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 نقش کنوانسیون حقوق مالکیت فکری و فساد اخالقی بر رشد اقتصادی ایران
 

 3، مریم شاطرخبازی*2پورسعید کیاندکتر ،  1دکتر خدیجه صلح میرزایی

 گروه حقوق، دانشکده حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه سوربن فرانسه  .1
   ، دانشگاه پیام نور علوم انسانیدانشکده  گروه اقتصاد، .2

 ی ، دانشگاه توسعه و آبادان علوم انسانیانشکده دگروه حقوق،  .3
 (25/6/98، تاریخ پذیرش:27/4/98تاریخ دریافت:) 

 

 
 

 سرآغاز

مالک ا  1یفکر  ت یحقوق  حقوق   نی نو  ی شاخه  معارف  از    یاز  که  است 
مال اقتصاد  2یحقوق  معنو  یبا  حقوق  کنندگان    دی تول  یاخالق  ای   3یو 

این  یم  تیحما  4یفکر  یکاالها واقعیت  که    کند.  حقوق  تجمع  است 
آزادی  مالکیت فساد،  5فکری،  نبود  حقوقیمناسب   و  نظام  برای    6ترین 

رقابتی بازارهای  می   7توسعه  افراد  آن  در  زیرا  علت  است،  به  توانند 
دارایی انتقال  آزادی  از  مبتکرانه  برخورداری  گرفتن  کار  به  و  ها 

خود   فساد،  استعدادهای  نبود  بیشتدر  ثروت  و  درآمد  کسب  به  برای  ر 
بپردازند  آزادی   .(1)رقابت  بر  مبتنی  اقتصادی  و    اخالق با    همراهنظام 
  8  کشورهای توسعه یافتهتنها در    ،به بهترین وجه  مالکیتبرخورداری از  

 .  (2)قابل تصور است

 

 

 

 

 
سیستم این  یافتن  استقرار  با  که  است  رو  همین  اروپای  ،  از  جوامع  در 

این کشو اقتصاد  شمالی،  آمریکای  و  بی غربی  از شکوفایی  ای سابقه رها 
و اقتصاد، باید هم از بیرون و هم از    اخالق. هدایت  (3)شوند برخوردار می 

تر  بیش   9شدنهر چه جهانی  اند  تحقیقات نشان دادهدرون صورت گیرد.  
پیش می و نظریرود، چالش  به  پیچیدهبیش   ، های عملی  و  -تر می تر 

 (.  4)شوند
د، افراد باید به  نبه آن اشاره دار  حب نظرانمحققان و صاگونه که  همان  

با کثرت  یک هم  برسند و    اقتصادی و    اخالقی  10گرایی  زیستی  متداول 
اخالقی   میدان  چالش  برای  با  مقابله  جهت  مشترک  مشترک،  های 

 (.  5)بکوشند

 

 

 چکیده
از مهمزمینه:   ارتقاء  یکی  ایجاد شرایط الزم جهت  اقتصادی کشورها،   فساد،رفع بنیادی  اقتصادی مستمر و باثبات است.    رشدترین اهداف 

 با پیوند روزافزون اخالق اقتصادی میسر نخواهد شد.  رشد اقتصادی جزهای عملی  انگیزه ترغیب رشد اقتصادی و حقوق مالکیت در راستای  
 هدف پژوهش حاضر نقش رابطه بین فساداخالقی، حقوق مالکیت و شاخص های اقتصادی بر رشد اقتصادی است. 

: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کالن درجه باز بودن، فساد و ریسک سیاسی، شاخص حقوق  روش

فکری، شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات، رشد اقتصادی، شاخص توسعه انسانی و شاخص هزینه های دولت کشور ایران به عنوان مالکیت  
سال که  است  شده  انتخاب  آماری  اندازه  2008-2018های  جامعه  ابزار  شد.  انتخاب  تحقیق  نمونه  عنوان  دادهبه  جهانی،  گیری  بانک  های 

 استفاده شده است.  ARDLه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش آماری موسسه فریزر و هریتچ و موسس

: برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. اخالق، شاخص های اقتصادی و حقوق مالکیت هایافته

 شود.رده تعدیل میهای وا اثر شوکرابطه معناداری با رشد اقتصادی دارند و در طی زمان 

اقتصادی با تمام شاخص های  تمامی متغیرها در سطح  یا با یک تفاضل پایدار می  : طبق تخمین مشخص شدگیرینتیجه باشند و رشد 

 .اقتصادی رابطه مثبت و معنادار و با فساد اخالقی رابطه منفی و معناداری دارد، ضمن اینکه رابطه بلند مدت نیز مورد تایید قرار گرفت 
 

 اخالق اقتصادی، رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، فساد و ریسک سیاسی : ناکلیدواژگ
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اخالق   کشوری  و  منطقه  اقتصادهر  دارد  و  را  هدف    ، خود  بنابراین 
، شاخص های اقتصادی و حقوق  اخالق  ن یرابطه ب  نقشپژوهش حاضر  

این  . همچنین  است  یاقتصاد  رشدبر  مالکیت   ارتباط چند  که  برای  این 
شناسایی کرد،  و ملموس    آشکارجا که امکان دارد، به طور  را تا آن   طرفه

نقشمی گرفت که  نظر  تحقیق  برای  را  اصلی  فرضیه  این  حقوق    توان 
اقتصاد  یفکر   ت یمالک رشد  اجتماعیو      رانیا  ی بر  رابطه   8رفاه  یک 

می و  معنادار  مالکباشد  اقتصاد   یفکر   تیحقوق  رشد  در    رانیا  یباعث 
 .  شود ی بلند مدت م

 

 روش

روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل 
شاخص اطالعات از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش  

توسیعه   ،یفکیر  تییحقیوق مالک  ،11بیین المللیی رشید اقتصیادی  یها
 یفنیاور  ،14یدرجه باز بودن اقتصاد  ،13یاسیس  سکیفساد و ر  ،12یانسان

ییران اسیت. در ایین کشیور ا  15دولت  هاینهیاطالعات و ارتباطات و هز
انتخاب شده است. همچنیین  2008-2018تحقیق نمونه بین سال های 

انیک جهیانی هیای ببه منظور جمع آوری داده هیای میورد نییاز از داده
گیری مقررات محیط کسب و کار( و موسسه بین المللی شفافیت، )اندازه

برای برآورد مدل از نظر اجرا موسسه فریزر و هریتچ استفاده شده است.  
و آماری از  مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه با استفاده از نیرم افیزار 

 ایویوز به تخمین مدل پرداخته خواهد شد.
 

 یافته ها
تمامی سری  شود.  تدا مانا یا مانا نبودن کلیه متغیرهای مدل آزمون میاب

نامانا و انباشته    رهای متغ  گریهای زمانی به جز فساد در سطح مانا بوده، د
م واحد  درجه  انباشتگی،  باشند    ی از  هم  آزمون  به  توجه  با  .همچنین 

ب بلندمدت  رابطه  نتا  ی رها یمتغ  نیصحت  و  دارد  وجود  شده    ج یبرآورد 
رگرسشود.  یم  دییتا خود  روش  از  استفاده  ها  یبردار   ون ی با  وقفه    ی با 

 شود.    یبرآورد م 1به صورت جدول مدل مورد نظر   ARDLی،  عیتوز
 

 ARDL(  1,0, 0,0,0)  یایپو   یحاصل از الگو ج ینتا: 1جدول 
 درصد احتمال tآماره ضرائب  متغیرها 

LGDP(-1) 53/0 42/2 00/0 

LICT 05/0 08/4 01/0 

LHDI 06/0 15/2 00/0 

LIPRI 05/0 38/4 00/0 

LOPEN 43/1 52/2 02/0 

LG 18/0 28/4 00/0 

LCOR 1/0- 62/2 03/0 

C 38/6 15/3 00/0 

R-squared=  88 /0 

 
  ی خط  ونیرگرس  ک یبه دست آمده، فروض کالس  جیاز نتا  نانیجهت اطم

  با   . کنندیم  د ییرا تا  کیحاصل صحت فروض کالس  جیشد  و نتا  یبررس 

، امکان برآورد الگوی   F-Boundsاثبات رابطه هم انباشتگی و  آزمون 
 گزارش شده است.  2شود که در جدولتصحیح خطا فراهم می

 

 : نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا2جدول
 درصد احتمال tآماره ضرائب  متغیرها 

dLICT 08/0 08/4 00/0 

dLHDI 1/0 15/2 00/0 

dLIPRI 11/0 89/3 00/0 

dLOPEN 79/2 35/4 00/0 

dLG 67/0 12/3 00/0 

dLCOR 15/0- 06/2 00/0 

C 4/12 84/1 00/0 

Ecm(-1) 75/0- 15/2- 00/0 

 

 بحث 
تمامی سیری هیای زمیانی تحیت های پژوهش حاکی از آن است  یافته

بار  کیمورد استفاده با  یرهایمتغ یو تمام قرار داشته  یدائم  یشوک ها
همچنین در این پژوهش رابطه بلندمدت تایید   شوندیمانا م  یرگیتفاضل

گردید. بعد از آن نتایج حاصل از برآورد مدل مشخص کرد تمام ضرایب 
از نظر آماری معنادار هستند. تفسیر نتایج بدین صورت است که  تمامی 
ضرایب دارای اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند جیز متغییر 

 حیتصیح  بیضیرارای تیاثیر منفیی اسیت.  فساد و ریسک سیاسی که د
درصید شیوک وارده در   75دهد در هیر دوره،    ینشان م  -75/0  یخطا

 5/1 بیایرشیود  و تق یمی  لیبلند مدت تعید  ریکوتاه مدت به سمت مقاد
با توجه به نتیایج بیه دسیت  شود. یم لیوارده تعد  یدوره، اثر شوک ها

ت . این یافتیه شود که فرضیه تحقیق پذیرفته شده اسمشخص می  آمده
(. همچنین شواهد 8، 4، 7،  6باشد)های پژوهشگران همسو میبا پژوهش

(. 11،  10، 9دهد)زیادی وجود دارد که این ارتباط چند طرفه را نشان می
های تحقیق می باشد و پیشنهاد های این تحقیق سالاز جمله محدودیت

شیورها از ای بیین کای و فیرا منطقیهشود این مدل در سطح منطقهمی
 طریق مدل های ترکیبی تخمین زده شود .

 

 گیرینتیجه
در هر جامعه ای، با هیر نیوع بیینش و حکمرانیی، اعیم از اخالقی فساد  

دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکیار اسیت کیه 

بر اساس پژوهش به منظور  .تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد
حقیوق مالکییت و رشید   فسیاد،رشد اقتصادی، لزوم توجه به  رسیدن به  

 شود.  گیرد احساس میکه از نبود اخالق اقتصادی سرچشمه می اقتصاد
 

 های اخالقیمالحظه
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانیت داری 
علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار محترم شمرده شده است و سایر 

 اصول اخالق علمی همچون رازداری رعایت شده است.
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 ه نام واژه 
1. Intellectual Property Rights  حقوق مالکیت فردی 

2. Financial Rights  مالی حقوق 

3. Intellectual Property Rights  حقوق معنوی 

4. Intellectual Goods کاالهای فکری 

5. The Freedom  آزادی 

6. The Legal System نظام حقوقی 

7. Competitive Markets  بازارهای رقابتی 

8. Developed Countries  کشورهای توسعه یافته 

9. Globalization جهانی شدن 

10. Pluralism  کثرت گرایی 

11. Economic Growth  رشد اقتصادی 

12. Human Development  توسعه انسانی 

13. Corruption and Political Risk فساد و ریسک سیاسی 

14. The Degree of Openness of the Economy 

 درجه باز بودن اقتصاد  
15. Government Spending  هزینه های دولت 
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