت ب

  

  مدل يق و آزمون تجربيتحق يرهايمتغ يليتحل يبررس. 4

د يش توان توليق افزايد از طريش توليسبب افزا ين نكته است كه نوآوريا يه نوآورينظر يده اصليا

از  يناش يشرفت فناوريپ«كه دو نكته  ييالگو ها. گردد مي يش رشد اقتصاديافزا تاًيافراد و نها

را دخالت داده اند، » كنند مي كسب يسود اقتصادها  يصاحبان نوآور«و » اقدامات افراد است

  .شوند مي دهينام يترين شومپينو يالگو

  :ميپرداز مي قين تحقياستفاده شده در ا يرهايمتغ يابتدا به بررس

 درجه باز بودن اقتصاد  -

د ناخالص يزان مجموع صادرات و واردات نسبت به كل توليرا بر اساس م ياقتصاددرجه باز بودن 

است كه  بيانگر آن ،ن نسبت باال باشديكه ا يزانيدر واقع به هر م. كنند مي فياقتصاد توص يداخل

 يگيرازهندا ايبر ،محققاناز  يگرد برخي. است ييارتباط باال يجهان دارا ير كشورهايكشور با سا

 را توسعه لحا در يهاركشو قيمت فختالا ،شدروي ر رـب آن أثيرـت و رياـتج دنبوز اـب جةدر

 در ت،مد بلند شدر كه نددنمو همشاهد و نددكر يرـگي ازهدـنا انيـجه ياـقيمته هـب بتـنس

  . ستا اههمر ك،ندا قيمتي  تختالالا باو  دارد دجوري، وتجا دنبوز با پايين جةدر داراي يهاركشو
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  يتوسعه انسانزان يم -

ا يها  خابتسازد؛ ان مي است كه دامنه انتخاب مردم را گسترده تر ينديفرا يتوسعه انسان

ن حال در يبا ا. ر و تحول شودييتواند در طول زمان دستخوش تغ مي ندارد و يانيكه پا ييها نهيگز

از  يبهره مند :رديگ مي مردم مالك قرار يبرا ينه ضروريا گزياز توسعه، سه عامل  يهر سطح

مناسب  يك زندگياز يبه منابع مورد ن يو دسترس توام با سالمت، كسب علم و دانش يطوالن يزندگ

اي اميد به زندگي، سواد، دانش و استانداردهاي مقايسه شاخص توسعه انساني يك سنجهسته؛ يو شا

كشور توسعه يافته، در از اين استاندارد براي تشخيص اينكه يك  .زندگي براي كشورهاي جهان است

هاي اقتصادي بر باشد و همچنين براي اندازه گيري فشار سياستحال توسعه و يا توسعه نيافته مي

 .شود مي سطح كيفيت زندگي استفاده
1
HDI كند مي انساني در هر كشور را اندازه گيري اي از توسعهميزان دسترسي به سه بعد پايه: 

  .شود مي اميد به زندگي اندازه گيري طول و سالمت زندگي كه با ميزان -1

و تركيبي از نرخ تحصيالت ابتدايي، ثانويه و ) سوم وزن -با دو( دانش كه با نرخ سواد جوانان -2

 .شود مي اندازه گيري) سوم وزن -با يك(عالي 

 2.شود مي محاسبه PPP سرانه GDP لگاريتم  وسيلهه سطح استاندارد زندگي كه ب -3

  .باشد مي ميانگين سه شاخص زير HDIانساني يا  شاخص توسعه

  

  HDIانساني يا  شاخص توسعه .1 جدول

شاخص اميد به 

  زندگي
جوانان سواد نرخ  شاخص آموزش

نام در  ثبت نرخ شاخص ناخالص  

سطوح مختلف
  

2585

25

−

−LE  
GEIALI ×+×

3

1

3

2  
0100

0

−

−ALR  
0100

0

−

−CGER  

  

 15 از جوانان سواد نرخ: ALR و تولد بدو در زندگي به اميد: LEكه در جدول فوق  يبه طور     

. باشد مي عالي و ثانويه اوليه، تحصيالت براي نام ثبت نرخ ناخالص تركيب: CGER و باال به سال

رابطه  HDIي زان توسعه انسانيثبت م يجهان منبع در موجودهاي  ق با استفاده از دادهين تحقيدر ا

  .شود مي شده و آزمون انجام يه انسانين سرماير جانشيمتغن يا

  

 

                                                                                                                   
1. Human Development Index 

2. http://www.Wikipedia.net 
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 يو اختراع و نوآور يد ناخالص داخليتول -

زان اختراعات و يو م يد ناخالص داخليزان توليم ،قين تحقياستفاده شده در ا يرهايگر متغياز د

بانك باشد كه اطالعات آن از  مي 1370 – 1389صورت گرفته در كشور در دوره هاي  ينوآور

  .شده است يجمع آور) 2011(يران و گزارش توسعه جهانيا ياسالم يجمهور يمركز

 اطالعات و ارتباطات  يفناور -

 فناوري. باشد مي اطالعات و ارتباطات يشاخص فناور ،قين تحقيگر مورد استفاده در اير ديمتغ

 نمايش و انتقال نگهداري، براي كه است خدماتي و توليدي صنايع مجموع ،ارتباطات و اطالعات

 در كه است صنايعي ،توليدي صنايع. شود مي استفاده الكترونيكي صورت به اطالعات وها  داده

 در استفاده براي و بوده آنها نمايش و انتقال شامل ارتباطاتي و اطالعاتي يندافر تكميل جهت

 يا فيزيكيهاي  پديده نگهداري يا و گيري اندازه آشكارسازي، منظور به الكترونيكي يندهايافر

 كردن توانمند راستاي در كه است يموارد شامل نيز خدماتي صنايع. باشد فيزيكي يندافر كنترل

 در نياز موردهاي  داده .باشد مي الكترونيكي ابزارهاي طريق از ارتباطاتي و اطالعاتي يندافر عملكرد

 تعداد و نفر 1000 هر در اينترنت ميزبانان تعداد شامل كه باشد مي صورتاين  به مطالعه اين

 استفاده و نفر 1000 هر در ثابت تلفن خطوط تعداد و نفر 1000 هر در شخصي كامپيوترهاي

 در ارتباطات و اطالعات يفناور از ييها شاخص عنوان به كه نفر 1000 هر در اينترنت از كنندگان

  .شود مي گرفته نظر

  ينفت يدرآمدها -

 ينفت يدرآمدها ،رانيا يرشد اقتصاد يساز مورد استفاده در مدل يرهاين متغياز مهمتر يكي

تواند  مي ،يه گذارين درآمدها در صورت سرمايا ،فيضع يل ساختار ماليران به دليباشد كه در ا مي

  .بر اقتصاد باشد يقياثرات حق يگذار و دارا تأثير

 دولت هاي  نهيهز -

 يبه طور ؛دولت اشاره كردهاي  نهيتوان به هز مي ،رانيدر اقتصاد ا مؤثرمهم و  يرهايگر متغياز د

  .باشد مي يد ناخالص داخليدر تول ييباال سهم نسبتاً يدولت داراهاي  نهيران هزيكه در اقتصاد ا

 ) پتنت(فكري  تيمالك شاخص حقوق -

 براساس دو هر و روند مي كار به فكريهاي  ييحقوق دارا از محافظت براي شاخص دو معموالً

 اختراع ثبت نيقوان تيتبع زانيم براساس روزك و رپ شاخص. كشور هستند كي اختراع ثبت قانون

 اس دارديمق 6 روزك و رپ شاخص. ديآ  مي دست به يالملل نيب استانداردهاي از حداقل كشور هر

 نيب استانداردهاي. فكري استهاي  ييدارا حقوق از شتريب محافظت دهنده نشان ،شتريب ريمقاد كه

 صدور محافظت، مدت اختراع، حق يبررس روندهاي براي ييدستورالعمل ها از عبارتند يالملل
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 حق نقض براي مؤثر نيقوان وجود و اختراع ري حقوقيپذ انتقال اختراعات، پوشش پروانه، اجباري

 و رپ شاخص ارهاييمع با مشابه ييارهايمع از استفاده با زين 1نرتيو گ پارك شاخص. است اختراع

نظر   در اختراع حق يمل قانون از شاخص 5 نرتيگ و پارك شاخص براي. شوند مي ساخته روزك

 براي يمقررات حق اختراع، ين الملليب قراردادهاي در تيعضو پوشش، زانيم شامل كه شده گرفته

 يحال در. است فكري تيمالك از حقوق حفاظت مدت و اجراهاي  سميمكان محافظت، عدم مجازات

 شاخص ،يتجرب اهداف براي يول هستند مرتبط با هم ادييز اريبس زانيبه م شاخص دو نيا كه

 كه )پتنت( اختراع ثبت شاخص حقوق از يبيتقر ن شاخص به عنوانيا. است بهتر نرتيگ و پارك

خداپرست و (است  صفر برابر حالت نيبدتر در و 5 با برابر تيوضع نيبهتر آن در عددي مقدار

  ).1388همكاران، 

باشد كه بر اساس  مي ن موضوعينشان دهنده ا ،رانيا ياقتصاد ساختار يگذرا به آمارها ينگاه

باشد و شاخص  مي 7/4زان يم 2011ران در سال يا ينرخ رشد اقتصاد ،ياطالعات بانك جهان

 ييرقم باال ييايسآ ين كشورهايبوده است كه در ب 151ز يثبت شده نهاي  ياختراعات و نوآور

ز ين يو شاخص توسعه انسان 5/45ن سال يران در ايا يدرجه باز بودن اقتصاد نيهمچن. باشد مي

  .2است 5/47مقدار 

، بانك يبانك مركزهاي  ذكر شده از گزارش يرهايمتغ ياز برايمورد نهاي  مجموع داده

  .ده استيگرد يجمع آور WAIPOت يو وب سا 3، گزارش توسعه جهانيجهان

 

  رهاين متغيب يانباشتگشه واحد و هم يآزمون ر .1-4

هاي  وسيلة روشه ، ابتدا مانا يا نامانا بودن كليه متغيرهاي مدل بيهم انباشتگهاي  قبل از تحليل

طور كه در  همان. شود مي آزمون 5پرون -پس يليو ريشه واحد ف (ADF) 4فولر افزوده -ديكي

الگو  يرهايپس پرون متغيفولر افزوده و فل - يكيدهاي  گردد، مطابق آزمون مي مالحظه) 2(جدول 

از  6رها نامانا و انباشتهيگر متغيكه در سطح مانا بوده، د) Waپتنت، ( يجز شاخص اختراع و نوآورب

كه  يقرار داشته، به طور يدائمهاي  شوك تأثيررها تحت ين متغيو سطح ا باشند مي درجه واحد

 يرا ندارند و تمام يمشخص يبازگشت به سمت روند خط يش برايگرا ،يرييپس از هر تغ

  .شود مي مانا يريك بار تفاضل گيمورد استفاده با  يرهايمتغ

                                                                                                                   
1. Park and Ginarte 
2. WB, World Development Report, 2011 

3. World Development Report, 2011 

4. Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test 

5. Philips - Perron 

6. Integrated 
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  پس پرون و ديكي فولر افزودهيليريشه واحد فهاي  آزمون .2جدول 

  ريمتغ  )و روند أعرض از مبد(فولر افزوده  يكيآزمون د  )عرض از مبداء و روند(پرون  –پس يليآزمون ف

 PPآماره   %1يمقدار بحران  %5 يمقدار بحران
مقدار 

  %5 يبحران
  ADFآماره   %1 يمقدار بحران

2.92-  3.58-  3.52- 2.92-  3.58-  2.41- LGDP 

2.92-  3.58-  3.46 - 2.92-  3.58-  2.71-  LICT 

2.92-  3.58-  2.17- 2.92-  3.58-  1.89- LHDI 

2.92-  3.58-  1.67 -  2.92-  3.58-  1.43-  LOPEN 

2.92-  3.58-  4.83-  2.92-  3.58-  4.34-  LWa 

3.55- 4.26 - 2.62 -  3.55- 4.26 -  2.10-  LOR 

3.53-  4.22-  1.49-  3.53-  4.22-  1.00-  LG 

  ق  يتحق هاي يافته: مأخذ

تم شاخص يلگار LICT، يد ناخالص داخليتم تولي، لگارlGDPكه در جدول فوق  يبه طور

تم درجه باز يلگار LOPEN، يتم شاخص توسعه انسانيلگار LHDIاطالعات و ارتباطات،  يفناور

تم يلگار LWaو  دولتهاي  نهيتم هزيلگار LG، ينفت يتم درآمدهايلگار LOR، يبودن اقتصاد

  .باشد مي يت فكريت از حقوق ثبت اختراع و مالكيحما

  

  هم انباشتگيهاي  بلندمدت و تحليل آزمون رابطه .2-4

ان يم يهم انباشتگ ديبامي در مرحله بعد  ،يتحت بررس يرهايسطوح متغبا توجه به نامانا بودن 

 يبر اساس تئور. مورد آزمون قرار داد يرشد اقتصادهاي  مدل يرها را با الهام از تئوريسطوح متغ

و حق ثبت  يت فكريت از حقوق مالكيشاخص حما يرهايرود كه متغ مي مدل رشد درونزا انتظار

در . گر داشته باشنديكديبلند مدت با  يك رابطه تعادلي ،يناخالص مل ديو تول ياختراع و نوآور

كه عدم تعادل  ،حاصل از آنهاي  رهاي مذكور، باقيماندهيصورت وجود رابطه بلندمدت ميان متغ

هم  ،ن مرحلهيلذا در ا. قرار دهند تأثيررا تحت  يتوانند رشد اقتصاد  مي زيشوند ن مي تفسير

. ميكن مي وس آزمونيليجوس -وهانسوني يمذكور را با استفاده از متدلوژهاي  رين متغيب يانباشتگ

  . ارائه شده است) 3(ج آزمون در جدول ينتا

جوسيليوس وجود يك رابطه  -آزمون يوهانسن ،گردد مي مالحظه) 3(طور كه در جدول  همان

رابطه  ،گرنجر براساس قضيه. دهد مي ييد قرارت را ميان متغيرهاي مذكور مورد تأتعادلي بلندمد

هاي  در واقع مكانيسم. مستلزم وجود مكانيسم يا الگوهاي تصحيح خطا است ،تعادلي بلندمدت
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هريك از متغيرهاي دستگاه  ،بنابراين. كنند مي تصحيح خطا حصول به رابطه بلند مدت را تضمين

  . ممكن است نسبت به عدم تعادل بازار تعديل شوند ،از جمله توليد

  

 ژه براي برآورد تعداد بردارهاي هم انباشتگيياثر و حداكثر مقدار وهاي  آزمون .3 جدول

 Traceآزمون   ����آزمون 

فرضيه 

  صفر

فرضيه 

  مخالف

آماره 

  آزمون

مقدار 

  %95بحراني

فرضيه 

  صفر

فرضيه 

  مخالف

آماره 

  آزمون

مقدار 

 %95بحراني

0=r  1=r 27.15  21.38  0=r  1r≥  33.76  29.87  

1r≤  2=r  12.34  14.51  1r≤  2r≥  13.24  15.78  

2r≤  3=r  1.73  9.25  2r≤  3r=  1.73  9.25  

  تحقيق   هاي يافته: مأخذ

  

  رشد و حق ثبت اختراع و  يت فكريت از حقوق مالكيرابطه حماتجربي  آزمون .3-4

تعداد مشاهدات ( كوچكهاي   گرنجر در مطالعاتي كه با نمونه-ي همچون انگليهاروش ،كلي  طوره ب

پوياي كوتاه مدت موجود بين متغيرها، هاي  دليل در نظر نگرفتن واكنشه سروكار دارند، ب )كم

چرا كه برآوردهاي حاصل از آنها بدون تورش نبوده و در نتيجه، انجام آزمون  ؛اعتبار الزم را ندارند

ين دليل هم به .)1378، ينوفرست( فرضيه با استفاده از آمارهاي آزمون معمول بي اعتبار خواهد بود

ب ياشته باشند و منجر به برآورد ضراكوتاه مدت را در خود دهاي   ييي كه پوياياستفاده از الگوها

   .گيرند مي دقيق تري از الگو شوند، مورد توجه قرار

 بر مطالعات مرور نيهمچن و اقتصادي رشد و فكري تيمالك حقوق نظري يمبان به توجه با

 از ،اقتصادي رشد بر ت فكرييمالك حقوق نيتأم از تيحما تأثير يبررس براي ،يقبل شده انجام

، خداپرست و همكاران، 1384 و انواري، زراءنژاد( شوديم استفاده ريز شده حيتصرهاي  مدل

1388.(  

كند كه يك مدل تا آنجا كه ممكن متغيرهاي توضيحي حكم مي يسادگاصل  ،در اين رابطه

بر اين است كه بايستي براي دريافتن اساس پديده تحت اين امر دال . است ساده درنظر گرفته شود

هاي نظري و كارهاي مطالعه، تنها متغيرهاي كليدي و مهم را طبق چارچوب تئوريكي و تحليل

بر رشد اقتصادي، مدل زير را مورد بررسي  مؤثردر ارتباط با عوامل  .انجام يافته در تحليل وارد نمود

  :دهيمقرار مي

����� 	 
� � 
���� � 
����� � 
���� � 
������ � 
���� � 
��� � ��  )1(    
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 ، ���Lو  ارتباطات فناوري اطالعات ور يمتغ ،���� و نرخ رشد اقتصادي ، كه�����

  ����� ،ت از حق ثبت اختراعيتم شاخص حمايلگار ���، سرمايه انسانيتوسعه شاخص 

 دولتهاي  نهيتم هزيلگار LGو  ينفت يتم درآمدهايلگار LOR، يدرجه باز بودن اقتصادتم يلگار

ن يكوتاه مدت موجود ب يايل در نظر نگرفتن واكنش پويبه دلها  روش يبرخ. استدركشور 

ها بدون تورش نبوده و در حاصل از آن يبرآوردها زيرا ستند؛يرها از اعتبار الزم برخوردار نيمتغ

ل ين دليبه هم. معتبر نخواهد بود tمعمول هاي  ه با استفاده از آمارهيانجام آزمون فرض ،جهينت

ق يب دقيكوتاه مدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرا ييايكه پو يياستفاده از الگوها

ن يكوتاه مدت ب يياياست كه پو يروش ARDL يالگو. رنديگ مي مورد توجه قرار ،الگو شوند تر از

  .دكن مي ز برآورديرها را در نظر گرفته و رابطه بلند مدت را نيمتغ

  

 ARDL(1,0,0,0,0)ج حاصل از برآورد مدل ينتا .4 جدول

  مستقل يرهايمتغ  بيضر  tآماره   يدار يسطح معن

00/0  42/2  53/0  LDGDP$%1' 

01/0  08/4  05/0  ���� 

00/0  15/2  06/0  L��� 

00/0  38/4  05./  ��� 

02/0  52/2  43/1  ����� 

00/0  28/4  18/0  �� 

03/0  62/2  10/0  ��� 

00/0  15/3  38/6  � 

Durbin 's h-St. = -1.08 (0.31)                             R-Squared=0.88 

  تحقيق   هاي يافته: مأخذ

  

معنادار و عالمت آنها منطبق شود كه تمام ضرايب از لحاظ آماري  مي با توجه به نتايج، مشاهده

دهد باشد كه نشان مي مي LICT ،05/0ضريب كه  صورت استاين  بهتفسير نتايج  .بر تئوري است

ضريب  .يابدافزايش مي 05/0نرخ رشد اقتصادي به ميزان  ،يك واحد افزايش يابد  ICTكه اگر 

L��� ، 06/0 دهد كه اگر باشد كه نشان مي ميHDI  يك واحد افزايش يابد نرخ رشد اقتصادي
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ش يفزاان بوده كه با يانگر ايباشد كه ب مي 05/0، ��� ب يضر .يابدافزايش مي 06/0به ميزان 

درصد  05/0زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،و حق ثبت اختراع يت فكريت از حقوق مالكيحما

ن است كه در صورت ينشان دهنده ا ير درجه باز بودن اقتصاديب متغيباشد و ضر مي شيافزا

  .ابدي مي شيدرصد افزا 43/1زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،ارين معيك واحد در ايش يافزا

حق  ياعطا ،است كه از قبل موجود نبوده است يزيكه اختراع ناظر به ابداع چ ين در حاليبنابرا

صاحب برگه اختراع  يبرا يصارححقوق ان يمورد نظر و برقرار ءيد شيجد ياختراع به كاربردها

ق و توسعه را در مراجع ثبت ياد تحقيزهاي  نهين امر هزياو مت كاالها شده يش قيمنجر به افزا

  .دهد مي شيق و توسعه را افزايزه تحقيد و انگينمايجبران م

 نيدولت نشان دهنده اهاي  نهي، هز��ب يق در جدول فوق، ضريج تحقيل نتايتحل ،در ادامه

به  يد ناخالص داخليتول ،رانيدولت در اهاي  نهيش در هزيك درصد افزايهر  يباشد كه به ازا مي

ن بود يران نشان دهنده ايا ينقت يدرآمدها تأثير ،تيابد و در نهاي مي شيدرصد افزا 18/0زان يم

 شيدرصد افزا 10/0زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،مدهاآن دريش در ايك درصد افزاي يكه به ازا

بلند مدت و  تأثيرران يدر ا ينفت يدرآمدهاهاي  باشد كه شوك مي نيابد كه نشان دهنده اي مي

  .ران ندارديا يبر رشد اقتصاد يمؤثر

 ينكه در الگويبا توجه به ا. ح مناسب مدل داردينشان از تصر tن و ييب تعيآماره مربوط به ضر

 ين واتسون نميآماره دورب ،معادله ظاهر شدهر وابسته با وقفه در سمت راست يمتغ ،برآورد شده

 hاز آماره  ،ن حالتيدر ا. ن پسماندها استفاده شوديب يآزمون مشكل خودهمبستگ يتواند برا

 يبر عدم وجود خودهمبستگ يه صفر مبنيفرض ،ن آزمونيطبق آماره ا. شود مي ن استفادهيدورب

  . شود مي رفتهين پسمانده پذيب

ن يتوان به وجود رابطه بلند مدت ب مي ن است كهيا ايپو يبرآورد الگوهاي  تيگر مزياز د

 ،ابديش يا به سمت تعادل بلند مدت گراينكه رابطه پويا يبرا و ن منظوريا يبرا. برد يرها پيمتغ

از  ،كيد عدد يبا ،زمونآن يانجام ا يبرا. ك باشدير وابسته كمتر از يب با وقفه متغيد مجموع ضرايبا

 يدر صورت. م شوديب مذكور تقسيار ضراير با وقفه وابسته كم و بر انحراف معيب متغيمجموع ضرا

و دوالدو بزرگتر  يتوسط بنرج هارائه شد ير بحرانياز قدر مطلق مقاد يمحاسبات tكه قدر مطلق 

ج حاصل از آزمون وجود ينتا. شود مي رفتهيه صفر رد شده و وجود رابطه بلند مدت پذيفرض ،باشد

  . ر آمده استيرها در جدول زين متغيند مدت برابطه بل

معادله برآورد شده در اين پژوهش مقدار آماره آزمون برابر با شود  مي ، مشاهدهبا توجه به نتايج

درصد  5ماره بحراني در سطح آاست كه قدر مطلق اين مقدار در مقايسه با قدر مطلق  - 82/4

رد و وجود رابطه هم  ،وجود رابطه تعادلي بلند مدتبزرگتر بوده و فرضيه مبتني بر عدم ) - 43/4(
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  . شود مي يدأيانباشتگي ت

  

 بلند مدت يج حاصل از برآورد الگوينتا .5 جدول

  مستقل يرهايمتغ  بيضر  tآماره   يدار يسطح معن

00/0  28/4  10/  ���� 

00/0  92/5  12/0  L��� 

00/0  48/2  10./  ��� 

00/0  01/3  04/3  ����� 

01/0  79/4  39/0  �� 

02/0  83/3  21/0  ��� 

00/0  69/3  15/13  C  

  تحقيق هاي يافته: مأخذ

    

نسبت به رشد  10/0كشش  ياطالعات و ارتباطات دارا ير فناوريمتغ ،ج جدول فوقيطبق نتا

ش ياطالعات و ارتباطات برابر با افزا يدر فناور يه گذاريك درصد رشد در سرماي. است ياقتصاد

 12/0كشش  يدارا ير شاخص توسعه انسانيمتغ. را به همراه دارد يدر رشد اقتصاد يدرصد 10/0

 12/0ش يبرابر با افزا يك درصد رشد در شاخص توسعه انساني. است ينسبت به رشد اقتصاد

 يدارا يحق اختراع و نوآور زت اير شاخص حمايمتغ. را به همراه دارد يدر رشد اقتصاد يدرصد

ت از حق اختراع و يك درصد رشد در شاخص حماي. است ينسبت به رشد اقتصاد 10/0كشش 

  .را به همراه دارد يدر رشد اقتصاد يدرصد 10/0ش يبرابر با افزا ينوآور

ن مورد اشاره كرده كه يتوان به ا مي يت فكريت از حقوق مالكيبه منظور نشان دادن اثرات حما

ل ين قبياز ا يو موارد ينه معامالتيل هزياز قب ياقتصادهاي  نهين حق منجر به كاهش هزيت ايرعا

 يمعامالت يها نهيهز تأثير دادن نشان ين راستا برايدر ا .دهد مي شيت را افزايزه فعاليشده كه انگ

  كرد  استفاده كوز – هابز يهنجار يايقضا از توان يم ،ها تيفعال رونق نيهمچن و يهمكار در

)Cooter & Ulen, 2000(.  

منجر به  يكيزيو ف يت معنويت از حقوق مالكيده حماين پديا ،يحقوقهاي  ليطبق تحل

 يتأثير حقوق هياول صيتخص يچگونگ صورت، نيا در. است يخصوص بازار در منابع از كارآ استفاده

 يامدهايپ ،يعيطب انحصار يعني ك،يتكنولوژ عوامل بازارها، شكست عامل و تنها نداشته ييكارآ بر
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 نيا در و است يعموم يكاالها كي ين تكنولوژيهمچن .رديگ مي مثبت را در بر و يمنف يخارج

 يتأثير زين ياسيس ساختار شده، فرض صفر يمعامالت يها نهيهز زين ياسيس بازار در چون ،صورت

نشان  يبرا يتوان در حالت كل مي نيبنابرا .ندارد نواقص رفع جهت بازار نيا عملكرد ييكارآ در

 يبرا قواعد ساختار ،اوالً :ان كرد كهيب ،يبر رشد اقتصاد يت فكريت از حقوق مالكيحما تأثيردادن 

 قواعد، ساختار ،اًيثان. هستند مهم كارآمد صيوتخص يخصوص بخش يهمكار موانع كردن برطرف

  ).Cooter & Ulen , 2000(كند  حداقل تواند يم را يهمكار از يناش انيز

نسبت به رشد  21/0و  39/0ب  يكشش به ترت يدارا ينفت يدرآمدهادولت و هاي  نهير هزيمتغ

 21/0و  39/0ش يافزا، ينفت يمدهاآدولت و درهاي  نهيك درصد رشد در هزي. است ياقتصاد

 يو استفاده از آزمون بنرج يبا اثبات رابطه هم انباشتگ. را به همراه دارد يدر رشد اقتصاد يدرصد

 يبرآورد الگو. ح خطا فراهم استيتصح يامكان برآورد الگو ،نبودن آند كاذب يأيت يو دوالدو برا

 .ر آمده استيمدل رشد در جدول ز يح خطا برايتصح

 

  ح خطايتصح يج حاصل از برآورد الگوينتا .6 جدول

  مستقل يرهايمتغ  بيضر  tآماره   يدار يسطح معن

00/0  08/4  08/0  ,���� 

00/0  15/2  10/0  

00/0  89/3  11./  ,��� 

00/0  35/4  79/2  ,����� 

00/0  12/3  67/0  ,�� 

00/0  06/2  15/0  ,��� 

00/0  84/1  40/12  

00/0 15/2 - 75/0 - 

  تحقيق هاي يافته: مأخذ

  

و حق ثبت اختراع،  يت فكريت از حقوق مالكيدار و مثبت حما يمعن تأثيرج نشان دهنده ينتا

 يرهايب كم متغيرغم ضر يعل. است يبا رشد اقتصاد ياطالعات و ارتباطات و توسعه انسان يفناور

توان نشان داد كه در  مي يت فكريت از حقوق مالكياطالعات و ارتباطات و شاخص حما يفناور

 حل توسعه كشوردر مرا ،باشند يات و نوآورت از اختراعيحما يكشور در پ ين حقوقيقوان يصورت

با و ق ين طرياز ا و ن كشورها باشديا يبر رشد اقتصاد مؤثرن عوامل ياز مهمتر يكيتواند  مي
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افزايش خاص  يد و صادرات كاالهايتولده، يكاال و ا يت و حقوق معنويرا ين كپياستفاده از قوان

 -75/0 برابر با مقدارح خطا يب تصحيضر. دواقع شو مؤثركشور و استقالل آن  يو در ارز آور يابد

درصد شوك وارده در كوتاه مدت به سمت  75 ،ن است كه در هر دورهياست كه نشان دهنده ا

اثر  ،دوره 5/1در  باًيل مناسب است و تقرين سرعت تعدياو ابد ي مي لير بلند مدت تعديمقاد

 .شود مي ليوارده تعدهاي  شوك

 

  ياستيسهاي  هيو توص يريجه گينت .5

ت از يدهد كه حما مي ه مدل رشد درونزا صورت گرفته، نشانيپا از برآورد مدل كه بر ج حاصلينتا

. دارد يقابل توجه مثبت و معنا دار و تأثيرران يا يو حق اختراع بر رشد اقتصاد يت فكريحق مالك

 يانسان يرويش به آموزش نيش از پيكالن اقتصاد، توجه بهاي   يگذاراستيسته است كه در سيشا ،ن روياز ا

قرار  خود يهاخالقانه و نوآورانه را در برنامهه يجاد روحيت شاغل ايجمع ،يسازآمادهبا شود و معطوف 

 . دهند

ن الملل يبه اختراعات ثبت شده در سازمان ب صرفاً ،ن مطالعهيد توجه داشت كه در ايالبته با     

ر يو غ يرسم يبه نوآور يابيدست ،يگذاراستيكه در س يدر حال ؛، توجه شده استيت معنويمالك

  .رديتواند مد نظر قرار گ مي ،يرسم

شود كه تمام ضرايب از لحاظ آماري معنادار و عالمت آنها  مي ، مشاهدهقيتحقبا توجه به نتايج 

باشد كه  مي LICT ،05/0 اطالعات و ارتباطات، يفناور ضريبكه  يبه طور ؛منطبق بر تئوري است

يك واحد افزايش   ICT اطالعات وارتباطات، ينه فناوريدر زم يه گذاريسرما دهد كه اگرنشان مي

 ،���L ،يشاخص توسعه انسان ضريب .يابدافزايش مي 05/0نرخ رشد اقتصادي به ميزان  ،يابد

 نرخ رشد اقتصادي به ميزان ،يك واحد افزايش يابد ���دهد كه اگر باشد كه نشان مي مي 06/0

ن بوده كه يانگر ايباشد كه ب مي 12/0، ��� ت از ثبت اختراع، يب حمايضر .يابدمي افزايش 06/0

 12/0زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،و حق ثبت اختراع يت فكريت از حقوق مالكيش حمايفزاابا 

ن است كه در ينشان دهنده ا ،ير درجه باز بودن اقتصاديب متغيد و ضرباي مي شيدرصد افزا

. ابدي مي شيدرصد افزا 43/1زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،ارين معيك واحد در ايش يصورت افزا

ك درصد يهر  يباشد كه به ازا مي نينشان دهنده ا ،دولتهاي  نهي، هز.-ب ين ضريهمچن

ابد ي مي شيدرصد افزا 18/0زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،رانيدولت در اهاي  نهيش در هزيافزا

ن يش در ايك درصد افزاي ين بود كه به ازايران نشان دهنده ايا ينقت يدرآمدها تأثير ،تيو در نها

باشد  مي نيابد كه نشان دهنده اي مي شيدرصد افزا 10/0زان يبه م يد ناخالص داخليتول ،مدهاآدر

  .ران ندارديا يبر رشد اقتصاد يمؤثربلند مدت و  تأثير ،رانيدر ا ينفت يدرآمدهاهاي   كه شوك
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ن يتوان به ا مي زيدر مدل ن ينفت يدولت و درآمدهاهاي  نهير هزين با وارد كردن متغيهمچن

اثرات  يدارا باًيتقر ،رانيدر اقتصاد ا ينفت يدولت و درآمدهاهاي  نهيكه هز يبه طور ؛ديجه رسينت

ل يدلد بتوان يشود كه شا مي دين اثرات ناپديا ،بوده و بعد از چند دوره يدار بر رشد اقتصاد يمعن

ل نداشتن ين بازارها به دليا .مربوط كردران يدر ا يمال ينامتناسب بازارهاهاي  آن را به ساختار

به  ؛باشند مي عاجز يقيبر بخش حق يو مال يبخش پول يرهايمتغ يگذار تأثيرت ياز قابل ييآكار

رغم  يران عليل اقتصاد اين دليز به همين 2007 – 2010 يدر دوران بحران مال يكه حت يطور

ب يآس يو بخش ارز ينفت يمدهاآبه واسطه در ،يدياد با بخش خارج در بخش توليعدم ارتباط ز

و  ين بخش اسميجاد ارتباط بيران در ايف ايضع يمالهاي  به بازار ،ن موارديا يد كه همگيد ياديز

  .باشد مي مربوطاقتصاد  يقيحق

كه  يوقت يعنياست،  يعموم يمشخصات كاال يدارا يد توجه داشت كه نوآوريبا ،ن رابطهيدر ا

كه  يكسان ،به كار گرفته شد ياقتصادهاي  تيمرحله از فعال ا در هريد يدر تول يت و نوآوريخالق

توانند با صرف  مي نشده اند، يسك و مشقتينه و ريد آن مشاركت نداشته و متحمل هزيدر تول

  .آن بهره مند شوند يمال يايو از مزاند يدانش و روش مربوطه را كسب نما ،زيناچ ينه ايهز

ت خود يفعال ياينتواند از مزا يه نوآوريموارد موجب خواهد شد تا صاحب اول يارين امر در بسيا

ن يقوان ين و اجرايدولت، تدو يف اقتصادياز وظا يكي ،ن اساسيبر ا. بهره مند گردد يزان كافيبه م

كه افراد بتوانند اختراعات و ابداعات خود را به سهولت به ثبت  يبه نحو. است يت فكريمالك

ن شده كسب ييك مدت تعي يمحصوالت مربوطه را برا يد انحصاريبرسانند و از دولت حق تول

هاي  تينان خاطر و با حمايه گذاران با اطميند و مجاز باشند تا حق خود را در بازار به سرماينما

بتوانند  يد كنندگان اختراعات و نوآوريكه در آن تول يطيجاد محيبا ا فرايندن يا. عرضه كنند مؤثر

  .را هموار خواهد ساخت يخود بهره مند شوند، راه توسعه اقتصادهاي  تياز دستاورد فعال

 ياتيح يا امريبرتر دن يژنوآوران و مبدعان تكنولو يبرا يت معنويت از حقوق مالكيامروزه حما

 يل تجارت جهانير قابل انكار است و در جهت تسهيغ يمساله ا يتكنولوژن يوارد كنندگان ا ياو بر

رندگان يدر جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گ ينه تنها گام مثبت ،ين الملليو توسعه ب

ر يدر مس يجهان يآن را حركت ،شتريب ينده نگريق تر و آيعم يديتوان با د مي است بلكه يتكنولوژ

  . رفاه نوع بشر محسوب كرد

پس هر . دارد يدار يمثبت و معن تأثير يبر رشد اقتصاد ين پژوهش، نوآوريجه ايبا توجه به نت

سهولت . مطلوب قلمداد شود ياستگذاريتواند س مي انجامديب يستم نوآوريت سيكه به تقو ياستيس

از  يكيتوان  مي راها  داده ين الملليو مشاوره در ثبت ب ييو راهنما يدر ثبت اختراعات داخل

ت يت حقوق مالكيتقو. آوردبه حساب  ينوآور يبهبود بخش نظام ملهاي  ر ساختين زيمهمتر
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جاد يل اين به دلامخترع يزه برايجاد انگيو ا يو حقوق ييقضا يگردهايبه هر نحو، از جمله پ يمعنو

ت يتوجه و اهتمام به تقو ،امرن يكند كه ا مي ييسزابكمك  يد و بهره وريبه تول ،كيجهش تكنولوژ

 .سازد مي يرا ضرور يت معنويساختار نظام مالك
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