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چکیده

تضمین حقوق مالکیت ،آزادی جریانهای اقتصادی را افزایش میدهد .هدد
پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت اسدت .بده
منظور رسیدن به توسعه ،لزوم توجه به احیا و آمادهسازی بسترهای الزم اعد
از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس مدیشدود .روش پدژوهش
حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است .در این تحقیق ،تأثیر شاخص حقوق
مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طدی دوره  1387-95پدیشبیندی شدده
است .ابزار اندازهگیری ،دادههای سازمان حقوق مالکیدت بدینالمللدی و باند
جهانی هستند .جهت آزمون ،از روش شبکههای بیزی و تحلیل شبکه عصدبی
پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است .برازش مدل تحقیق که نشان
دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیدت اسدت ،مدورد تأییدد قدرار
گرفت .همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت ،مشخص شد محیط حقدوقی و
سیاسی ،حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری ،به ترتید  ،بیشدترین
تأثیر را بر توسعه اقتصادی دارند.
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2018.18184.1126 :)DOI
 .2مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور؛ S_kianpoor@pnu.ac.ir
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واژگان کلیدی :فضای کس
عصبی ،توسعه اقتصادی

و کار ،شاخص بینالمللی حقوق مالکیت ،شبکه

طبقهبندی O15, E6, C35 :JEL

 .1مقدمه
یکی از دغدغههای موجود در رویکردهای اقتصادی قرن حاضر ،مساله مالکیت و نحوه تأمین آن
در جامعه است؛ بهگونهای که زیر بنای یکدی از مهمتدرین مکاتد اقتصدادی (نهادگرایدان) کده
خاستگاه چندین نوبلیست نیز بوده ،مساله مالکیت است .از دید اقتصدادداندان ،برقدراری امنیدت
برای حقوق مالکان سب ایجاد انگیزه برای افراد برای انجام فعالیتهای اقتصادی خواهد شد؛ به
صورتی که تأمین حقوق مالکیت در جامعه ،ریس فعالیتهدای اقتصدادی را کداهش داده و بدا
کاهش هزینههای مبادله و نااطمینانی ،سب تسدهیل و روندق فعالیدت اقتصدادی خواهدد شدد.
شاخصهای بین المللی حقوق مالکیت ،محصول تالشهای اتحادیه حقوق مالکیت در واشدنگتن
است .فعالیتهای اتحادیه حقوق مالکیت به حمایدت از حقدوق مالکیدت (فیزیکدی و فکدری) در
ایاالت متحده و در سراسر جهان اختصاص یافتده اسدت .اتحادیده حقدوق مالکیدت ،وابسدته بده
سازمان حمایت از مالیاتدهندگان است .با وجود دسترسدی فزایندده بده اطالعدات و تحقیقدات
بینالمللی در مورد حقوق مالکیت ،شاخصها و مطالعات موجود بهطور سنتی بدر هدر دو جنبده
فیزیکی یا فکری حقوق مالکیت تمرکز دارند.
در این نوشتار ،به دنبال بررسی شاخص بینالمللی حقوق مالکیدت در ایدران و تدأثیر آن بدر
توسعه انسانی خواهی بود .لذا با بهکارگیری روش شبکه عصبی مددل پرسدپترون ایدن مددل را
طددی دوره  1387-95تخمددین مددیزنددی  .از ایددن رو ،ابتدددا راجد بدده مفهددوم مالکیددت و نحددوه
اندازهگیری آن بحث میکنی و در ادامه ،مهمترین شاخصهای نشانگر حقوق مالکیت را معرفی
کرده ،سپس نتایج حاصدل از تخمدین مددل و نهایتدا جمد بنددی و نتیجدهگیدری موضدوعات،
بخشهای پایانی را تشکیل میدهد.
 .2مبانی نظری و مطالعات تجربی
حقوق مالکیت مفهومی فرا رشتهای است و به دلیل شمول مفهومی در علوم اقتصادی و حقدوق،
دارای تعاریف متفاوتی از نگاه حقوقدانان و اقتصاددانان میباشد (چمبرز .)1998 ،معموال منظور
اقتصاددانان از حقوق مالکیت ،حقوق مالکیت خصوصی است که یکدی از ویژگدیهدای بدارز آن،
داشتن توانایی قانونی به منظور بازداشتن دیگران در استفاده از ید کداال یدا دارایدی مدیباشدد
(حکمتنیا.)23: 1388 ،
1
از نگاه کافمن ،1حقوق مالکیت ،حقدوق مربوط به کمیدابی بوده و شدامل تمام فعالیتهایی
1. Kaufman
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ید

دارایدی آزاد مدیباشدند

میشود که افراد یا جامعه در انجام یا عدم انجام آن و یا در تمل
(کافمن.)89: 2003 ،
دمستز 2حقوق مالکیت را ابزاری در اختیدار جامعده مدیداندد کده بده افدراد در شدکلدهدی
انتظارات متقابل ،کم میکند .این انتظارات در قال قوانین ،رسوم و سنن ید جامعده بیدان
می شوند (رنانی .)17 :1380،به تعبیر دمستز حقوق مالکیت ابزاری اسدت کده بده فدرد کمد
میکند تا به انتظاراتش در کنش با دیگران ،شکلی منطقی دهد .حقوق مالکیت بیانکننده حدق
نف یا ضرر زدن به خود یا دیگران است و دارنده آن ،این موقعیت را در جامعه دارد کده نسدبت
به دیگران به شیوه خاصی رفتار کند (کیانپور.)18: 1392،
نورث 3حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهرهمندی از منداف کدار تحدت تملد خدود یدا
بهرهمندی از منداف کداال و خددماتی کده آنهدا را تصدر کدردهاندد ،تعریدف مدیکندد (مرکدز
مالمیری.)1390،
از دید اجرسون ،حقوق مالکیت ،حقوق افراد در استفاده از مناب است؛ از نگاه وی دو مفهوم
متمایز از حقوق مالکیت وجود دارد :اول حقوق مالکیت اقتصادی 4که در آن ،فرد روی ی کداال
یا دارایی ،توانایی افراد در مصر کاال یا خدمات دارایی و به طور غیر مستقی  ،از طریق مبادلده
تعریف میشود .این توانایی شامل حق استفاده از ی دارایی ،حق کس درآمد از ی دارایی و
5
قرارداد با سایر افراد و حق انتقال مالکیت دائ به گروه دیگر است .دوم حقوق مالکیت قدانونی،
آن دسته حقوق مالکیتی است که توسط دولت به رسمیت شناخته شده و اعمدال مدیشدود .در
واق حقوق مالکیت قانونی ،حقدوقی اسدت کده از طریدق دولدت اعطدا شدده و پشدتیبانی بدرای
بهرهمندی از حقوق مالکیت اقتصادی است (سند.)66: 1997 ،6
بنابراین ،مفهوم حقوق مالکیت را میتدوان تواندایی افدراد در بهدرهمنددی از منداف کاالهدا،
خدمات و داراییهای تحت تمل خود درحال حاضر و همچندین انتظارشدان در مدورد تواندایی
بهرهمندی از داراییهای خود در آینده دانست .به نظر میرسد ،بتوان حمایت از حقوق مالکیدت
را به عنوان ی عامل مه و کلیدی در همه کشورها اع از کشورهای توسدعهیافتده و در حدال
توسعه قلمداد نمود؛ زیدرا حمایدت از حقدوق مالکیدت و سدایر تددابیر حمدایتی مدرتبط بدا آن،
ناطمینانی را کاهش میدهد؛ و بهطورکلی هر قدر این شاخص در ی کشدور قدویتدر و قدوانین
حمایتی ،ضمانت اجرایی باالیی داشته باشد ،مخترعان و نوآوران با آرامش خاطر بیشتر و به دور
از نگرانی ناشی از دیگران ،می توانند به کارهدای نوآورانده بپردازندد و ایدن خدود باعدث توسدعه
اقتصادی کشورها میشود.
1. Rights to Scarcity
2. Damsters
3. North
4. Economic Property Right
5. Legal Property Right
6. Sened
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مالکیتهای غیر عینی و ناملموس مبنی بر خالقیتهای فکری که علد و داندش ،محتدوای
اصلی آنها را تشکیل میدهد با ارزشترین و مه ترین نوع از انواع مالکیت در قرن بیست و یکد
بوده و یکپارچهشدن اقتصادهای ملی و ادغام آنها در یکدیگر و نیز آزادسازی تجدارت و اسدتفاده
از تجارت به عنوان محور رشد و توسعه و آثار سوء مترت بر عدم حمایت از این مالکیدتهدا بدر
باروری خالقیتها و نوآوریها ،ایجاب مینماید که از این آفرینشها به نحو شایسدته و مدثثر در
سطح جهانی حمایت به عمل آید و در این زمینه ،حتیالمقدور هماهنگ عمل شود؛ در غیر این
صورت ،تجارت بینالملل که برخی آن را موتور رشد و توسعه میدانند ،تحت تأثیر تبعات منفی
ناشی از عدم حمایت قرار خواهد گرفت.
همچنین در این پژوهش ،وقتی از تضمین حقوق مالکیت سخن به میان می آید ،به معندای
ایجاد چهار چوبی در جامعه است که بر اساس آن ،اوال ،مالکیت افراد در برابر امدال و خددمات
داراییهای آنان تضمین شده و توسط سایرین سل نگردد؛ ثانیا ،در جامعه ساختاری فراه آید
که براساس آن ،انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیتشان بر داراییها و اموال به گوندهای
تضمین گردد که کمترین بیاعتمادی نسبت به نقض مالکیت وجود داشته باشد؛ اما متأسفانه با
توجه به اهمیت باالیی که تأمین حقدوق مالکیدت در محدیط کسد و کدار دارد ،شداخصهدای
موجود نشان میدهد که ایران جایگاه مناسبی از لحاظ تأمین حقوق مالکیت در مقایسه با سدایر
کشورهای دنیا نداشته و بسترهای موجود در جامعه ،بعضا ناقص و نافی تدأمین حقدوق مالکیدت
فردی و خصوصی هستند (مدر .)19: 1390،از این رو به بررسی مطالعات انجام شده میپردازی :
 .2-1مطالعات خارجی
سی )1803( 1در کتاب «رسالهای درباره اقتصاد سیاسی» بر آن است که نیاز به حقوق مالکیدت
تضمین شده برای اقتصاد ،چنان حیاتی است که نیازی به ارائه دالیل به منظدور اثبدات اهمیدت
آن نیست .به نظر وی ،بدون حمایت از حقوق مالکیدت ،دسدتیابی بده توسدعه قابدل مالحظده از
طریق نیروی کار ،زمین و سرمایه بیشتر ،غیر ممکن است (کیانپور.)45: 1392،
کانور و اونسون )2003( 2در مقاله خود به بررسی نقش حقوق مالکیدت در رشدد و توسدعه
اقتصادی پرداخته است .ایچر و گارسیا )2008( 3نیز با طراحی مددل رشدد بده نتدایج مشدابهی
دست یافتند (خیرخواهان و عرفانی. )1392 ،
لیو و لین )2005( 1به بررسی ارتباط میان حق ثبت اختراع خارجی و صادرات صنای با فناوری
باال در اقتصاد تایوان طی دوره  1989 -2000پرداخته و براساس نتایج تخمین ،بیان می دارندد
هر دو اثر گسترش و قدرت بازار در مورد صادرات اقتصاد تایوان وجود دارد (لیو و لین.)55 :2005 ،
1. Say
2. Kanwar & Evenson
3. Eicher & Garsia
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فالوی و همکاران )2006( 2به بررسی اثدر حمایدت از حقدوق مالکیدت فکدری بدر صدادرات
صنعتی از  5کشور پیشرفته به  69کشور در دوره  1970-99میپردازد .نتایج این مطالعه بیانگر
آن است که اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر تجارت ،تاب سطح توسدعه یدافتگی ،تواندایی
تقلید و اندازه بازار کشور واردکننده است (فالوی و همکاران.)384: 2006 ،
طبق نظر مورای )2007( 3تأمین حقوق مالکیت می تواند سب تسری انباشدت داندش بده
عنوان یکی از شاخص های توسعه اقتصادی شود (کیانپور.)25: 1392 ،
نتایج مطالعه یانگ و کووا )2008( 4بیانگر همبستگی قوی و مثبت مابین حمایت از حقدوق
مالکیت فکری با توسعه صادرات و سرمایهگدذاری مسدتقی خدارجی  30کشدور عضدو سدازمان
جهانی مالکیت فکری ( )WIPOبین سالهای  1995تا  1998است (یانگ و کووا )30: 2008 ،
آدامز )2008( 5اثر جهانیشدن بر نابرابری درآمد را در  62کشدور درحدالی توسدعه در دوره
زمانی  1985-2001بررسی نموده است .نتایج نشان میدهد که از میدان شداخصهدای جهدانی
شدن ،حقوق مالکیت فکری و آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمد ،اثر مثبت و معندیداری دارد.
همچنین وی بیان میدارد ،حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رفاه مصر کننددگان و پیشدرفت
اجتماعی بخصوص در کشورهای دارنده نوآوری و تحقیدق و توسدعه گسدترده ،اثدر مثبتدی دارد
(آدامز.)730: 2008 ،
6
حیدر و ولسکوئز ( )2009به بررسی ارتباط بین حقدوق مالکیدت و ندابرابری درآمدد در 22
کشور مستعمره سابق اروپا پرداختهاند .نتدایج مطالعده ،بیدانگر آن اسدت حقدوق مالکیدت تدأثیر
بسزایی در میزان توسعه اقتصادی با توجه به شاخص نابرابری درآمد در میان این کشدورها دارد
(حیدر و ولسکوئز.)34 :2009 ،
7
محققان در مطالعه خود از شاخص پار برای حقوق مالکیت فکری بهدره بدردهاندد .نتدایج
حاکی از آن است که حمایت بیشتر از ثبت اختراعدات تنهدا در ید کشدور ،رشدد اقتصدادی و
نابرابری درآمد را در هر دو کشور افزایش میدهد .همچنین نتایج تخمین داللت بر این دارد که
افزایش در شاخص پار (از صفر تا  )5با افزایش در ضری جینی (از صفر تا  )1در کشدورهای
در حال توسعه همراه است و چو )2009( 8بیان میکند حمایت بیشتر از ثبت اختراعات ممکدن
است از دو کانال نابرابری دستمزد و نابرابری ثروت ،نابرابری درآمد را بدتر سدازد (چدو 2009 ،و
چو و پنگ.)2010 ،9
1. Liu & Lin
2. Falvey et al.
3. Murray
4. Yang & Kuo
5. Adams
6. Haidar & Velasquez
7. Park
8. Chu
9. Chu & Peng
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چو و پنگ ( )2010به طور نظری به بررسی اثرات حمدایتی کشدورهای در حدال توسدعه از
حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد جهدانی پرداختدهاندد .بددین
منظور در این مطالعه ،از دو کشور توسعه یافته آمریکا و در حال توسعه چین بهدره مدی برندد و
فرض می کنند هر دو کشور در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند ،امدا میدزان و قابلیدت
فعالیتهای نوآورانه در شمال بیشتر از جنوب است.
آمن دوال و همکاران )2011( 1به طور تجربی اثر حقوق مالکیت کل را بر نابرابری درآمد 63
کشور در حال توسعه طی دوره زمانی  1991 -2000بررسی نمودهاند .یافتدههدای آنهدا حداکی
است که حمایت از حقوق مالکیت فکری بهطور معناداری نابرابری درآمد را در اکثدر کشدورهای
در حال توسعه بویژه در کشورهایی که از سطوح ضعیف برابدری سیاسدی برخوردارندد ،افدزایش
میدهد .همچنین براساس نتایج ،ترتیبات نهادی در اکثدر کشدورهای در حدال توسدعه همانندد
حقوق مالکیت در جهت حمایت از مناف گروه افراد ثروتمند جامعه است (آمن دوال و همکاران،
.)5 :2011
 .2-2مطالعات داخلی
شاهآبادی و ساری گل ( )1390به صورت تحلیلی مقایسه ای به بررسدی تدأثیر حقدوق مالکیدت
فکری بر توزی درآمد کشورهای منطقه مندا طدی دوره زمدانی  1995-2007پرداختندد .نتدایج
مطالعه حاکی از آن است که حمایت از حقوق مالکیت فکری دو اثر متفداوت بدر توزید درآمدد
داشته و از یکسو ،با ایجاد اشتغالهای مولد و کارآفرینی ،افزایش بهرهوری و تولید ثروت از علد
و فناوری می تواند موج بهبود در توزی درآمد شود و از سویی دیگر ،به دلیل افدزایش قیمدت
کاالها و خدمات و فناوریهای ناشی از انحصار موج بدتر شددن ندابرابری درآمدد شدود (شداه
آبادی و ساری گل.)66: 1390،
عالوه بر این ،تحقیقات کیانپور ( )1392نشان دهنده تأثیر قابل توجده حقدوق مالکیدت بدر
افزایش تولیدات در بخش اختراع است (کیانپدور .)25 :1392 ،بندابراین بدر اسداس بسدیاری از
مطالعات داخلی و خارجی انجام شده ،میتوان بر این فرضیه صحه گذاشدت کده تدأمین حقدوق
مالکیت باعث بهبود شرایط توسعه اقتصادی در جامعه خواهد شد.
 .3اندازهگیری حقوق مالکیت
شاخص حقوق مالکیت بدینالمللدی ( ، )IPRIشاخصدی اسدت کده کشدورهای دنیدا را از لحداظ
برخورداری از حقوق مالکیت (فیزیکی و فکری) با هد مقایسده مدیکندد (کیدانپدور و تدوالیی،
 .)101 :1392این شاخص متشکل از سه دسته از اجزای اساسی زیر است:
2

1. Amendola et al.
2. International Property Rights Index
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 .1محیط حقوقی و سیاسی ()LP
 .2حقوق مالکیت فیزیکی ()PPR
3
 .3حقوق مالکیت فکری ()IPR

2

 .3-1محیط حقوقی و سیاسی
حتی جام ترین حقوق مالکیت قانونی را نمیتوان به اجدرا درآورد ،مگدر اینکده حمایدت قدوی
قانون و قوه قضاییه مستقل داشته باشی که آنها را از ضمانت اجرایی برخوردار کنند .همانگونه
که شاهد وقای اخیر در سراسر خاورمیانه هسدتی  ،فقددان حقدوق مالکیدت و آزادی اقتصدادی،
م دیتوانددد موج د ب دیثبدداتی اقتصددادی و سیاس دی شددود (دادگددر .)1389 ،چهددار جددزء فرع دی
تشکیلدهنده جزء محیط حقوقی و سیاسی هستند (جدول .)1
 .3-1-1استقالل قضايی
این متغیر ،آزادی و درجه مصونیت قوه قضاییه از نفوذ و فشار گدروه هدای سیاسدی و تجداری را
بررسی میکند .استقالل قوه قضاییه ،ستون اصلی برای حمایت قاط و پشتیبانی مدثثر از نظدام
دادگاهی در ارتباط با مالکیت خصوصی است.
 .3-1-2حاکمیت قانون
این متغیر ،میزان اعتماد کارگزاران اقتصادی به قوانین جامعه و رعایت آنها را اندازه مدیگیرندد.
بویژه این متغیر ،کیفیت اجرای قراردادها ،پلیس و دادگاهها و همچنین احتمال جرم و خشدونت
را اندازهگیری میکند .این متغیر ،ترکیبی از چند نماگر از جمله عدالت ،صداقت ،اجرای قدانون،
سرعت و ک هزینه بودن نظام دادگاهی ،حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و پاسخگویی قدوای
قضاییه و مجریه است .این متغیر مکمل متغیدر اسدتقالل قضدایی اسدت (شدریفزاده و ندادران،
.)21 :1389
 .3-1-3ثبات سیاسی
درجه ثبات سیاسی به شکلی اساسی بر انگیزه فدرد بدرای کسد مالیدات یدا گسدترش آن و یدا
مدیریت بر داراییها تأثیر میگذارد (صمدی .)1389 ،هر اندازه احتمال بی ثباتی دولدت بیشدتر
باشد ،احتمال اینکه مردم اموالی را به دست آوردند و به وجاهت حقدوق متصدل بده آن اعتمداد
پیدا کنند ،کمتر خواهد بود (کیانپور.)33 :1392 ،
1. Legal and Political Environment
2. Physical Property Rights
3. Intellectual Property Rights
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 .3-1-4فساد
این متغیر ،چندین نماگر را ترکی میکند که ادامه اعمال قدرت عمدومی جهدت دسدتیابی بده
مناف خصوصی را اندازه میگیرد .در این متغیر ،اندواع مفاسدد خدرده پاهدا و دانده درشدت هدا،
همچنین «تسخیر» دولت توسط فرادستان و گروههای خصوصی را شامل میشود .مشابه دیگدر
متغیرها در جزء محیط حقوقی و سیاسی ،فسداد ،بدر اطمیندان مدردم بدر اجدرای سدال حقدوق
مالکیت تأثیر منفی می گذارد .فساد ،درجه غیر رسمی بودن اقتصاد را بازتاب میدهد که عامدل
اخالل در احترام و رعایت بیشتر مالکیت خصوصی قانونی است (موسول.)77: 2009 ،1
جدول  .1شاخص محیط حقوقی و سیاسی در ایران
تعداد کشور

رتبه منطقهای

18

16

18

18

18
18
18

تعداد کشور

رتبه جهانی

امتیاز

128

102

3.6

128

120

2.9

13

128

12

128
128

14

72

107
85
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کلی

4.3

استقالل قوه قضاییه

3.2

ثبات سیاسی

3.9

حاکمیت قانون
کنترل فساد

 .3-2حقوق مالکیت فیزيکی
رژی حقوق مالکیت قوی ،ناظر بر اعتماد مدردم بده کارآمددی ایدن رژید در حمایدت از حقدوق
مالکیت خصوصی است .همچنین این رژی انجام معامالت بیوقفه مربوط به ثبدت دارایدیهدا را
فراه میکند ،و در نهایت ،اجازه دسترسی به اعتبار الزم برای تبدیل دارایدیهدا بده سدرمایه را
میدهد .به این دالیل ،از متغیرهای زیر بدرای انددازهگیدری میدزان حمایدت از حقدوق مالکیدت
فیزیکی خصوصی استفاده میشود (دلیری( )1390،جدول .)2
جدول  .2شاخص حقوق مالکیت فیزیکی در ایران

تعداد کشور

رتبه منطقهای

تعداد کشور

رتبه جهانی

امتیاز

18

15

128

84

4.9

18
18
18

17
7

18

128
127
128

59
28

127

5.1
9.6
1
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حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی
ثبت اموال

دسترسی به وام

1. Musole
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 .3-2-1حمايت از حقوق مالکیت فیزيکی
این متغیر در ارتباط مستقی با قدرتمندی نظام حقوق مالکیت ی کشدور اسدت؛ زیدرا نظدرات
کارشناسان درباره کیفیت حمایت قضایی از مالکیت خصوصی شامل داراییهای مدالی را بازتداب
میدهد .عالوه بر این ،شامل نظرات اهل فن درباره تعریف روشن قانونی از حقوق مالکیت اسدت
(دلیری.)44: 1392 ،
 .3-2-2ثبت اموال
این متغیر ،دیدگاه صاحبان کس و کارها درباره میزان دشواری ثبت اموال از نظر تعداد روزها و
مراحل الزم را نشان می دهد .منب این اطالعات ،نشانگر آن است که این متغیر سیر کامل مراحل
الزم برای انتقال سند مالکیت زمین یا ساختمان از فروشنده به خریدار را ثبت میکند .هدر انددازه
ثبت مالکیت سختتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که داراییها در بخش غیر رسمی باقی بمانند و
بنابراین ،در و حمایت گسترده عمومی از نظام قوی حقوقی و حقوق مالکیت سال را محددود
میسازد (خیرخواهان و عرفانی .)1392 ،عالوه بر این ،موان ثبدت دارایدیهدا ،از انتقدال آنهدا از
کاربردهای بیارزش به سمت کاربریهای با ارزشتر جلدوگیری مدیکندد .ایدن متغیدر ،یکدی از
استداللهای اصلی اقتصادی را که هرناندو دسوتو مطرح کرد ،نشان میدهد (کیانپور.)65 :1392 ،
 .3-2-3دسترسی به وام
این متغیر ،دسترسی به وام بانکی بدون وثیقه را بده عندوان متغیدر جانشدین بدرای نشدان دادن
سطح توسعه یافتگی نهادهای مالی در کشور نشان میدهد .نهادهای مدالی در کندار نظدام قدوی
حقوق مالکیت ،نقش مکملی ایفا میکنند تا داراییهای اقتصادی وارد اقتصاد رسمی شوند.
 .3-3حقوق مالکیت فکری
جزء حقوق مالکیت فکری به ارزیابی حمایت از حقوق مالکیت فکری می پردازد .این جزء عالوه
بر سنجه مبتنی بر افکار عمومی حمایت از مالکیت فکری ،حمایدت از دو ندوع اصدلی از حقدوق
مالکیت فکری (حق اختراع و حق تکثیر) را به ترتی  ،از دیدگاه قانونی ]یا حقوقی[ و عملی ]یدا
واقعی[ ارزیابی میکند (جدول .)3
 .3-3-1حمايت از حقوق مالکیت فکری
این متغیر ،شامل نتایج نظرسنجی از افکار عمومی است که میزان حمایت ی ملدت از مالکیدت
فکری را نشان میدهد؛ بنابراین ،ید جنبده حیداتی از جدزء حقدوق مالکیدت فکدری اسدت .از
کارشناسان حاضر در هر کشور خواسته مدیشدود تدا حمایدت از مالکیدت فکدری در آن کشدور را
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عددگذاری کنند و امتیاز دهی از «ضعیف و اجرایینشده» بده «قدوی و اجرایدیشدده» تغییدر مدیکندد
(صمدی.)20: 1389 ،
جدول .3شاخص حقوق مالکیت فکری در ايران
تعداد کشور

رتبه منطقهای

18
18
9
-

13
18
9
-

تعداد کشور

رتبه جهانی

امتیاز

شاخص

کلی
4
102
128
حمایت از حقوق مالکیت فکری
3.2
120
128
حمایت از حق اختراع
4.7
99
108
بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران
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 .3-3-2حمايت از حق اختراع
این متغیر ،قدرتمندی قوانین حق اختراع در ی کشدور را بدر اسداس پدنج معیدار کلدی نشدان
میدهد :پوششدهی ،عضویت در پیمانهای بینالمللی ،محدودیت بر حقوق اختراعدات ،اجدرای
قانون و مدت زمان حمایت از حق اختراع (صمدی.)1389 ،
 .3-3-3بهرهبرداری غیر مجاز از آثار ديگران
میزان بهره برداری غیر مجاز در بخش مالکیت فکری ی نماگر مه از کارآمدی تنفیدذ حقدوق
مالکیت فکری در ی کشور است .اطالعات برای ایدن متغیدر ،از اتحادیده بدینالمللدی مالکیدت
فکری جم آوری میشود که در گزارش ویژه نمایندگی تجاری آمریکا در مرور سالیانه رویههای
مالکیت فکری کشورها تسلی میشود .این متغیر ،شامل اطالعاتی دربداره میدزان بهدره بدرداری
غیر مجاز در صنای تحت حمایت حق تکثیر از جمله نرمافزار تجاری و صفحه و موسیقی اسدت.
از آنجا که این متغیر نتایج عملی بر اساس «دادههای سخت» را نشان مدیدهدد ،کشدورها را بدا
توجه به کارآمدی آنها در حمایت از حقوق مالکیت فکری رتبهبندی میکند .دادههدا از اتحادیده
بینالمللی مالکیت فکری با جدیدترین آمار موجود از اتحادیه نرمافزار تجاری تکمیل میشود.
برای رتبهبندی کلی  ،IRPIنمره ای از صفر تا  10به هر کشور داده میشود؛ به گونهای کده
نمره  ،10نشان دهنده بیشترین حمایت از حقوق مالکیت و صفر ،نشاندهنده کمترین حمایدت
از حقوق مالکیت میباشد .برای هر کدام از شاخصها (محیط حقوقی و سیاسی ،حقوق مالکیدت
فیزیکی و حقوق مالکیت فکری) نیز همین روند انجام میشود؛ بهگونهای کده هدر کددام از سده
دسته متغیرهای متشکل آنها به صورت میانگین محاسبه شده و نمره نهایی برای هر شداخص را
نمایش میدهد .برای نرمالسازی متغیرها بین نمرههای صفر تا ده از فرمول زیر استفاده میشود:
X max  X i
)*10
X max  X min

(
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که در این معادله X i ،نشانگر ارزش فردی هر کشور بوده و  X max , X minنیدز بده ترتید  ،نشدانگر
بیشترین و کمترین مقدار از متغیر در نمونه مورد نظر است (دلیری .)1390 ،محاسبه کلی ایدن
شاخص نتایج کلی زیر را در برداشت.
جدول .4شاخص حقوق مالکیت بین المللی در ايران
تعداد کشور

رتبه منطقهای

تعداد کشور

رتبه جهانی

امتیاز

18

14

128

101

4.2

کلی

18

17

128

95

5.1

حقوق مالکیت فیزیکی

18
18

16

13

128
128

102
102

3.6
4

محیط حقوقی و سیاسی
حقوق مالکیت فکری
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 .4روش تحقیق

 .4-1شبکه عصبی پرسپترون
در این شبکه ،بردارهای ورودی شامل حدود پیوسدتهای از مقدادیر اسدت؛ امدا بردارهدای هدد
شامل اعداد باینری یعنی صفر و ی هستند که بعد از آموزش تولید میشوند.

)aout f ( w  p  b

w1R   x1   b1   a1 
  
M   x2  
b  a2 
   2 
 
M   M  M  M

br 
wSR   x3  
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L
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 w11 w12
w
O
f (  21
 M L

 w1R L

برای آموزش شبکه پرسپترون ت الیه زوج بردارهای آموزشدی شدامل بردارهدای ورودی و
بردارهای هد به شبکه داده میشود .سپس ماتریس وزن بدا درایدههدای کدوچکی بدرای همده
وزنهای شبکه به صورت تصادفی فرض میشود .بردار ورودی در مداتریس وزن ،ضدرب شدده و
تاب تحری حدی باینری به این بردارهای وزندار اعمال میشود.
1   (WP b)   j
aj  
0   (WP b)   j

اکنون میتوانی مقدار خطا را برای هر سلول عصبی به صدورت اخدتال خروجدی عملدی و
خروجی هد محاسبه نمایی :
errori ti  ai
با داشتن مقدار خطا ،وزنها اصالح میگردند و این عمل اصالح وزنها آنقدر تکرار می شدود
تا مقدار خطای شبکه به حد قابل قبول برسد .الگوریت ارائهشده برای شبکههای پرسپترون ت
الیه ارائه شده است .شبکه های ت الیه این مشکل اساسی را دارند که تنهدا از تواندایی حدل آن
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دسته از مسائل طبقهبندی برخوردارند که به طور خطی از ه مستقلاندد و از حدل بسدیاری از
مسائل و طبقهبندی الگوهایی که در فضای ورودی به طور خطی از هد جددا ناپذیراندد ،نداتوان
میباشد .این ناتوانیها توسط الگوریت یادگیری پس از انتشدار خطدا بدرای شدبکه هدای عصدبی
پرسپترون چند الیه مرتف میشود .در شبکههای چند الیه ،الیه ها به ترتید بده هد متصدل
میشوند؛ بهگونهای که خروجیهای الیه اول ،ورودیهای الیه دوم و به همین ترتی  ،تا آخر که
خروجیهای الیه آخر خروجیهای اصلی و پاسخ واقعی شبکه را تشکیل میدهندد .بده عبدارتی
دیگر ،جریان سیگنال شبکه در ی مسیر پیشخور صورت میگیرد کده از الیده ورودی شدروع
شده و به الیه خروجی خت میگردد.
عموما در شبکههای چند الیه پرسپترون ،دو ندوع سدیگنال اسدتفاده مدی شدود کده بدا هد
متفاوتاند :دسته اول ،سیگنالهای تابعی که بر اساس ورودیهای هر نرون و پارامترهای وزن و
تاب محر نظیرش محاسبه میشوند و دسته دوم ،سیگنالهای خطدا کده بدا برگشدت از الیده
خروجی و منشع شدن به الیههای پنهان دیگر محاسبه می شوند .تعداد نرونهای الیه پنهدان
بستگی به نظر طراح شبکه دارد و با سعی و خطا به دست می آید .در صورت کافی نبودن تعداد
نرونها ،شبکه قادر نخواهد بود نگاشت دقیقی بین بردارهدای ورودی وخروجدی ایجداد کندد .در
خروجی هر نرون از شبکه پرسپترون ،ی تداب خطدی قدرار دارد و فرایندد یدادگیری در تمدام
نرونها و الیهها صورت میگیرد .همه وزنها و بایاسهایی کده در شدبکه قدرار دارندد ،در طدول
فرایند یادگیری قابل تغییر هستند.
 .4-2روش شبکههای بیزی
تئوری تخمین ،به تعیین بهترین تخمدین از پارامترهدای نامشدخص بدا مشداهده سدیگنالهدای
مربوطه و یا بهبودی از ی سیگنال مربوط می شود ،هنگامی کده بدا ندویز ترکید شدده اسدت.
تخمین زن به عنوان ورودی مجموعهای ،مشاهدات نویزی خود را در دسترس دارد و با اسدتفاده
از مدلهای پویا و یا مدلهای آماری ،تخمینی از پارامترهای نامشخص به دست مدیآورد .مددل
بیزی ،داده های سیگنال مشاهده شده و تجمعی از احتماالت قبلی از فرایند را به کار مدی گیدرد
(ژانگ و کوای.)2005 ،1
 .5نتايج تجربی تحقیق

 .5-1دادههای تحقیق
روش تحقیق حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد بررسی شدامل تمدام
کشورهای دارای رتبهبندی حقوق مالکیت است که بده عندوان نمونده ،کشدور ایدران طدی دوره
1. Zhang & Qi
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 1387-95انتخاب ،و به منظور جم آوری داده هدای مدورد نیداز ،از دادههدای سدازمان حقدوق
مالکیت بین المللی و بان جهانی استفاده شده است .برای برآورد مدل از نظدر اجدرا و آمدار ،از
شددبکه عصددبی بددا اسددتفاده از نددرمافددزار متل د و هددوش مصددنوعی بددا اسددتفاده از نددرم اف دزار
 NeuroSolutionبه تخمین مدل میپردازی  .روش تجزیه و تحلیل دادهها بدا اسدتفاده از شدبکه
عصبی پرسپترون و با استفاده از روش شبکههای بیزی است.

محیط حقوقی و
سیاسی
استقالل قوه قضاییه
حاکمیت قانون
ثبات سیاسی
کنترل فساد

جدول  .5متغیرهای کاربردی شبکه عصبی
حقوق مالکیت فیزیکی

حقوق مالکیت فکری

حمایت از حقوق مالکیت فکری
حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی
حمایت از حق اختراع
ثبت اموال
بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران
دسترسی به وام

توسعه
اقتصادی*
توسعه انسانی

ماخذ( :کیانپور)1392 ،
* برای اندازهگیری آن ،از شاخص توسعه انسانی استفاده شده است .از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی ،شداخص
توسعه انسانی ( )HDIاست .این شاخص در سال  1991توسط سازمان ملل متحد معرفی گردیدد کده براسداس ایدن
شاخصها ،محاسبه میگردد :درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خریدد) ،امیدد بده زنددگی (در بددو
تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است).

 .5-2نتايج مدل
نمودار  1کارآیی مدل را برای میانگین مربعات خطا همراه با تکرارها مورد بررسی قرار میدهدد.
با توجه به شکل ،متوجه خواهی شد بعد از  2بار تکرار ،نقطده بهینده فدرا مدیرسدد .همچندین
مرحله اعتبار سنجی نشان میدهد با توجه به افزایش تکدرار ،خطدای مرحلده آمدوزش در حدال
کاهش بوده ،که نشان میدهد الگو رو به بهبود است.

نمودار  :1کارآیی (میانگین مربعات خطا در برابر تکرارها)
ماخذ :یافتههای پژوهش
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با توجه به شبیهسازی انجام شده ،همینطورکه در نمدودار  2مالحظده مدیشدود ،در تعدداد
تکرار بیشتر نیز حداقل میانگین مربعات با کاهش به سمت صفر مواجه میشود و تخمین ،گدواه
آن است که  2بار تکرار بهینه میباشد.

نمودار  .2شبیهسازی میانگین مربعات خطا در برابر تکرارهای بیشتر
ماخذ :یافتههای پژوهش

با استنباط از نمودار  ،3متوجه خواهی شد گرادیان در حال کاهش است و با توجه به اینکه
تعداد دفعات اعتبارسنجی روی  30تنظی شده است ،هیچ خطایی به صورت سریالی به صدورت
 30بار رخ نداده ،که نشاندهنده استحکام مدل است.

نمودار  .3شبیهسازی مرحله آموزش
ماخذ :یافتههای پژوهش
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نمودار  4نشاندهنده خروجی شبکه عصبی و واقعی است .با توجه به آن ،متوجه مدیشدوی
اکثرا خطا در صفر قرار دارد و خروجی شبکه عصبی و واقعی بیشتر مواق به خوبی برازش شدده
و این دو بر ه منطبق هستند که دال بر کیفیت خوب شبکه عصبی است.

نمودار  .4نمودار تاب برازش خروجی شبکه عصبی و واقعی
ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به نمودار رگرسیونی  5متوجه خواهی شد مدل خوبی برازش شده اسدت؛ زیدرا اکثدرا
مقدار برازش شده با مقدار هد برابر است .همچنین ضری همبستگی باالی مدل ،نشداندهندده
ارتباط  87درصدی متغیر خروجی و متغیر هد میباشد.

نمودار  .5نمودار رگرسیون برآورد شده رگرسیون اصلی
ماخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  .6مقادیر برآورد شده میانگین مربعات خطا و ضری تعیین حاصل از آموزش
مرحله آموزش
مرحله اعتبارسنجی
مرحله آزمون

میانگین مربعات خطا
2.99104e-4
0.00000e-5
4.38928e-4

ضری تعیین
8.89437e-1
1.00000e-0
1.00000e-0

درصد دادهها
60
20
20

جدول  .7مقادیر واقعی ،پیشبینی شده و خطای پیشبینی
خطای پیشبینی
مقدار پیشبینی
مقدار واقعی
سال
-0/012196442
0/740196442
0/728
1387
-0/005196442
0/740196442
0/735
1388
0/004803558
0/740196442
0/745
1389
-0/008235819
0/763235819
0/755
1390
0/005764181
0/763235819
0/769
1391
0/003008369
0/766991631
0/77
1392
-0/002225592
0/776225592
0/774
1393
-0/002225592
0/776225592
0/774
1394
0/010764181
0/763235819
0/774
1395

پس از تخمین رگرسیون مربوطه ،به پیشبینی مدل شبکه عصبی خواهی پرداخت و رابطه
توسعه انسانی و حقوق مالکیت را تا سال  1400پیشبینی خواهی کرد کده در نمدودار  6قابدل
مشاهده بوده ،و همانطورکه مالحظه میگردد ،با ی شی مالی در همدان محددوده در حدال
افزایش است؛ که نشان میدهد چنانچه حقوق مالکیت در ایران با همین روند ادامه یابد ،تغییدر
خاصی در توسعه کشور ایجاد نمیشود.

نمودار  .6پیشبینی متغیرهد طی سالهای 1387-1400
ماخذ :یافتههای پژوهش
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همچنین با برنامهنویسی انجام شده ،آنالیز حساسیت متغیرهای مدل به دسدت آمدد کده در
جدول  8نشان داده شده است .همانطورکه مشخص است ،محدیط حقدوقی و سیاسدی ،حقدوق
مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری ،به ترتی باالترین تأثیرات را بر توسعه خواهند داشت.
جدول  .8رتبه اثرگذاری با توجه به جدول آنالیز حساسیت

متغیر
محیط حقوقی و سیاسی
حقوق مالکیت فیزیکی
حقوق مالکیت فکری

شاخص
LP
PPR
IPR

ماخذ :یافتههای پژوهش

رتبه اثرگذاری
1
2
3

مقدار عددی
0/04241
0/00839
0/00641

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
از دید اقتصاددانان ،برقراری امنیت برای حقوق مالکان ،سب ایجاد انگیزه برای افراد برای انجام
فعالیتهای اقتصادی خواهدد شدد؛ بدهگوندهایکده تدأمین حقدوق مالکیدت در جامعده ،ریسد
فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و با کاهش هزینههای مبادله و نا اطمینانی ،سب تسهیل و
رونق فعالیت اقتصادی خواهد شد .معموال منظور اقتصاددانان از حقوق مالکیت ،حقوق مالکیدت
خصوصی است که یکی از ویژگیهای بارز آن ،داشتن توانایی قانونی به منظور بازداشتن دیگران
در استفاده از ی کاال یا دارایی میباشد .تخمدینهدای پدژوهش حداکی از آن اسدت کده روش
آماری لونبرگ -مارکاردت ،با توجه حداقل بودن میانگین مربعات خطا و اعتبارسدنجی مناسد ،
دارای کارآیی خوبی برای تخمین مدل است.
با توجه به اینکه تعداد دفعات اعتبارسنجی  30انتخاب شد و در هر بار پیاپی با توقدف خطدا
روبرو بودی  ،که بهبود مدل را نشان میدهد و نشان دهنده استحکام مددل اسدت کده خروجدی
شبکه عصبی وخروجی واقعی متغیرها در مدل ،دلیلی بر کیفیت خوب شبکه عصدبی اسدت .در
خصوص ضری همبستگی مرحله آموزش ،میتوان گفت با توجه به مقدار  0.88نشان از برازش
خوب آموزش مدل دارد و همچنین ضری همبستگی مرحله اعتبارسنجی و آزمون که با توجده
به اینکه مقدار ی حاصل شده ،نشان میدهد  100درصدد بدرازش متغیدر هدد و خروجدی،
بدون هیچگونه خطایی تخمین خورده ،که ی شاخص کلی با ضدری همبسدتگی  0.87ایجداد
شده ،و میزان همبستگی خطی بین متغیرهای هد و مقدار واقعی از سنجش خوبی ،و ضدری
همبستگی از شدت رابطه باالیی برخوردار است و این نشان میدهد که حقوق مالکیت بر توسعه
انسانی تأثیر باالیی دارد.
همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت ،مشخص شدد محدیط حقدوقی و سیاسدی ،بداالترین
تأثیر را بر توسعه دارد ،فقدان محیط حقوقی و سیاسی ،میتواند موج بی ثباتی و عدم توسدعه
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یافتگی بیشتر شود .دومین رتبه اثرگذاری ،مربوط به حقوق مالکیت فیزیکی است .رژی حقدوق
مالکیت قوی ،بیانگر اعتماد مردم به کارآمدی بیشتر در جامعه و توسعه یافتگی بیشتر میباشدد
و نهایتا ،حقوق مالکیت فکری ،آخرین حلقه اثرگذاری را خواهد داشت .این جزء عالوه بر سنجه
مبتنی بر افکار عمومی ،حمایت از مالکیت فکری ،حمایدت از دو ندوع اصدلی از حقدوق مالکیدت
فکری یعنی حق اختراع و حق تکثیر را به ترتی  ،از دیدگاه قانونی یا حقوقی و عملی یدا واقعدی
ارزیابی میکند.
منابع
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