
   تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکري بر رشد اقتصادي
  

101

  
  تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکري بر رشد اقتصادي

  
 رمهدي خداپرست مشهدي، سارا صمدي، دکتر محمود هوشمند و دکتدکتر 

 ∗فر  مصطفی سلیمی
  

 11/12/1388:   تاریخ پذیرش26/8/1388: تاریخ وصول
  

  :چکیده
حقوق  . ست ایافتههاي اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکري اهمیت بیشتري  در سال   

هاي صنعتی،   فکري در زمینههاي توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت مالکیت فکري را می
 امروزه بسیاري از کشورها در جستجوي اطالعات عملی  .علمی، ادبی و هنري دانست

 این تحقیق  .براي چگونگی استفاده از مالکیت فکري براي ارتقاي رشد اقتصادي هستند
 ، از منظر مخارج تحقیقمالکیت فکري در ارتقاي رشد اقتصادي،ثیر بررسی ابعاد تأبه 

 هاي ترکیبی داده روش با استفاده ازاین تحقیق  . پردازدمین اتوسعه و تعداد محقق
 به دو صورت  بر رشد اقتصادي را تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکري)پانل(

ي در دوره کشور 35 شامل رد بررسیي مونمونه.  کندبررسی میمستقیم و غیر مستقیم 
 حمایت از تأمین حقوق مالکیت نتایج تحقیق نشان داد که  . است1985 -2005زمانی 
  همچنین حمایت از تأمین . تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادي دارد مستقیمطور   بهفکري

ت و تأثیر مثب ) و تعداد محققانR&Dاز طریق (طور غیر مستقیم    بهحقوق مالکیت فکري
   .دارد بر رشد اقتصادي داريمعنی

    :JEL طبقه بندي 
  

حقوق مالکیت فکري، رشد اقتصادي، سازمان جهانی حقوق مالکیت فکري، : هاي کلیدي واژه
  )پانل( هاي ترکیبی داده

  
  
  
  
  
   دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد، کارشناس ارشد و دانشیاراناستادیار به ترتیب، *

)ir.ac.um@khodaparast_m(  
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  مقدمه  -1
هــا از   بــراي حفــظ حقــوق شــرکتي مناســبتـأمین حقــوق مالکیــت فکــري ابــزار 

 ایـن امـر محـرك و     .انـد  هـا و مؤسـسات ایجـاد کـرده          است که شرکت   هایی  نوآوري
را  اجازه    این ها  حقوق مالکیت فکري، به شرکت     .  است  اي براي ابداع و نوآوري      انگیزه
شـان، بـا    ز کپـی بـرداري از نـوآوري    جهت جذب سـرمایه بـدون تـرس ا      دهد که   می

گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدیـد را بـه    ها یا افراد تجاري و سرمایه     شرکت
 بـراي عنوان یک شخص حقیقی نیـز    عالوه بر این یک پژوهشگر به . بازار ارائه دهند  

چـه  آن . ي فکري خود به ضمانت اجرایی نیازمند است         تأمین امنیت بازگشت سرمایه   
  را در راه رسیدن به اهـداف علمـی و تولیـدي کمـک کـرده                توسعه یافته شورهاي  ک

ي بـراي  گذاري فکري، معنوي و مـاد  ي تعریف دقیق و مشخص از سرمایه        ، ارائه است
 اقتـصادي مـشخص و    تعریـف دقیـق از رابطـه      زیرا   اشخاص حقیقی و حقوقی است؛    

قـوانین حمایـت    ر پرتـو    بـردار از آن د      انـش و بهـره     د در میان تولید کنندگان   مدون  
  .گردد  میها گذاري  در افزایش حجم سرمایهآنها منجر به تشویق ،کننده

 در سـطح بـین   . ي توسعه یافته نیـست امروزه این قوانین محدود به کشورها     
هـاي    اجراي پروژهو همین امر موجبهایی در این زمینه وجود دارد  المللی نیز توافق  
در واقـع پـذیرش قـوانین تـأمین          .  شـده اسـت    در کشورهاي متعدد  بزرگ و متنوع    

حقوق مالکیت فکري توسط کشورهاي مختلف موجب آرامش خاطر و ایجـاد انگیـزه     
حقـوق مالکیـت فکـري جـزو حقـوق       . شده اسـت  براي پژوهشگران ممالک مختلف     

 و  اسـت خصوصی است که از یک طرف هدف آن محترم شمردن حقوق پدید آورنده    
 دیگـر هـدف   عبـارت بـه    .  اجتماعی است   و ت اقتصادي حماییک نوع   از طرف دیگر    

 احترام به حقوق معنوي یا اخالقـی و حقـوق مـادي یـا مـالی                 حقوق مالکیت فکري  
 هنـري   -مالکیت فکري که مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبـی           . مؤلف است 

ها عالوه بر قوانین داخلی خود براي حمایـت        که کشور  دارداي اهمیت    است به اندازه  
 اجـرا  ي  و به مرحلـه انداز آن در سطح بین المللی قراردادهاي متعددي را امضا کرده      

  . اند درآورده
ثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکري بـر رشـد   تأ این مقاله بررسی   هدف

ي مـرتبط بـا آن       رو پس از مبانی نظري، تحقیقات انجام شده         از این  . استاقتصادي  
اي مطـرح شـده بـراي کـشورهاي منتخـب در ایـن              هـ    فرضیه شود و سپس    ارائه می 
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ي  گیـري بـه ارائـه    بنـدي و نتیجـه    و پـس از جمـع  گیردمیمطالعه مورد آزمون قرار  
  .شودمی پرداخته پیشنهاد

  
   مبانی نظري-2
   تعریف مالکیت فکري-2-1

 مالکیت فکـري در معنـاي وسـیع کلمـه عبارتـست از حقـوق ناشـی از آفـرینش و                
هاي علمی، صنعتی، ادبی و هنـري کـه از راه            در زمینه یننده  آفرهاي فکري    خالقیت

   .آیدبه وجود میدانش، هنر یا ابتکار 
 مالکیـت فکـري عبـارت از        1،براساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکـري      

هاي صـنعتی، علمـی، ادبـی و هنـري       حقوق قانونی ناشی از فعالیت فکري در زمینه       
   .است

  
  یت از حقوق مالکیت فکري عدم وجود حماهاي  پیامد-2-2

 افشا نسازد، قادر بـه حفـظ حـق مالکیـت خـود              را مخترع نوآوري خود     زمانی که تا  
 اختراع خـود بـه بـازار را داشـته     ي اگر مخترع قصد ارائه از طرفی دیگر،  . خواهد بود 

 باشد، در معرض خطر نسخه برداري از اختراع خـود           2امتیازباشد، چنانچه فاقد حق     
گـذاري    این است که تمام تـشکیالت سـرمایه        امتیازپیامد عدم وجود      .گیرد قرار می 

 تـا در صـورت تولیـد محـصول     هـستند درصدد جمع آوري اطالعات از رقیبان خود        
 پـژوهش  ، در نتیجـه . سرعت اقدام به نـسخه بـرداري نماینـد     جدید از سوي آنها به   

  .رود   از بین میحق امتیازفناوري بدون 
ها، موجب خـسارات      معتبر و مؤثر براي ثبت نوآوري      عدم وجود یک سیستم     

  .شودمیزیر 
هـا   بهره بودن شرکتبا بی: گذاري در تحقیق و توسعه  سرمایهبهعدم تمایل    - 1

هــا،  هــاي قـانونی مالکیــت فکـري و عــدم تـوان حفــظ نـوآوري     از حمایـت 
 بـه ثمـر   بـراي هـاي الزم     گـذاري و هزینـه     کـه سـرمایه   (هاي رقیب     شرکت

 ،قـادر خواهنـد بـود نـوآوري را کپـی کـرده      ) انـد  را نداشتهرسیدن نوآوري  
  . محصول نوآوري را به قیمت پایین به بازار عرضه نمایند

                                                        
1 WIPO 
2 Patent 
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عدم حفظ مناسـب مالکیـت فکـري        : آوريتضعیف فرآیند تجاري سازي نو     - 2
 و ایـن امـر      شـود  فرآیند تجاري سازي نـوآوري مختـل          که شودموجب می 

 متنـاظر در رشـد اقتـصادي    کـاهش منجر به کاهـشی مـداوم در رقابـت و      
 . گردد  می

ي  توانایی ایجاد محصوالت و خدمات پر ارزش، ارائه     : وري  تضعیف رشد بهره   - 3
محصوالت و فرآیندهاي منحصر به فرد و پیشتاز ماندن در فنـاوري، کلیـد             

 عدم حفظ مناسب مالکیـت فکـري موجـب تـضعیف             .وري است   رشد بهره 
نـوآوري    ورودمـی زیت رقابتی از بین  م، در نتیجه. گردد  وري می رشد بهره 

سـازي   هاي تجاري  گیرد و فرصت    براي استفاده در دسترس همگان قرار می      
 ).1-11، ص سنگی و عبدلی(گردد  محدود می

در مجمـوع و در فرآینـد اثـر گـذاري در کـل اقتـصاد، بـر رشـد متناســب          - 4
هاي اقتـصادي و نیـز رشـد اقتـصادي کـشور تـأثیر منفـی           بنگاه ،ها  شرکت

 . واهد گذاشتخ
 

   مزایاي ایجاد نظام حقوقی مالکیت فکري-2-3
به  گذار و محقق را  یابی سرمایه  ي تجاري شدن و دست       حقوق مالکیت فکري، زمینه   

گـذار تـشویق       و از این طریق محقق و سـرمایه        آوردمی مادي و معنوي فراهم      اهداف
ي مثبـت موجـب       چرخه این   . د تا دوباره به انجام تحقیق و نوآوري روي آورد         شو می

سـالمی و  (گـردد   منـدي جامعـه از مزایـاي آن مـی     خلق ثروت و افزایش رفاه و بهره      
حمایت قوي و مؤثر از حقوق مالکیت فـردي سـنگ       . )73-95 ، ص 1382گودرزي،  

گذاري سالم در تحقیقات، علم و فنـاوري کـه مزایـاي     بنایی است براي ایجاد سرمایه 
 صـورت زیـر  برخی از پیامدهاي این حمایت به  . داردبه دنبال را بلندمدت اقتصادي  

  :است
کـه در آن بـه   سـالم   انگیزه براي نوآوري و در نتیجه ایجاد محیطـی          ایجاد - 1

 شود؛ نوآوري پاداش داده می
هاي موجود بـا هزینـه    هایی براي تولید و توزیع فرآورده    تشویق کشف روش   - 2

 کمتر؛
 ؛ید و مؤثر دانش فنی و خدمات جد، محصوالتي دعوت به عرضه - 3
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ایجاد انگیزه براي بازارهاي داخلی از طریق پذیرش و بهبـود محـصوالت و               - 4
 ؛هاي موجود فناوري

 ؛کارآفرینی - 5
ایجاد نیروي کار با کیفیت باالتر و با فن آشـناتر از طریـق آمـوزش ضـمن                - 6

 ؛کار، در ارتباط با انتقال دانش فنی
 اقتـصادي   ي   توسعه منظور  توان آنها را به    هاي جدید که می    افزایش سرمایه  - 7

 ؛کار انداخت به
منجر هایی که به ارتقاي سطح تکنولوژي در سرتاسر جهان           تحقق پیشرفت  - 8

 .)1387 هاي علمی و صنعتی ایران، سازمان پژوهش( شودمی
  

  ي مالکیت فکري هاي بین المللی در زمینه نامه  موافقت-2-4
  .ه شده استارائ) 1(هاي بین المللی در جدول  نامه ترین موافقت  مهم

  
  انواع مالکیت فکري: 1جدول 

موضوعات مورد   ابزارهاي حمایت  انواع مالکیت فکري
  حمایت

 ي هاي اولیه زمینه
  المللی هاي بین نامه موافقت  کاربرد

ابداعات جدید و غیر   امتیاز و اختراع حق
  صنعت و کشاورزي  منتظره

 پاریس  کنوانسیون
بوداپست و : هاي معاهده

 TRIPsاستراسبورگ، 

  هاي صنعتی طرح
هاي تزئینی  طرح

نصب شده روي 
  محصوالت

  معاهده لوکارنو،  ...خودرو، پوشاك و 
TRIPs  

ها و عالئم  نشانه  عالئم تجاري
  معرف محصوالت

هاي  تمام رشته
  مادرید، ویتاوتیک: معاهدات  اقتصادي

  مالکیت صنعتی

هاي جغرافیایی  نام  هاي جغرافیایی نشانه
  معاهده لیسبون،  ...نایع خوراکی و ص  معرف محصوالت

TRIPs  

مالکیت ادبی و 
  هنري

کپی رایت و حقوق 
  معرفی مؤلف  مشابه

هاي  انتشارات ، سرگرمی
افزار و  الکترونیک ، نرم
  رسانه

برن، رم، : هاي کنوانسیون
   کپی رایت،ي بروکسل، معاهده

TRIPs 

  1386خاندوزي، : مأخذ
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  ي تحقیق  پیشینه-3
انـد کـه آیـا تقویـت حقـوق             بررسی کـرده   )2005( 3سمن و فریتز فولی   تتر، فی  برنس

؟ بـرنس تتـر و      نـه دهـد یـا      المللی را افـزایش مـی      مالکیت فکري انتقال فناوري بین    
 ین بیـشتر حقـوق مالکیـت فکـري موجـب       اند کـه تـأم       به این نتیجه رسیده    دیگران

 رفـتن رشـد      و باعـث بـاال     شـود مـی افزایش ابداعات و ابتکارات در اقتـصاد جهـانی          
 وجود حقوق مالکیـت فکـري قـوي    نتایج تحقیق نشان داد که     . اقتصادي شده است  

ها سود اضـافی بـه همـراه    ا را افزایش خواهد داد و براي آنانتقال فناوري بین کشوره 
  .خواهد داشت

 کـشور در  64حقوق دارایـی فکـري و نـوآوري در         )2005 (4چن و پوتیتانون  
کـه   در ایـن مطالعـه نـشان داده شـد     . انـد  ار دادهحال توسـعه را مـورد بررسـی قـر       

طور همزمان حقـوق       در یک کشور در حال توسعه، به        ي نوآوري   هاي فزاینده   سیاست
 یعنی کشورهایی که توانایی مدیریتی کمتـري        ؛دهد  هاي فکري را افزایش می      دارایی

هاي  ییي کمتري نیز براي حفاظت از حقوق دارا          انگیزه ،براي گسترش نوآوري دارند   
 میـزان تـأمین حقـوق    تـوان نتیجـه گرفـت کـه       بنابراین، می   .دهند  فکري نشان می  

  .استي آن کشور  هاي فکري یک کشور وابسته به سطح توسعه دارایی
زاي  اي بـا عنـوان قـدرت درون        در مقالـه  ) 2008 (5 پنالوسـا  -ایچر وگارسـیا    
ـ     الزامـاتی بـراي رشـد و توسـعه        : حقوق مالکیت فکـري    ایـن مـسأله     هي اقتـصادي ب

هـاي فکـري    هاي شخصی براي محافظت از حقوق دارایی     که چگونه انگیزه   پرداختند
 نتایج تحقیـق نـشان داد کـه حفاظـت     . دگذار ي اقتصادي تأثیر می    و توسعه بر رشد   

زمانی که دهد و   بازگشت به نوآوري را افزایش می   ،هاي فکري   بیشتر از حقوق دارایی   
ي  توانـد بـر رشـد و توسـعه          این حمایـت مـی     ،شود  می هاي نوآوري حمایت   از انگیزه 

ي  حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکـري، انگیـزه         ،همچنین  .اقتصادي تأثیر بگذارد  
 و تولیـد محـصوالت        توسعه ،تحقیقگذاري در بخش     بخش خصوصی را براي سرمایه    

دهد و بخش خصوصی     دهد، درآمد حاصل از نوآوري را افزایش می        جدید افزایش می  
 تقاضا براي نیروي   بنابراین،.  کندمیرا به سمت تالش براي تحقیقات بیشتر هدایت         

  .افزاید کار ماهر و کارا را می

                                                        
3 Branstetter,Fisman and Fritz Foley 
4 Chen and Puttitanun 
5 Eicher and Garsia - Penalosa 
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ثیر حمایـت از حقـوق مالکیـت فکـري را بـر روي رشـد        أت) 2007( 6فوروکاوا
 ایجـاد   بـسیاري از کـشورها بـا        .داداقتصادي در یک اقتصاد بسته مورد آزمون قرار         

 . انـد  هاي فکري را تقویت کرده     حقوق مالکیت دارایی   ر براي مخترعان،  ي انحصا   اجازه
مـدت  طـول   ،  هاي فکري  حقوق دارایی  افزایش حمایت از  نتایج تحقیق نشان داد که      

بـه تبـع     ودهد  افزایش می   را ابتکار   وابسته به آن    اقتصادي ي انحصار فروش و انگیزه   
حمایـت بـسیار    ایـن اسـت کـه    ي مهـم  اما مسأله. شود  اقتصادي تسریع می   رشدآن  

زند، پس یک مقدار متعـادل   رشد حاصله صدمه می شدید و بسیار ضعیف به ابتکار و   
  . از آن براي رشد الزم است

نقش حقوق مالکیت فکري بر رشد اقتصادي را مـورد           )1996( 7گلد و گروبن  
.  شـده اسـت   اسـتفاده  8 از شـاخص رپ و روزك در ایـن تحقیـق   . مطالعه قرار دادند  

  نتـایج تحقیـق      .اسـت  1960-1988ي زمـانی       کـشور در دوره    95 متشکل از     نمونه
 هـاي فکـري تـأثیر مثبتـی بـر رشـد           حافظت بیشتر از حقـوق دارایـی      نشان داد که    

 خـود ارتبـاط میـان محافظـت از حقـوق             در این تحقیـق    ، همچنین .  دارد اقتصادي
هـاي    یافتـه . تـه شـد  پرداخهاي فکري و رشد را در اقتـصادهاي بـسته و بـاز          دارایی

هــاي فکــري در   تــأثیر محافظــت بیــشتر از حقــوق دارایــیتحقیــق نــشان داد کــه
  .اقتصادهاي بازتر اندکی بیشتر است

اي با عنوان رشد اقتـصادي بـا حمایـت            در مقاله  )2007( 9هوري و ایوایساکو  
هـاي فکـري را در        اثر رشد محافظت از حقوق دارایی      ،ناقص از حقوق مالکیت فکري    

نتـایج تحقیـق نـشان داد کـه         . انـد   زا مـورد بررسـی قـرار داده         مدل رشد درون  یک  
هاي فکري احتمال تقلید را کـاهش و انگیـزه بـراي     محافظت بیشتر از حقوق دارایی    

هـاي   شاما محافظت بیـشتر نیـز بـه تـدریج تعـداد بخـ        . دهد  نوآوري را افزایش می   
؛ دهـد    مـی    کاهش ،انحصاري است هاي    تر از بخش    ها آسان رقابتی را که نوآوري در آن     

ي زیـادي    ها بر بوده و نیاز به هزینه      هاي تحقیق و توسعه ممکن است زمان      پروژه زیرا
 کـه محافظـت بیـشتر از    نتـایج نـشان داد   در این زمینه  .دتا کامل شدن داشته باش  

بخـش  بینـی شـده از    اول، سود پیش . هاي فکري چند اثر بر رشد دارد        حقوق دارایی 
 دوم، بـه تـدریج تعـداد     .دهد که تأثیري مثبت اسـت   را افزایش می  توسعه  تحقیق و   

                                                        
6 Furukawa 
7 Gould and Gruben 

Rapp and Rozek 8  
9 Horii and Iwaisako 
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دهـد کـه     کـاهش مـی  ،تر است ها فعال در آنتحقیق و توسعههاي رقابتی را که    بخش
هاي فکري بیـشتر بـر رشـد بـه            اثر کلی حقوق دارایی   بنابراین،   . تأثیري منفی است  

 حمایـت نـاقص نـسبت    نتیجه  در. شود ي مقدار نسبی این تأثیرات تعیین می  وسیله
 و رشـد بـا یـک سـطح متوسـط از             کندتقویت می به حمایت کامل رشد بیشتري را       

  .شود حمایت حداکثر می
ي تحقیق و نتایج بـه دسـت          از بررسی مطالب عنوان شده در بخش پیشینه       

 کـه نظریـات کـسانی کـه حـد           نتیجه گرفـت  توان    آمده توسط محققان مختلف، می    
 بـه هـدف هـدایت    تحقیـق را  بهتـر   ،پذیرنـد   لکیت فکري را می   متعادل حمایت از ما   

  :توان در ابعاد زیر ارتقا داد کند و این نظریات را می می
 حمایت از حقوق مالکیت فکري از طریـق افـزایش محققـان بـر رشـد اقتـصادي           -1

  . اثرگذار است
بـر رشـد    10تحقیـق و توسـعه  مخـارج   حمایت از حقوق مالکیت فکري از طریـق         -2

  .دي اثرگذار استاقتصا
 در ایـن تحقیـق نـوآوري را از طریـق افـزایش              ، براي رسیدن به ایـن هـدف      

  . دهیم  به مدل وارد کرده و مورد بررسی قرار میتحقیق و توسعهمخارج محققان و 
  
  هاي تحقیق  فرضیه-4

 :زیر استي تحقیق به شرح ها   فرضیه
  . شود  میحمایت از حقوق مالکیت فکري منجر به رشد اقتصادي -1  
 حمایت از حقوق مالکیت فکري از طریق افزایش محققـان بـر رشـد اقتـصادي               -2  

  . اثرگذار است
بـر رشـد    تحقیـق و توسـعه      حمایت از حقوق مالکیت فکري از طریـق مخـارج            -3  

  . اقتصادي اثرگذار است
  
  ي آماري ي آماري و متغیرها  جامعه-5

 هـاي  هاي موجـود در سـال   حقیق از دادهها در مورد متغیرهاي ت  براي گردآوري داده  
 35  این مطالعه مشتمل بر    بررسی در ي مورد     نمونه .  استفاده شده است   1364 -84

 ، انـدونزي IND)( ، هندوسـتان (RC)  ، چـین (IR) ایـران : کشور است که عبارتنـد از 
                                                        

10 R&D 
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(RI)ژاپــن ،  (J)مــالزي ،  (MAL)فیلیپــین ،  (RP)ســنگاپور ،  (SGP)کــره جنــوبی ،  
(ROK)،تایلند  (THA)اتریش ، (A) بلژیک ،  (B) دانمـارك ،  (DK) سـوئیس ،  (CH) ،
، (IRL)  ، ایرلنـد (H) ، مجارسـتان (G)  ، یونـان (D) ، آلمان(F)  ، فرانسه(FIN) فنالند
 ، سوئد(E)  ، اسپانیا(RO) ، رومانی(P)  ، پرتغال(PL)  ، لهستان(NL) ، هلند(I) ایتالیا

 (S)انگلستان ،  (UK) نـروژ ،  (N) آمریکـا ،  (USA) مکزیـک ، (MEX) شـیلی ،  (RCH) ،
   .(CDN) و کانادا(BR)  ، برزیل(RA) آرژانتین

  
  : متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از-5-1
 ي وسـیله    بـه  هر مرحله از تولید کـه ي  افزوده مجموع ارزش :تولید ناخالص داخلی   -

د شـده اسـت، تولیـد ناخـالص داخلـی بـه       هاي تولید در کشور ایجا   صنایع و فعالیت  
 پـس از تعـدیالت الزم از قبیـل افـزودن خـالص        ودهـد    قیمت عوامل را تشکیل می    

 قابـل ذکـر اسـت کـه        . شود درآمد عوامل از خارج، به تولید ناخالص ملی تبدیل می         
 دهـد   آن بخـش را تـشکیل مـی        ي ارزش افـزوده   ،تفاوت ستانده و داده در هر بخش      

نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص     در این تحقیـق از    . )88 ، ص 1382 ده،صادقی و عمادزا  (
 5ي  ابتــداي هــر دوره تولیــد ناخــالص داخلــی ســرانه در   وGRY)(داخلــی ســرانه 

  . استفاده شده است (YO)هسال
گذاري بـه   برابر با نسبت کل سرمایهسهم سرمایه گذاري :  (IY)گذاري سرمایه سهم -

  . است داخلیتولید ناخالص
  معموالً دو شاخص براي محافظـت از حقـوق  : (IPR)وق مالکیت فکري شاخص حق-

روند و هر دو براسـاس قـانون ثبـت اختـراع یـک کـشور        هاي فکري به کار می      دارایی
شاخص رپ و روزك براساس میزان تبعیت قوانین ثبت اختراع هر کـشور از         . هستند

 مقیـاس  6 روزكرپ و   شـاخص     .آیـد به دست می  حداقل استانداردهاي بین المللی     
هـاي فکـري    ي محافظت بیشتر از حقـوق دارایـی    دارد که مقادیر بیشتر نشان دهنده     

هایی براي روندهاي بررسـی        عبارتند از دستورالعمل   ي بین المللی  استانداردها . است
حق اختراع، مدت محافظت، صدور اجباري پروانه، پوشش اختراعات، انتقـال پـذیري            

شـاخص پـارك و    .  اسـت  مؤثر براي نقض حـق اختـراع  حقوق اختراع و وجود قوانین  
نیز با استفاده از معیارهایی مشابه با معیارهاي شاخص رپ و روزك ساخته  11گینرت
 پنج مقوله از قانون ملی حق اختـراع در نظـر    پارك و گینرت  براي شاخص  . شوند  می

                                                        
    Park and Ginarte 11  
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ق المللـی حـ   گرفته شده است که شامل میزان پوشش، عضویت در قراردادهـاي بـین            
هاي اجرا و مـدت حفاظـت از        اختراع، مقرراتی براي مجازات عدم محافظت، مکانیسم      

میزان بسیار زیـادي بـا    که این دو شاخص به     در حالی  . باشد    حقوق مالکیت فکري می   
ایـن    .هم مرتبط هستند ولی براي اهداف تجربی، شاخص پارك و گینرت بهتر است            

 است کـه مقـدار عـددي آن    12 اختراعثبت ق حقوشاخص ازعنوان تقریبی  شاخص به
  .و در بدترین حالت برابر صفر است) پنج (5در بهترین وضعیت برابر با 

  مخـارج تحقیـق و توسـعه ممکـن اسـت توسـط             :(RD)  مخارج تحقیـق و توسـعه      -
 از اجـزاي  . مؤسسات تحقیقاتی دولتی یا خصوصی و مراکز دانـشگاهی انجـام گیـرد        

 کـه عامـل   داده استتحقیقات نشان    . وآوري است هاي الزم براي ن     اصلی زیر ساخت  
 . اسـت وري میان کـشورها مربـوط بـه مخـارج تحقیـق و توسـعه          اصلی اختالف بهره  

وري مخارج تحقیق و توسعه تنها به مقدار مخارج مربـوط نیـست، بلکـه عوامـل       بهره
دیگر سیاستی، نیروي انسانی ماهر در آن بخش، مقدار و سهولت جریان اطالعـات و           

درصد اعتبـارات بخـش     جا    در این  . نش و میزان تجارت بین المللی نیز مؤثر است        دا
کـار   هاي ابداع به عنوان تقریبی از هزینه  تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، به    

  .رود می
هـاي اصـلی در بخـش ابـداعات و اختراعـات در               یکی از نهاده  : (R) نا تعداد محقق  -

وري بخـش   کشورها است کـه نقـش مـؤثري در بهـره    ن  ا کشورها تعداد محقق   یتمام
تواننـد در جریـان    خـوبی مـی    هـستند کـه بـه    ي افـراد  محققـان نوآوري دارند؛ زیـرا     

 بر موجودي و انباشت دانـش    گیرند و هاي علمی خارجی قرار و از آنها بهره           پیشرفت
توان گفت بخشی از نیروي کار کـه در بخـش تحقیقـات          در واقع، می    .کمک نمایند 

، 1386عبـدلی،   ( تعداد محققان و پژوهشگران است       ي  ول هستند، نشان دهنده   مشغ
  ).103-126ص 

 ي بـاز بـودن اقتـصاد بـا اسـتفاده از نـسبت                درجـه  13:(OPEN)  باز بودن تجـاري    -
به تولید ناخـالص داخلـی کـشور    ) مجموع صادرات و واردات کشور (مبادالت تجاري   

نسبت مبادالت تجـاري یـک کـشور    بر مبناي این شاخص هر چه  . شود محاسبه می 
به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتـصاد بـازتري برخـوردار اسـت                 

  ).11-42 ، ص1386حسینی و هومن،(

                                                        
12 Patent 
13 Openness 
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ارزش واردات صنایع تولیـدي    : (M)  ارزش واردات صنایع تولیدي با تکنولوژي برتر       -
) وارداتـی (اي و فنـاوري تولیـد     سرمایهعنوان تقریبی از کاالهاي  بهبا تکنولوژي برتر   

 اقتـصادي، منظـور از تغییـر در تکنولـوژي، تنهـا             ي  در مبحث توسعه    .رود کار می  به
 خـاص مثـل فیزیـک و    ي وجود آمدن برخی اختراعات و ابـداعات در چنـد رشـته         به

شیمی یا چند شاخه از صنعت نیست، بلکه این تغییر، تمامی ابعـاد جامعـه را در بـر     
هـا،    بیان دیگر، تغییر تکنولوژي واقعی در یک جامعه بر تمـامی زمینـه            به   . گیرد  می

نظیر تجارت، صنعت، کشاورزي، ارتباطات، تشکیالت اداري، تـشکیالت حکـومتی و            
دهنـد کـه واردات    تحقیقـات نـشان مـی    . گذارد   زندگی مردم تأثیر می    ي  حتی نحوه 
 ، ایـن نتیجـه   .مـدت دارد  سزایی در تولید ناخالص داخلی در بلند اي، سهم به    سرمایه

 ، ص1384محمـود زاده و محـسنی،  (مدت نیز مورد تأیید قرار گرفته اسـت     در کوتاه 
129-103 .(  

درصـد رشـد جمعیـت هـر سـال را      نرخ رشد جمعیـت  : )POP(  نرخ رشد جمعیت   -
   . دهد  نشان مینسبت به سال قبل

  
  تعیین مدل تحقیق -6

بـر  و رشد اقتصادي و همچنین مـرور        با توجه به مبانی نظري حقوق مالکیت فکري         
ي قبلی، براي بررسی تـأثیر حمایـت از تـأمین حقـوق مالکیـت            مطالعات انجام شده  

زراءنـژاد و   (شـود   ي زیر استفاده می  هاي تصریح شده    فکري بر رشد اقتصادي از مدل     
  : )1384انواري، 

  
  ي اول فرضیه -
)1(  
  ي دوم  فرضیه-
)2                         (         
)3(  
  ي سوم  فرضیه-
)4(    
)5(  
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   نتایج تحقیق-7
 شده است طور مستقیم وارد مدل      ي اول شاخص حقوق مالکیت فکري به         در فرضیه 

هـاي دوم و سـوم    گیـرد و در فرضـیه   و اثر آن بر رشد اقتصادي مورد بررسی قرار می   
اقتصادي مورد گذاري متغیرهاي تعداد محققان و مخارج تحقیق و توسعه بر رشد             اثر

هـا،  ثیر شاخص حقوق مالکیت فکـري بـر آن   و از طریق بررسی تأ    گیردمیآزمون قرار   
  .صورت غیر مستقیم بر رشد اقتصادي مورد بررسی قرار خواهد گرفت اثر آن به

  
  ي اول  آزمون فرضیه-7-1

حمایـت از حقـوق   کـه    ي اول مبنـی بـر ایـن          مدل مورد استفاده براي آزمون فرضیه     
  :صورت زیر تصریح شده است شود، به کري منجر به رشد اقتصادي میمالکیت ف

  
)6(  
  
  

منظـور حـصول    بـه .  دار بـودن گـروه مـورد مطالعـه اسـت        آزمون اول، آزمون معنـی    
اطمینان از معنی دار بـودن گـروه کـشورهاي عـضو نمونـه از ایـن آزمـون اسـتفاده               

  : شود  استفاده میF ي بدین منظور از آماره . شود می

  
))((

))((
),(

knntR
nRR

knntnF
u

pu

−−−

−−
=−−− 2

22

1
11  

 تعـداد پارامترهـا   k مـورد نظـر و   ي  طول دورهt،  تعداد کشورهاnکه در این تابع    
 ي نـشان دهنـده  p مدل محـدود نـشده و عالمـت        ي   نشان دهنده  uعالمت . است

ي   اگر ارزش آماره  ). 109-134 ص،  1385جبل عامل و بی ریا،       (استمدل پولینگ   
F    ي     محاسبه شده از آمارهF         داري تعیـین     جدول بیشتر باشـد، در سـطح معنـی

  .داري براي مقاطع وجـود خواهـد داشـت    شود و اثر معنی می رد   0Hي    شده، فرضیه 
 ValueP−=0کـه    است و با توجـه بـه ایـن   256/5 محاسبه شده برابر با   Fمقدار

 بایـد  وشـود    و اثـرات گـروه پذیرفتـه مـی    شودمی رد 0H ي است، در نتیجه فرضیه  
 بـراي  از روش پانـل      ،در نتیجه  . آورد لحاظ نمود   أهاي مختلفی را در بر    عرض از مبد  

  . شود برآورد استفاده می
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 از ،بـدین منظـور  .   بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی است      آزمون دوم، آزمون انتخاب   
ي صفر در آزمون هاسـمن بـه ایـن معنـی             فرضیه . شود  هاسمن استفاده می   ي  آماره

ء اخالل مربوط به عـرض از مبـدأ و متغیرهـاي توضـیحی              است که ارتباطی بین جز    
 مقابـل بـه ایـن    ي که فرضـیه   در حالی .وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل هستند      

معنی است که بین جـزء اخـالل مـورد نظـر و متغیـر توضـیحی، مـشکل تـورش و                      
رد (1H در صـورت پذیرفتـه شـدن          کـه   بهتر است  ، بنابراین . ناسازگاري وجود دارد  

0H (     0 ي   تحت فرضیه  . از روش اثرات ثابت استفاده شودH        اثـرات ثابـت و اثـرات ،
یعنـی در صـورت    کارا اسـت؛  ولی روش اثرات ثابت نا،تصادفی هر دو سازگار هستند   

ت سـازگار و روش اثـرات تـصادفی ناسـازگار     ، روش اثرات ثاب  0H ي  رد شدن فرضیه  
  .است و باید از روش اثرات ثابت استفاده شود

 بـا  . اسـت  643/64  بـا کاي محاسبه شده از این آزمون برابـر       مجذور  ي   آماره
، از ایـن رو   .شـود   رد می0H است، بنابراین فرضیه ValueP−=0که  توجه به این  

  .  برآورد از روش اثرات ثابت استفاده شودبرايت تصادفی ناسازگار است و باید اثرا
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  GRY هاي تابلویی، متغیر وابسته ي اول به روش داده فرضیه: 2 جدول
 (FE) اثرات ثابت

 (OLS)حداقل مربعات معمولی  متغیر
  تمام متغیرها

 LOPENاستفاده از 
به صورت ضریب 
  خاص مقطع

Constant 
505/3  

)690/1(  
401/55  

)117/7(  
496/78  

)264/7(  
LYO  
  

220/2-  
)255/9-(  

466/9-  
)356/10 -(  

929/12-  
)632/9-(  

LIY  
386/4  

)485/8(  
077/6  

)305/7(  
598/8 

)  586/8(  

LOPEN  
393/0  

)985/1(  
568/0-  

)594/0-(  
به صورت ضریب 
  خاص مقطع

LM  
334/0  

)336/3(  
036/2  

)073/5(  
945/2  

)829/5(  

LIPR  
195/1  

)723/2(  
222/1  

)216/2(  
767/2  

)168/4(  
2R  

D.W 

176/0  
168/1  

344/0  
406/1  

433/0  
535/1  

LeamerF  
 Hي هاسمن  آماره

)00/0 (256/5  
)00/0 (643/64  

  .محاسبات تحقیق: مأخذ *
 و در قسمت پایین نیز مقادیر احتمالی پذیرش    t-studentي    هاي محاسبه شده    مقادیر داخل پرانتز آماره   

  . و هاسمن هستندFهاي  هاي صفر آماره فرضیه
  

شود، تأثیر شـاخص مالکیـت فکـري بـر            طور که در جدول مشاهده می       همان
رشد اقتصادي همراه با دیگر متغیرهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي با اسـتفاده از روش    

جز شاخص باز بـودن تجـاري، متغیرهـاي دیگـر از           به . اثرات ثابت برآورد شده است    
حال اگر از شاخص بـاز بـودن تجـاري در            . هاي سازگار با تئوري برخوردارند      عالمت

 استفاده کنیم، بدین ترتیب براي هـر یـک از اعـضاي           14قسمت ضرایب خاص مقطع   
دهند کـه اثـر بـاز       نتایج نشان می   . هاي ترکیبی ضریب متفاوتی خواهیم داشت       داده
دار بـوده    کشورها مثبت یا منفی و معنـی  ازدن تجاري بر رشد اقتصادي در بعضی      بو

 در این حالت نیز متغیرهـاي بـرآورد شـده از     .معنا است است و در تعدادي دیگر بی   
تـرین    مهم . هاي سازگار با تئوري برخوردارند و با مبانی نظري مطابقت دارند            عالمت

خص حقوق مالکیت فکري اسـت کـه نـشان          جا مربوط به شا     ضریب برآوردي در این   

                                                        
14 Cross-Secction Specific Coefficients 
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 . داري دارد  دهد حقوق مالکیت فکري بـر رشـد اقتـصادي تـأثیر مثبـت و معنـی                  می
 داراي عالمـت منفـی اسـت و ایـن     LYOدهـد کـه   نتایج ضرایب برآوردي نشان می  

طور کـه پـیش از ایـن عنـوان شـد              زیرا همان  ؛ي همگرایی است    مؤید فرضیه مسئله  
ي  راساس تئوري همگرایی ارتباط معکوسی میان نرخ رشـد و سـطح درآمـد سـرانه           ب

گـذاري و واردات کاالهـاي بـا           ضرایب مربوط به سرمایه     .آغازین کشورها وجود دارد   
بـا توجـه بـه      . داري دارنـد   تکنولوژي برتر نیز بر رشد اقتصادي تأثیر مثبت و معنـی          

حمایـت از حقـوق مالکیـت فکـري     کـه   ي اول مبنی بر این نتایج عنوان شده، فرضیه  
  .شود شود، رد نمی منجر به رشد اقتصادي می

  
  ي دوم  آزمون فرضیه-7-2
حمایت از حقوق مالکیت فکـري      (ي دوم این تحقیق       گویی به فرضیه   منظور پاسخ   به

 در گـام نخـست بایـد    )از طریق افزایش محققان بـر رشـد اقتـصادي اثرگـذار اسـت       
  : ي زیر را تخمین زد رابطه

  
)7         (    

.  لیمر اسـتفاده شـده اسـت       F براي انتخاب بهترین روش برآورد، از آزمون        
 ValueP−=0کـه    بـا توجـه بـه ایـن    . اسـت  480/2ي این آزمون در اینجا     نتیجه

 از  رد و از ایـن رو Pooling  این آزمـون مبتنـی بـر برتـري روش     0Hاست، فرض   
براي انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تـصادفی، آزمـون           .شود  روش پانل استفاده می   

 .  اسـت 292/19مقدار آزمون هاسمن در اینجـا   . گیرد  هاسمن مورد استفاده قرار می    
ي   شود کـه نـشان دهنـده        رد می 0H، فرض   استValueP−=0که   با توجه به این   

  .ارحجیت برآورد مدل به روش اثرات ثابت است
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  GRY متغیر وابسته هاي تابلویی، ي دوم به روش داده فرضیه: 3جدول 
 (FE)اثرات ثابت  متغیر

Constant 
162/22  

)772/2(  

LYO  
998/6-  

)373/6-(  

LIY  
696/7  

)414/6(  

LR  
925/2  

)431/4(  

2RD.W 
31/0  
55/1  

LeamerF  
 Hي هاسمن  آماره

)00/0 (480/2  
)00/0 (292/19  

  .محاسبات تحقیق: مأخذ *
 و در قسمت پایین نیز مقادیر احتمـالی  t-studentي    هاي محاسبه شده    مقادیر داخل پرانتز آماره   

  . و هاسمن هستندF هاي هاي صفر آماره پذیرش فرضیه
  

تولیـد  دهد که ضرایب متغیرهـاي   مربوط به روش اثرات ثابت نشان می  نتایج  
ن اگذاري و تعـداد محققـ    سرمایه، ه سال5ي  ابتداي هر دوره ناخالص داخلی سرانه در   
  .دار بوده و از عالمت مورد انتظار تئوریک نیز برخوردارند از لحاظ آماري معنی

 بـر  1985 -2005ي زمانی  نیز در طول دوره LR  متغیر مورد بررسی یعنی  
منجر به طوري که یک درصد افزایش در آن     به رشد اقتصادي اثر مثبت داشته است،     

  .شود  درصدي در رشد اقتصادي می92/2افزایش 
  :شود نیز برآورد میزیر ي دوم، مدل  در مرحله

)8              (  
  

 زیـرا  ؛پانل ارجحیـت دارد  انتخاب روش LeamerFي  با در نظر گرفتن آماره 
رد 0H اسـت و فـرض     937/104 برابر بـا     LeamerF ي محاسبه شده    بر اساس آماره  

 کـاي برابـر بـا     مجـذور  ي   براساس آزمون هاسـمن مقـدار آمـاره        ،همچنین . شود می
 یعنـی انتخـاب روش اثـرات تـصادفی          0Hکند که فـرض      ثابت می  است و    757/77

 نتـایج بـرآوردي ناشـی از     ،بنابراین . تواند تأیید شود   نسبت به روش اثرات ثابت نمی     
  .داراي اعتبار بیشتري براي تجزیه و تحلیل است) FE(کارگیري روش اثرات ثابت  به
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  LR متغیر وابسته هاي تابلویی، ي دوم به روش داده فرضیه: 4جدول 
  پس از رفع خودهمبستگی  (FE)اثرات ثابت  متغیر

Constant 
137/7  

)590/87(  
247/37  

)812/327(  

POP  
05/0-  

)815/1-(  
0412/0-  

)104/1-(  

LIPR  
721/0  

)803/11(  
944/0  

)049/11(  

2RD.W 
95/0  
16/0  

957/0  
130/1  

LeamerF  
 Hي هاسمن  آماره

)00/0 (937/104  
)00/0 (757/77  

  .محاسبات تحقیق: مأخذ *
 و در قسمت پایین نیز مقادیر احتمالی t-studentي  هاي محاسبه شده  مقادیر داخل پرانتز آماره   

          . و هاسمن هستندFهاي  هاي صفر آماره پذیرش فرضیه
  

  عالمـت ضـریب  ،ي روش اثـرات ثابـت   وسـیله   بـه  براساس نتایج برآورد شـده    
LIPR       جـا   ي دیگري که در ایـن     لهأ اما مس  ؛مثبت و مطابق با انتظارات تئوري است

 واتـسون اسـت و مـشکل خـود     - مربـوط بـه پـایین بـودن دوربـین       ،شـود   مطرح می 
  .شود همبستگی مطرح می

هاي سري زمانی و ناهمسانی واریـانس   خود همبستگی مشکل مربوط به داده  
تـوان گفـت       مـی  ،در یک تقسیم بنـدي کلـی       . طعی است هاي مق   مشکل خاص داده  

الزم هنگامی که سري زمانی مورد نظر طوالنی و واحدهاي مقطعـی محـدود باشـد،            
سـري    در شـرایطی کـه   .کـرد وجود مشکل خود همبستگی بیشتر توجه   بهکه   است

 احتمـال بیـشتري در      ،زمانی مورد مطالعه محدود و واحدهاي مقطعی متعدد باشـد         
جبـل عامـل و بـی ریـا،     (مسانی واریانس بین گروهی وجود خواهد داشـت  وجود ناه 

 -ي دوربـین     مقـدار آمـاره    ،شـود   طور که مشاهده می     همان ). 109-134 ، ص 1385
 AR()منظـور رفـع مـشکل خـود همبـستگی از             به . است 16/0 آن   (DW) واتسون

ــه ( ــصحیح خــود بازگــشت مرتب ــی) ي اول ت ــاییم  اســتفاده م شــیرین بخــش و (نم
ي   مقـدار آمـاره   کـه   دهـد      سـتون آخـر نتـایج نـشان مـی           ).143 ،1384وانساري،خ

 با توجه به ستون آخر، نشان داده شده          . است 130/1 با برابر (DW)  واتسون -دوربین
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 94/0میـزان     بـه  LR منجر بـه افـزایش       LIPR افزایش در     از است که یک درصد   
حمایـت از  ي دوم مبنـی بـر     فرضـیه ،با توجه به نتایج عنـوان شـده   . دشو درصد می 

اثرگـذار اسـت، رد    حقوق مالکیت فکري از طریق افزایش محققان بر رشد اقتـصادي     
   .شود نمی

  
  ي سوم  آزمون فرضیه-7-4

حمایت از حقـوق مالکیـت فکـري از      (ي سوم این تحقیق       گویی به فرضیه   براي پاسخ 
ي زیر     ابتدا باید رابطه   ) بر رشد اقتصادي اثرگذار است     سعهتحقیق و تو  طریق مخارج   
  .را تخمین زد

)9(  
   

  GRY متغیر وابسته هاي تابلویی، ي سوم به روش داده فرضیه: 5جدول 
 (FE)اثرات ثابت  متغیر

Constant 
883/22  

)621/2(  

LYO  
301/5-  

)615/5-(  

LIY  
359/9  

)099/8(  

LRD  
011/3  

)830/3(  

2RD.W 
28/0  
48/1  

LeamerF  
 Hي هاسمن  آماره

)00/0 (552/2  
)00/0 (085/23  

  .محاسبات تحقیق: مأخذ *
 و در قسمت پایین نیـز مقـادیر احتمـالی    t-studentي  هاي محاسبه شده مقادیر داخل پرانتز آماره  

          . و هاسمن هستندFهاي  هاي صفر آماره پذیرش فرضیه
  

ي  نتیجه .  لیمر استفاده شده است    F براي انتخاب بهترین روش، از آزمون       
اسـت، فـرض    ValueP−=0کـه     با توجه به این    . است 552/2این آزمون در اینجا     

0H ایــن آزمــون مبتنــی بــر برتــري روش Pooling ز روش پانــل اســتفاده ا رد و
  .شود می
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 اثـرات تـصادفی، آزمـون هاسـمن مـورد           یـا  اثرات ثابـت     براي انتخاب روش   
 اسـت  085/23  باي آزمون هاسمن در اینجا برابر       مقدار آماره  . گیرد  استفاده قرار می  
ي ارحجیـت   دهرد و نشان دهن 0Hفرض  است،   ValueP−=0که   و با توجه به این    

  .برآورد مدل روش اثرات ثابت است
دهـد   در این مدل عالمت ضرایب طبق انتظارات تئوریک هستند و نشان مـی   

 و همچنـین افـزایش   گذاري بـه تولیـد ناخـالص داخلـی     نسبت سرمایهکه با افزایش  
، رشـد اقتـصادي افـزایش       اعتبارات بخش تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلـی         

 گـذاري  سرمایهي  ابق این مدل بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادي از ناحیه       مط . یابد  می
اي که با یـک   هاي بخش تحقیق و توسعه است؛ به گونه     و پس از آن مربوط به هزینه      

 درصـد افـزوده   36/2هاي تحقیق و توسعه به رشد اقتصادي      درصد افزایش در هزینه   
  . شود می

  : ودش ي زیر تخمین زده می سپس مدل تصریح شده
  
)10(  
  

 زیرا بـر  ؛ لیمر انتخاب روش  پانل ارجحیت داردFي  با در نظر گرفتن آماره    
 . شود رد می 0H است و فرض     933/161لیمر برابر با    F ي محاسبه شده    اساس آماره 
 شـده  680/24 کاي برابر بـا       مجذور ي  مقدار آماره  براساس آزمون هاسمن     ،همچنین
 روش اثـرات تـصادفی نـسبت بـه          تـرجیح  یعنی   0Hکند که فرض     ثابت می است و   

کارگیري   نتایج برآوردي ناشی از به     ، بنابراین . تواند تأیید شود    نمی ،روش اثرات ثابت  
  .روش اثرات ثابت داراي اعتبار بیشتري براي تجزیه و تحلیل است

  
  
  
  
  
  
  
  

itititit UpopLIPRLRD +++= 210 βββ
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  (LRD) هاي تابلویی، متغیر وابسته ي سوم به روش داده نتایج برآوردي فرضیه: 6جدول 
  پس از رفع خودهمبستگی (FE)اثرات ثابت  متغیر

Constant 
207/0-  

)655/3-(  
79/1 E+12 

)13+E14/3( 

POP  
056/0-  

)612/2-(  
027/0-  

)571/1-(  

LIPR  
326/0  

)603/7(  
195/0  

)605/4(  

2RD.W 
947/0  
322/0  

981/0  
874/1  

LeamerF  
 Hي هاسمن  آماره

)00/0 (933/161  
)00/0 (680/24  

  .محاسبات تحقیق: مأخذ *
 و در قسمت پایین نیز مقادیر احتمالی پذیرش  t-studentي    هاي محاسبه شده    مقادیر داخل پرانتز آماره   

          .و هاسمن هستند Fهاي  هاي صفر آماره فرضیه
  

هـاي سـازگار بـا تئـوري      در این مدل نیز متغیرهاي بـرآورد شـده از عالمـت       
منظـور   بـه   .اسـت  322/0 آن   (DW)  واتسون -ي دوربین   مقدار آماره  اما   ،برخوردارند

اسـتفاده  ) ي اول تصحیح خود بازگشت مرتبه    (AR()رفع مشکل خود همبستگی از      
 -ي دوربـین   مقـدار آمـاره   دهـد کـه       جدیـد نـشان مـی     ستون آخـر نتـایج       . شود   می

  .  است و مشکل خود همبستگی رفع شده است87/1 با  برابر(DW)واتسون
 افـزایش   از پس از رفع خودهمبستگی، نشان داده شده است که یک درصـد      

 شـده  98/0 نیز برابر بـا  2R  .شود  منجر میLRD افزایش در    19/0 به   LIPRدر  
ي سـوم تحقیـق مبنـی بـر اثرگـذاري        فرضـیه ،دست آمده  با توجه به نتایج به  .است

 بر رشـد اقتـصادي  تحقیق و توسعه حمایت از حقوق مالکیت فکري از طریق مخارج         
  .شود نیز رد نمی

  
  گیري بندي و نتیجه جمع -8

یت از تأمین حقوق مالکیت فکـري بـر رشـد        منظور بررسی تأثیر حما      این تحقیق به  
 در  . بدین منظور سه فرضیه مورد آزمـون قـرار گرفتنـد           . اقتصادي انجام شده است   

ایـن  ي اول با بررسی تأثیر مستقیم مالکیت فکري بـر رشـد اقتـصادي      فرضیهآزمون  
 شـاخص تـأمین حقـوق مالکیـت فکـري     که یک درصد افزایش در نتیجه گرفته شد   

درصـد   767/2 بـه میـزان       سـرانه  نرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی      ش  منجر به افزای  
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ي دوم با بررسی تأثیر غیـر مـستقیم مالکیـت فکـري بـر            فرضیهآزمون  در   . شود  می
نتیجـه    رشد اقتصادي و با توجه به تأثیر مثبت تعداد محققان بر رشد اقتصادي ایـن        

 منجـر بـه   ريشاخص تأمین حقوق مالکیت فکـ گرفته شد که یک درصد افزایش در  
ي سـوم نیـز بـا      فرضـیه آزموندر  . شود   درصد می  944/0به میزان   محققان  افزایش  

بررسی تأثیر غیر مستقیم مالکیت فکري بر رشد اقتصادي و با توجه به تـأثیر مثبـت    
نتیجـه گرفتـه شـد کـه یـک درصـد         مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادي ایـن     

 منجر به افـزایش مخـارج تحقیـق و        کريشاخص تأمین حقوق مالکیت ف    افزایش در   
  . درصد خواهد شد195/0به میزان  توسعه
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