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  نوفل قاسم علي الشهوان . د
   : البحث لصستخم

إن المعلومات المتوفرة عن دور األنشطة العلمية واإلبداعيـة للبحـث   
والتطوير في التطور االقتصادي والتقدم التقاني محدودة عالمياً حتى لدى 

الكلي أو الجزئـي   االقتصاديالمتقدمة، سواء على المستوى  اداتاالقتص
وحتى لو توفرت تلك المعلومـات  . وسواء في الميدان اإلنتاجي أو البحثي

فهي تخمينية وغير دقيقة، ومع ذلك فهي تحظى بقدر كبير من األهمية في 
بهـا  تقييم األداء العلمي العام وبما يوازي األهمية اإلقتصادية التي تحظى 

  .األنشطة اإلبداعية ذاتها ولربما أكثر من ذلك
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الكفاءة البحثية وتقنيتها فـي  
التحوالت اإلقتصادية المحتسبة لقطاع بحثي متخصص في العراق، وذلك 
من خالل تقدير آثار كل من تغيرات الكفاءة الفنيـة والتغيـرات التقنيـة    

شركة بحثية على كل من النـاتج السـنوي المقـاس     للبحث والتطوير في
بالقيمة المضافة فيها وعلى النمو االقتصادي المحتسب فيها وعلى التقـدم  

  . التقاني المقاس لها
وجدت الدراسة من بين ابرز النتائج أن الكفاءة البحثية فيها كانت لهـا  

لنمو والتقدم، آثار إيجابية على المتغيرات االقتصادية الهدفية وهي الناتج وا
وأما التقنية البحثية فكانت لها . بخالف آثار الكفاءة التطويرية عليها تماماً

آثار سلبية على تلك المؤشرات، فيما كانت التقنيـة التطويريـة إيجابيـة    
  .التأثير على النمو االقتصادي فقط
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دور كفاءة البحث والتطوير وتقنيتهما يف النمو 

  العامةلشركة الكندي  اإلقتصادي
  

א. א *מ

  مدخل
الحصـول علـى    ]2001الفهادي والشهوان، [ أمكن في دراسة سابقة

مقاييس كمية للكفاءة وللتقنية تعزى إلى األنشطة اإلبداعية مثل األبحـاث  
التطبيقية وجهود التطوير في شركة بحثية، وذلك بتطبيق نموذج رياضي 

د أن الكفاءة البحثيـة فيهـا كانـت    جرى تطويره لهذا الغرض، حيث وج
متزايدة ومعها تغيرات تقنية متزايدة أكثر بينما كانت الكفاءة التطويريـة  

  . وتقنيتها متراجعة أحياناً
تقـدير آثـار المقـاييس المشـتقة علـى      الى الدراسة الحالية تهدف و

شـركة الكنـدي   ( المتغيرات الهدفية المهمة للشركة البحثية المتخصصـة 
المضافة والنمـو االقتصـادي   الحقيقية القيمة المقاس بناتج الهي و )العامة

  ). 1988-2000(والتقدم التقاني للفترة 
  
  

                                                 
  .جامعة الموصل/ مركز الدراسات اإلقليمية – وباحث علمي أقدم مدرس  *

يشكر الباحث اسهامات جادة ومفيدة للمالحظات القيمة لألقتصادي األستاذ الدكتور 
ي وتعليقات الدكتور طـه يـونس حمـادي مـن كليـة اإلدارة      سالم توفيق النجف

واإلقتصاد بجامعة الموصل، والمناقشات العلمية للزمالء فـي مركـز الدراسـات    
وكل ما قد يرد في المتن من هنـات مـن مسـؤولية    . اإلقليمية بجامعة الموصل

  .الباحث
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ويفترض البحث في هذه العالقات وجود آثار ايجابية لكفاءة األنشـطة  
اإلبداعية المقاسة للشركة على الناتج اإلقتصادي لها وعلى كل من النمـو  

التقـدير   بحث منهجيةال مدتاعولذلك . ي فيهااإلقتصادي والتقدم التكنولوج
وذلـك  بحسب األنشطة اإلبداعية السائدة من التحليل ثالثة أنماط لالقياسي 

  : في ثالثة محاور رئيسة هي
  ).المشروعات البحثية المنفذة(محور نشاط األبحاث التطبيقية  -1
  ..).التدريب والتأهيل(محور أنشطة التطوير  -2
  .شاط الكلي للبحث التطبيقي والتطوير العلميمحور مجموع الن -3

 :وعليه تأخذ عالقات التقدير ثالثة أشكال هي    
X = f (L, K, D, LD, KD)                                                  (1)   
X = f (L, K, R, LR, KR)                                                   (2) 
X = f (L, K, R&D, LR&D, KR&D)                                     (3) 

 X=va, va'/va, or)المتغير المعتمد فـي التحليـل   (X)حيث يمثل 
A'/A) الناتج المقاس بالقيمة المضافة : ، وهو إما(va)   1(في المعادلـة (

فـي المعادلـة    (va´/va)في أدناه؛ أو النمو االقتصادي السنوي المقاس 
ادلتين    (A´/A)التقدم التقاني المقـاس فيهـا    ؛ أو)2( . )4(و ) 3(في المع

يتم تقدير أربعة أنماط من الدوال هي دوال اإلنتاج ودالـة النمـو    ومن ثم
وفي المعادلة الرابعة يجري تقدير معدالت العائد من  ،ودالة التقدم التقاني

دير عدد من وفي كل منها يتم تق (Z)التقدم التقاني على المتغير اإلبداعي 
  :النماذج االحتمالية المقدرة من المعادالت اآلتية وهي
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في فقرات المحاور القادمة سـيتم  . Z = R, D, Or R&D: حيث ان

تقدير األنماط السابقة لمعرفة آثار الكفاءة البحثية والتطويريـة وتقنيتهمـا   
منفردة ومجتمعة على كل من الناتج السـنوي للشـركة وعلـى النمـو     

  .ادي المتحقق وعلى التقدم التقاني المقاس فيهااإلقتص
بينت النتائج أن الكفاءة البحثية فقط لشركة الكندي العامة قد لعبت دوراً 
ايجابياً في تحقيق مستويات الناتج النهائي والنمـو اإلقتصـادي والتقـدم    
التكنولوجي، وذلك بخالف كفاءة أنشطة التطوير التي لم يتأكد لها أي دور 

وبالمقابل تبين أن التقنية البحثية المعتمدة طيلة تلـك المـدة قـد    . ملحوظ
، بينـا  )النتج والنمـو والتقـدم  (تركت آثار سلبية على المؤشرات أعاله 

  .أظهرت التقنية التطويرية أثر ايجابي فقط على النمو اإلقتصادي
  

  محور األبحاث التطبيقية - 1
 APPLIED RESEARCHES ( R) PIVOT  

النموذج الرياضي تم الحصول على مقيـاس الكفـاءة   بتطبيق خطوات 
إلى نشاط البحـث  ) أوالً(المجسدة ومقياس التقنية المجسدة واللذان يعزيان 

وقد أعيد تقدير آثارها إلى جانب آثار العمل ورأس . التطبيقي في الشركة
 (log va)نفسه على الناتج  (KR)المال المادي ورأسمال البحث التطبيقي 

  االقتصادي المقاس وعلى التقدم التقاني فيها وكـذلك تقـدير    وعلى النمو
 والكفـاءة  (R)لمتحققة من التقدم التقاني على النشاط اإلبـداعي  ا العوائد
(LR) والتقنية(KR)   وكانت نتائج التقدير ملخصة كما في النماذج القياسية

  ).1-الجدول(اآلتية في 
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أسبقيات ظهـور  ) 1-الجدول(رجة في تبين من إجراءات التقدير المد

الكفـاءة  ) 2(رأس المال ) 1: (عناصر اإلنتاج بحسب دورهـا فيه وهي
في حـين أن  ].. (1)-المعادلة[العمل البحثي الطبيعي ) 4(التقنية، ثم ) 3(

) 3(العمـل  ) 2(رأس المال ) 1(ترتيب أهمية العناصر في  النمو كانت 
أما بالنسبة للتقدم ]. (2)-المعادلة[لكفاءة وأخيراً ا) 5(التطوير ) 4(التقنية 

التقاني للشركة فكان الدور للتغير التقني البحثي وللكفاءة الفنيـة للنشـاط   
تتبين العناصر التي حقت ] (4)-المعادلة[وفي ]. (3)-المعادلة[البحثي فقط 

والكفاءة  (R) يعوائد نمو فهي متغيرات النشاط اإلبداعي؛ البحث التطبيق
  .(kR)والتغيرات التقنية  (LR)لعلمية الفنية ا
  
  
  

 26,53%       0.129          (-0.46)                     (-1.99)                      (2.31)                            
D/va&KR 14.0-  /vak 0.00000-  /vaL 0.00071   -0.06578       

62.76%      0.0922                  (-0.49)                   (-0.40)                 (-3.82)                         
D)&/KRD&KR( 0.023-/L)L( 0.040-/k)k( 0.053- 0.03997       

 61.81%         0.088                                                                            (-5.40)                         
      /k)k( 0.054- -0.04146/

99.4%        0.0582                     (-6.79)...                                                                           
           /k)k0.0609(-                                                                           

     (1.02)                                  (-4.13)       (17.28)          (9.73)                              
/L)L( 0.068D)&/KRD&(KR0.251-/k)k( 1.286/L)L2.86( .071670           
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وفي ما يأتي تفصيل مراحل الحصول على هذه الخالصة التحليلية كما 
الحظ قيمة الخطـأ  [رسمتها عمليات التقدير اإلحصائي والتحليل القياسي 

  .لكل نموذج مقدر] (R2)ومعامل االرتباط  (SE)المعياري 

  بحاث التطبيقية على الناتج آثار تغيرات الكفاءة والتقنية لأل   1-1
باستخدام البرمجية الجاهزة التي تعتمد االختيار التلقـائي للمتغيـرات   

 STEPWISE) متدرج الخطواتنحدار إلالمؤثرة معنوياً وهي برمجية ا
REGRESSION)المتغيرات اآلتية بحسب درجـة أهميتهـا    ت، ترشح

توضيحية للتغيـرات  واإلسهام في المقدرة ال) مستوى المعنوية اإلحصائية(
-الجـدول (الحظ [الحاصلة في الناتج السنوي للشركة طيلة مدة الدراسة 

2.[(  
  :في تقديرات هذه البرمجية اإلحصائية يالحظ اآلتي

بشـكله اللوغـاريتمي   [في الخطوة األولى ترشح رأس المال المادي  -1
(LOGK) [ من تغيرات الناتج بتـأثير إيجـابي   %) 11,89(ليشرح

ــة ذا ــدارها   ومرون ــائية مق ــة إحص ــار (دالل  =α1 (tα)]اختب
[0.856(12.47)].  
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  الكفاءة والتقنية لألبحاث التطبيقية علىتغيرات  تقديرات آثار :2-الجدول
  *(1988-2000)للشرآة البحثية  الناتج

  

 Step   1    2    3    4 

Constant     2.562     -2.387     10.662    -29.776 

Log k          0.856     1.067      0.379       0.562 

T-Ratio      12.47      14.02    2.49    4.57 

logL.KR       1.07   1.41   137 

T-Ratio         3.83    7.05    9.19 

logk.KR                      -0.403   -0.330 

T-Ratio       -4.81     -5.05 

Log L           2.61 

T-Ratio         3.83 

S.E.  0.560   0.427   0.286   0.213 

R2  89.11   94.00   97.45   98.67 

 
في الخطوة الثانية ترشحت تغيرات الكفاءة الفنية للباحثين عنصـراً   -2 

  إلـى   لترفع المقدرة التوضـيحية للنمـوذج   (LKR)ثانياً في اإلنتاج  
، [α2 (tα)=1.07(3.83)]وبتأثر إيجابي مع داللة إحصـائية  ) 0,94(

من تغيرات الناتج تشرحها تغيـرات رأس المـال   %) 94(بمعنى ان 
  .طوالكفاءة معاً فق
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في الخطوة الثالثة ترشحت التغيرات التقنية للنشاط البحثي المجسـدة   -3

عنصراً ثالثـاً فـي اإلنتـاج، لترفـع المقـدرة        (kKR)برأس المال 
وبتأثير سلبي على الناتج مع داللـة   (R2=97.45%)التوضيحية إلى 
  ..[α3 (tα) = - 0.403(-4.81)]إحصائية مؤكدة 

واألخيرة ترشح عنصر العمل البحثي الطبيعـي  وفي الخطوة الرابعة  -4
(Log L)   عنصراً رابعاً في اإلنتاج وتزداد معه المقدرة التوضـيحية

وبتأثير إيجـابي  %) (67,98لتغيرات نموذج الناتج المقدر إلى مقدار 
  .[α4 (tα) = 2.61(3.83)]معنوياً 

ـ (المباشرة ألنشطة األبحاث التطبيقية  -يالحظ ظهور اآلثار غير ي وه
في الخطوتين الثانيـة والثالثـة علـى    ) تغيرات الكفاءة والتغيرات التقنية

)  (R )أي لعنصر البحث التطبيقـي (الترتيب وغياب اآلثار المباشرة لها 
-الجدول(من  (2) نفسه بسبب فقدان أهميته أصالً كما لوحظ في المعادلة

  .السابق) 1
  

  القتصادي    آثار الكفاءة والتقنية البحثية على النمو ا 1-2
في هذا المجال من التقدير القياسي اتضح أنه ليس كل ما يؤثر علـى  
الناتج يمكن ان يؤثر على النمو وهذه إحدى الحقائق المهمة التي كشـفت  

متـدرج  برنامج الوقد بنت نتائج الترشيح المقدرة ب. عنها الدراسة الحالية
   سـبة للنمـو  الخطوات أهمية جميع المتغيـرات الخمسـة المسـتقلة بالن   

االقتصادي ولكن بأسبقيات مختلفة عما سبق تماما باستثناء عنصـر رأس  
  :وكما يأتي)] 3-الجدول(يالحظ [المال المادي 
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في الخطوة الثالثة بعد رأس المال والعمل ترشحت التغيرات التقنيـة   -1

المجسدة والتي تعزى إلى البحث التطبيقـي لترفـع معـه المقـدرة     
 ♣سالبة) ومرونة نمو(ولكن بتأثير  (R2= 96.49%)التوضيحية إلى 

أيضاً، كما في االتجاه الخطي مع اإلنتاج ولكن قيمة المعامل منخفضة 
[β3(tα)=-0.091(-2.85)].  

في الخطوة الرابعة ترشح النمو الحاصل في رأسمال البحث والتطوير  -2
 (R2)ة التطبيقي عنصراً رابعاً في تفسير النمو االقتصادي، لترتفع قيم

-=β4(tα)]سالبة  ) ومرونة نمو(وبقيمة بمعامل تأثير  (%98,2)إلى 
حيث كان غائبا في عالقته الخطية باإلنتـاج، كمـا    [(4.68-)0.204
  .لوحظ قبل قليل

تغيراً خامساً فـي    R(dK/K)في الخطوة الخامسة ترشح نمو الكفاءة  -3
ـ      ى شرح النمو االقتصادي ويرفـع درجـة التوضـيح والتفسـير إل

 = β5(tα)]وبتأثير إيجابي ومهم  بداللة إحصائية كبيرة %) 99,26(
0.24(4.49)].  

 6,55(كان متوسط معدل النمو االقتصـادي لمجمـل الفتـرة بـين      -4
  ).3-الجدول(من  (4,5)بالمائة في السنة، الحظ المعادلتين ) 7,36إلى

مـن النمـو   %) 89(من هذه التقديرات يمكن االستنتاج ان اكثر من 
شرحه تغيرات النمو في رصيد رأس المال المادي بينمـا تشـرح كـل    ت

  .الباقية منه%) 10( العوامل األربع األخرى الـ

                                                 
  .سيتم في الخاتمة تحليل مضمون اإلشارة السالبة ♣
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تقدير آثار تغيرات الكفاءة والتقنية لألبحاث التطبيقية على : 3-الجدول
  )1988-2000(النمو االقتصادي للشركة البحثية 

  Step     1            2              3             4       5 

Constant  0.12555      0.05138            0.01672          0.07363   0.06550 

dk/k                     1.225           1.114     1.008              1.184       1.166 

T-Ratio      12.38           14.42     13.49              16.35     24.23 

dL/L                                 2.43      2.71                  3.05        2.83 

T-Ratio                        4.10      5.34                7.90    10.86 

(dk/k)KR                              -0.091               -0.093         -0.134 

T-Ratio                                                           -2.85             -3.93     -7.38 

dKR/KR                                           -0.242  -0.204 

T-Ratio                                           -3.77            -4.68 

(dL/L)KR                                  0.246 

T-Ratio                                     4.49 

S.E                      0.170       0.124               0.104          0.0772          0.0511 

R2               89.49       94.71              96.49           98.20    99.26 
  

  آثار الكفاءة والتقنية البحثية على التقدم التقاني    1-3
عند استبعاد دور كل من العمل ورأس المال التقليديين وكذلك إسهامهما 
في اإلنتاج والنمو االقتصادي فكل ما يتبقى لدينا هـو عناصـر اإلبـداع    

مـن المعادلـة   ) من العناصر المستقلة(التقني العلمي في الطرف األيمن 
االقتصادي، لكي تشرح التقدم التقاني المقاس بالباقي من نمو العامة للنمو 

فـي  (اإلنتاجية الكلية التي ال تعزى إلى العمل وال إلى رأس المال المادي 
  ولدى إجراء انحدار التقدم التقاني المقـاس  . من المعادلة) الطرف األيسر
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 وغيـر المباشـرة؛ وهـي     (R)على عناصر النشاط اإلبداعي المباشرة،
بوصفها آثاراً غير مباشـرة    (KR)والتغير التقني  (LR)تغيرات الكفاءة 

  )]:4-الجدول(الحظ [، تمثلت نتائج التقدير بما يأتي  (R)لـ
في الخطوة األولى رشح البرنامج الجاهز متعدد الخطـوات التغيـر    -1

التقني لألبحاث التطبيقية المجسد ماديا برأس المـال ليشـرح لوحـده    
مقياسـا  (التغيرات في معدالت نمو  اإلنتاجية الكليـة   من%) 45,67(

بنحـو  ) ومرونـة نمـو سـلبية   (، ولكن بتأثير سـلبي  )للتقدم التقاني
[λ1(tα)=0.109(-3.89)]  وبداللة إحصائية كبيرة كما يالحظ من قيمة

(tα).  

تقديرات آثار تغيرات الكفاءة والتقنية لألبحاث التطبيقية على : 4-الجدول
  ) 2000- 1988(اني المقاس للشركة البحثية التقدم التق

Step             1                               2 

Constant  -0.01961      -0.02503 

(dk/k)KR   0.109          -0.156 
T-Ratio       -3.89            -5.50 
(dL/L)KR                     0.269 
T-Ratio                  2.95 
S.E                         0.105         0.0879 

R2                45.67            64.03 

في الخطوة الثانية ترشحت تغيرات الكفاءة عنصراً ثالثاً فـي شـرح    -2
ومعامــل %) 64,03(التقـدم التقــاني وبمقــدرة توضــيحية بلغــت  

  . [λ2(tα)=0.269(64.03)]إيجابي ومهم ) ومرونة نمو(تأثير
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  .غياب اآلثار المباشرة لنمو أنشطة األبحاث التطبيقية في التقدم التقاني -3
-)بين ) غير المجسد(تراوح متوسط معدالت التقدم التقاني الخارجي  -4

معدل ) 4-الجدول(في العام وهو كما يالحظ من  (0.025)و (0.020
ي اإليجابي تقدم سالب عموماً، وعليه فإن متوسط معدل النمو االقتصاد

سابق (في السنة %) 7,36-6,55(والبالغ ) الفقرة السابقة ب(في أعاله 
أي (كان معظمه يعزى إلى النمو الحاصل في قوة العمل البحثي ) الذكر

فلو . المتاحة وفي اإلمكانات المادية الرأسمالية للشركة) الطاقة البحثية
المتوسط العام  وان%) 7(افترضنا ان المتوسط الكلي لمعدل النمو كان 

فهذا يعني ان العمل ورأس %) 2-(لمعدل التقدم التقاني الخارجي كان 
فـي  %) 9(المال يشتركان في اإلسهام بمعدل نمو اقتصادي يتجـاوز  

  . السنة
وهنا ينبغي التأكيد على نقطة هامة، وهي ان تفسير نسـبة التغيـر ال   

فـي النمـو أم فـي    تعني مطلقاً مقدار نسبة اإلسهام في هذا التغير سواء 
التقدم، واألخيرة تحتسب بصيغة مختلفة تماماً خاصة باحتسـاب مصـادر   
النمو والتقدم وهي خارج إطار الدراسة والتحليل في هذا الصدد، وربمـا  
تطلب العمل الحقاً تحديد مصادر النمو ومصادر التقدم، وتقدير إسهامات 

  .كل عنصر من عناصر اإلنتاج واإلبداع فيه
 DEVELOPMENT  (D) PIVOT      لتطويرمحور ا -2

ان تطبيق النموذج الرياضي الخاص بهذه الدراسة تطلب التحـويالت  
الرياضية نفسها التي مرت معنا في المبحث االول، وبعدها أمكن الحصول 
على مقاييس لكل من تغيرات الكفاءة الفنية المجسدة والتغيـرات التقنيـة   

د اإلبداعية ألنشطة التطوير الـداخلي  المجسدة، وكالهما يعزى إلى الجهو
  ). 1998-1988(دى عشر عاماً للمدة بين في الشركة التي نفذت طيلة إح
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ان استمرار العمل بالمنهجية سابقة الذكر ذاتها اقتضى إعـادة تقـدير   
الجديدين في إطار عمل دالـة اإلنتـاج إلـى    ) المتغيرين(هذين المتجهين 

ي ورأسمال التطوير، أي بخمسة متغيرات جانب العمل ورأس المال الماد
وكـذلك   (Log va)توضيحية لشرح التغيرات الحاصلة في مقياس الناتج 

لتقدير آثارها على النمو االقتصادي المقاس وعلى التقدم التقاني ومن ثـم  
، وكذلك علـى  (D)تقدير العوائد المتحققة من األخير على نشاط التطوير 

وقد تم تلخيص نتائج . (KD)والتقنية المعزاة  (LD)كل من الكفاءة المعزاة 
  ).5-الجدول(التقدير في 

  
  آثار الكفاءة والتقنية التطويرية على الناتج  2-1

-استخدمت البرمجية الجاهزة تحت عنوان برنامج انحـدار الخطـوة  
لتقدير آثار كـل   Stepwise Regressionخطوة أو الخطوات المتدرجة 
جانبهما كل من التطـوير وكـذلك الكفـاءة    من العمل ورأس المال وإلى 

التقنية المجسدتان واللتان يتركهما التطوير في العمل ورأس المال،  على 
الناتج في نموذج قياسي واحـد وبطريقـة االختيـار التلقـائي لترشـيح      

آثار الكفاءة والتقنية مـع التطـوير   :  5-الجدول االمتغيرات المعنوية منه
فقـط، أي المتغيـرات ذات    ي والتقدم التقـاني على ناتج والنمو االقتصاد

التأثير المقبول في اجتيازها االختبارات اإلحصائية المعتمدة فـي تحليـل   
وبعد تطبيق تلك البرمجية كانت نتائج التقدير تشـير إلـى أن   . االنحدار

النموذج النهائي تضمن ثالثة متغيرات توضيحية فقط من بين المتغيـرات  
رأس المال : لى الترتيب، حسب أسبقية الترشيحالخمس المذكورة وهي ع

، )6-الجـدول (كما يالحظ فـي   رأسمال التطويرو التغيير التقنيو المادي
  :وكما يأتي
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التغير التقني الذي يعـزى  ) بعد رأس المال(في الخطوة الثانية ترشح  -1
%) 96,64(إلى  (R2)ليرفع درجة التوضيح  (log kKd)إلى التطوير
لتأثير على الناتج كان سلبياً اي ان التغير التقني المقـاس  ولكن اتجاه ا

والذي سببه التطوير، كان على عالقة عكسية مع الناتج الحقيقي فـي  
إال انه ذا داللـة   (0.0385-)ورغم انخفاض معامل التأثير . الشركة

مـن  ) 7(كما يالحظ في الجدول %) 100(إحصائية عند مستوى ثقة 
  .التقديرات في أدناه

آثار التطوير وتغيرات الكفاءة والتقنية للتطوير على ناتج : 6-جدولال
  ) 2000-1988(القيمة المضافة للشركة البحثية 

    Step    1   2   3 

Constant    2.562   5.489   3.966 

Log ki   0.856   0.743   0.683 

T-Ratio    12.47   17.25   23.13 

Log kKd,i     -0.0385  -0.0317 

T-Ratio      -6.34   -7.81 

Log Kdi        0.203 

T-Ratio        5.27 

S.E   0.560   0.320   0.203 

R2    89.11   96.64   98.72 

  
عنصراً ثالثاً في  (log Kd)في الخطوة الثالثة ظهر رأسمال التطور  -2

ه فـي  اإلنتاج وتوقف ترشيح البرنامج، مستعبداً العمل والكفاءة الفنية ل
  وارتفعت المقدرة التوضيحية ). تأثيرهما على مستوى اإلنتاج المتحقق
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  من تغيـرات النـاتج   %) 99(اي ان ما يقارب %). 98,7(للنموذج إلى 
تشرحها هذه المتغيرات الثالث لوحدها، وغياب ما يشير إلى ظهـور  
 أهمية تذكر لعنصر العمل أو لكفاءته الفنية عند ظهور رأسمال التطوير

ويشير إلى  (0.203)وقدر معامل رأس المال . عنصراً ثالثاً في اإلنتاج
استجابة الناتج استجابة منخفضة بالنسبة له ولكـن هـذه االسـتجابة    

  .وباتجاه إيجابي للتأثير واالستجابة (t*=5.27)معنوية جداً ) المرونة(
  آثار الكفاءة والتقنية مع التطوير على النمو االقتصادي 2-2

ير آثار متغيرات اإلنتاج ومتغيرات النشاط اإلبـداعي،كما هـو   مع تقد
معتاد معاً على النمو االقتصادي، بينت النماذج القياسية االحتمالية المقدرة 
وجود إسهامات لكل المتغيرات التوضيحية الخمس في تأثيرها على النمو 

 )2(رأس المـال المـادي،   ) 1: (وهي حسب تسلسل أهميتها فيه كل من
ويمكـن  . ورأس مال التطـوير  )5(التقنية  )4(الكفاءة الفنية،  )3(ل، العم

  )].7-الجدول(يالحظ [التعرف على أبعاد هذه اآلثار كما يأتي 
بعد نمو رأس (في الخطوة الثانية ترشح نمو قوة العمل الكلية المتاحة  -1

 = R2)عنصراً ثانياً ليرفع المقدرة التوضيحية للنموذج إلـى  ) المال
 = eL)إيجـابي مرتفـع   ) واستجابة للنمو(وبمعامل تأثير  (%94.32

1.93).  
في الخطوة الثالثة ترشحت كفاءة التطوير عنصراً ثالثـاً فـي النمـو     -2

في الوقت نفسه، وحقيقة األثـر  ) معنوياً(بتأثير متواضع تماماً وسلبي 
المقدر تفصح عن عالقة عكسية لزيادة وحدة واحـدة مـن الكفـاءة    

  وان  (0.0026)تخفيض النمو االقتصادي بمقدار المجسدة في 
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انخفاض الكفاءة الفنية للتطوير المجسدة بالعمل، هي التي ترفع من النمـو  
  .وليس تزايدها

النمو  تقديرات آثار تغيرات الكفاءة والتقنية للتطوير على: 7-الجدول
  ) 2000- 1988 االقتصادي للشركة البحثية

Step         1                  2               3                4 0               5 

Constant   0.10415          0.03034       -0.02372    -0.01395      0.03132 

dk/k                       1.115              1.050             0.993        1.023     1.242 

T-Ratio                 11.44              12.48           14.76         21.91  14.18 

dL/L                                    1.93            2.24           1.67     2.19 

T-Ratio                                      2.66            3.95            4.00     5.83 

(dL/L)Kd                                                       -0.00260      -0.01610   -0.01521 

T-Ratio                                                                -3.05           -4.34          -5.23 

(dk/k)Kd                                    0.00003   0.00003 

T-Ratio                               3.68      4.16 

dKd/Kd                    -0.170 

T-Ratio                     -2.74 

S.E                   0.139        0.114   0.0880             0.0601   0.0468 

R2            90.96           94.32              96.92             98.69  99.29  

 
في الخطوة الرابعة دخل التغيير التقني الذي تتركه أنشطة التطـوير   -3

مجسداً برأس المال عنصراً رابعاً في النمو وبعالقة إيجابية ومعنويـة  
ويضيف اقـل مـن    [β4(t*)=0.00003(3.681)]لكنها ضعيفة تماماً 

  %).98,69(نقطتين مئويتين على المقدرة التوضيحية لتصل إلى 
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الذي كان (في الخطوة الخامسة يظهر متغير النشاط اإلبداعي األصلي  -4

 (Kd)هـو  ) له الفضل في تحقيق تغيرات الكفاءة والتغير التقني هنـا 
، [β5(t*)=-0.170(2.74)] ولكن بعالقة سـلبية واضـحة معنويـاً   

  .ويضيف اقل من نقطة مئوية واحدة إلى المقدرة التوضيحية
  على التقدم التقاني ءة والتقنية مع التطويرآثار الكفا 2-3

 يـؤثر  بأن ما يـؤثر فـي النـاتج ال    تفيدالدراسة حقيقة  تهنا أظهر
بالضرورة على النمو أو على التقدم التقاني، فقد رشحت البرمجية الجاهزة 
متغيراً واحداً فقط ليسهم في تفسير التقدم التقاني المتحقق لـدى الشـركة   

الذي اسـتبعد  (تغيرات الكفاءة الفنية للعمل البحثي  خالل هذه المدة، وهو
، ولكن المفاجئ هنا أن تأثير الكفاءة الفنية كـان  )في أعاله) أ(في الفقرة 

وعلى الرغم مـن انخفـاض قيمـة معامـل التـأثير      . سلبياً على التقدم
  أي نحـو  (0.00298-)وهو نفسه مرونة النمو لهذا المتغير ) التفسيري(

(-0.003).  

تقديرات آثار تغيرات الكفاءة والتقنية للتطوير على التقدم :  8-لالجدو
  ) 2000-1988(التقاني المقاس للشركة البحثية 

    Step           1 

Constant    -0.08283 

 

(dL/L)Kd    -0.00298 
T-Ratio     -3.36 
S.E            0.0956 

R2     46.52 
وهـذا يعنـي أن   )] 8-الجدول(الحظ [ إال أن هذا التقدير معنوي إحصائياً

  بقيم (زيادة الكفاءة الفنية التي تعزى إلى التطوير بمقدار وحدة واحدة 
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يودي إلى تخفيض معدل النمو بمقدار ثالثة بالمائـة  ) 1989وأسعار سنة 
خالفاً لما هو متوقع لهذه العالقة التأثيرية تقتضي وقفة تحليليـة سـنأتي   

  .عليها الحقا
  الكلي) ب وت(البحث والتطوير محور  -  3

RESEARCH AND DEVELOPMENT  (R&D) PIVOT  
الكلي يشـمل حصـيلة نشـاط    ) ب وت(هنا تتوجب اإلشارة إلى أن 

ولـيس   (D)وأنشطة التطوير الـداخلي للعـاملين   (R)األبحاث التطبيقية 
لمشروعات بحثية تطويرية، بسبب غياب ما يوثق األخيرة في العمليـات  

وباعتماد خطوات االشتقاق الرياضي لمقاييس الكفاءة . لماليةالمحاسبية وا
) ب وت(والتقنية في أعاله ذاتها، والتي تعزى في هذا الحالة إلى أنشطة 

عنصراً ثالثاً مـن عناصـر   )ب وت(الكلي، وهي بشكل سالسل رأسمال 
دوكالس، والسـماح لعنصـري الكفـاءة     -اإلنتاج في دالة اإلنتاج كوب

(LR&D) والتقنية (KR&D)  في اإلنتاج، جـرى  ) رابع وخامس(متغيرين
على اإلنتاج وعلـى النمـو   ) ب وت(تقدير آثار المتغيرين األخيرين مع 

االقتصادي وعلى التقدم التقاني، وكذلك تقدير معدالت العائد على كل منها 
) 9-الجدول(وحصلت الدراسة على النتائج المدرجة في . من التقدم التقاني
  .بشكل ملخص

  
  الكلي على الناتج ) ب وت(آثار الكفاءة والتقنية مع   3-1

كـذلك لتقـدير آثـار     Stepwise Regressionتم استخدام برمجية 
المتغيرات اإلبداعية الثالث إلى جانب متغيرات اإلنتاج الرئيسة؛ العمـل  

المعنوية إحصـائياً وذلـك   (ورأس المال لترشيح المتغيرات ذات األهمية 
تأثيرها على اإلنتـاج، وبطريقـة اإلضـافة األماميـة      في) بشكل تلقائي

الكلـي، نجـد ان دالـة     (R&D)وهنا مع . للمتغيرات في تلك البرمجية
اإلنتاج قد ظهرت فيها جميع المتغيرات الخمس بوصفها عناصـر مهمـة   

 فقط ظهـرت، كمـا  (R)  لالنتاج، في حين مع محور األبحاث التطبيقية 
 نفسة، ومـع  (R)متغيرات فقط، باستعباد  الحظنا في المبحث األول ثالثة

  فقط في المبحث الثاني ظهرت ثالث متغيرات فقط  (D)محور التطوير
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واستعبد العمل والكفاءة لغياب أهميتهما ) رأس المال والتقنية والتطوير(

واالستنتاجات المرسومة هنا تتلخص . إحصائياً حال ظهور التطوير نفسه
  : باآلتي

علـى النـاتج   ) ب وت(ر تغيرات الكفاءة والتقنية مع آثا:   9-الجدول
  ) 2000-1988( والنمو والتقدم التقاني للشركة
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 (R)اكثر من مشاريع األبحاث التطبيقيـة   (D)أهمية أنشطة التطوير -1

  بالنسبة لإلنتاج المقاس بالقيمة المضافة، وكذلك؛ 
على دور العمل البحثي وعلـى  وصلت أهمية التطوير لدرجة تغلبت  -2

كفاءته الفنية المجسدة واستبعدتهما من التقدير لآلثار المتوقعـة علـى   
   .اإلنتاج

لدرجة اختفاءها عند ظهور الكفـاءة والتقنيـة    (R)بلغ غياب أهمية  -3
  .المجسدة واللتان تعزيان إليه

 يفترض بالتطوير ان يخلق كفاءة فنية مهمة، وكذلك يفترض باألبحاث -4
التطبيقية ان تولد كفاءة فنية وتغيرات تقنية مهمان معاً، وهذا ما تحقق 

فقط حيث ولد كفاءة فنية وأشكال تقنية كانت أهم من ) األبحاث(لألخير 
في حين ان التطوير لم يولد كفاءة فنيـة  . نفسه (R)العنصر اإلبداعي 

ـ   ة مهمة وإنما ساهم في خلق التغيرات التقنية أيضاً، وهذه هـي حقيق
  .كال على حدة (R) ,(D)اآلثار التي ينطوي عليها كل من النشاطين 

واذا ما أخذت حصيلة الصورة النهائية للنشاطين بشكل مشترك ظهرت 
وكذلك التغيرات في الكفاءة الفنيـة   (R&D)أهمية األنشطة اإلبداعية آنياً

ـ ). 1-الشـكل  (والتغيرات التقنية التي تعزى إليها آنياً، كما يلخصها ي وف
تالحظ دالة اإلنتاج الكلي للشركة مع عناصر اإلنتـاج التـي   ) 1-الشكل(

قدرت أهميتها فعال في اإلنتاج بشكل مسـتقل ومشـترك طيلـة المـدة      
) ب وت(وظهرت مراحل التقدير مـع   ).2000-1988(المنصرمة بين 

  ):10-الجدول(كما يأتي في  (R&D)الكي 
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اإلنتاج الكلي على ) ب وت(ءة والتقنية المقاسة مع اآلثار المقدرة للكفا: 10 -الجدول

  )2000 - 1988(دوكالس للمدة بين -في دالة إنتاج  كوب البحثي للشركة البحثية

    Step  1  2 3  4  5   6 

Constant    19.643  13.151  10.193  8.418 -19.459  -30.929 

Log kKr&d  -0.433  -0.283  -0.248  -0.299  -0.300  -0.314 

T-Ratio     -16.45     -5.20   -5.75  -8.15  -9.38  -9.53 

Log k   0.333 0.343 0.430  0.530   0.579 

T-Ratio            3.03  4.03  6.07  7.17   7.95 

Log Kr&d          0.217  0.172  0.093 

T-Ratio                          3.63  3.56  1.77 

Log LKr&d     0.66       0.83      0.96 

T-Ratio     3.46  4.61     5.58 

Log L                                       1.89   2.71 

T-Ratio       2.47   4.16 

S.E             0.435    0.363      0.281       0.219  0.191   0.203 

R2             93.44    95.65     97.55        98.60  99.00   98.80 

 
في الخطوة األولى حالة مختلفة عما سبق من ترشيح للعنصـر األول   -1

بدالً مـن رأس   (kKR&D)األكثر أهمية في اإلنتاج وهو التغير التقني 
دوكـالس، فيهـا تفسـر تغيـرات     –المال المادي في دالة إنتاج كوب

  الحاصلة في من التغيرات %) 44.93(الكلي لوحده ) ب وت(رأسمال 
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  فـي التقـديرات   (الناتج الكلي ولكن بعالقة سالبة معنوية جداً، بلغت فيها 

وتعني ان إنفـاق  . (0.433-) , (0.248-) , (0.314-) بين ) المختلفة
التطـوير  رأسـمال   رصـيد على )1989(دينار واحد من دنانير عام 

إلى ) 248(القيمة الحقيقية المضافة بمقدار يتراوح بين مكلف ويخفض 
للتخفيض بهـذه المقـادير    فلساً، ويستجيب الناتج النهائي فعالً) 433(

تماماً، الن معامالت التأثير هنا هي ذاتها مرونـات النـاتج لعنصـر    
ــه  ــاج نفس ــاج    . اإلنت ــة لإلنت ــاءة الكلي ــة الكف ــن معلم ولك

موجبة ومرتفعة، بلغت في هذه الخطوة   TECHNOLOGY)التقانة(
اً، والتي استمرت بهذا الشكل فـي الخطـوات   لوغاريتمي (19.643)

الثالث األخرى إيجابياً رغم انخفاض قيمتها المقـدرة إلـى النصـف    
  )].2,3,4(الحظ المعادالت [

ظهر رأس المال المادي عنصراً ثانيـاً فـي   ) الثانية(في هذه الخطوة  -2
  معنويــاً، (0.333)بمقــدار) واســتجابة(اإلنتــاج وبمعامــل تــأثير 

(T-RATIO=3.03)   ليرفع المقدرة التوضيحية للنموذج المقدر إلـى
(R2=95.65%). 
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عنصراً  (KR&D)الكلي ) ب وت(في الخطوة الثالثة ظهر رأسمال  -3

 (0.217)بقيمة مرتفعة نسـبياً  ) ومرونة(ثالثاً لإلنتاج وبمعامل تأثير 
فـي عـدة   (0.07) مقارنة مع تقديراتها على المستوى العالمي البالغ 

الصناعي في ) ب وت(عن  (Griliches)دراسات لالقتصادي كريلخ 
  . االقتصاد األميركي

وهنا تتضح لدينا نقطة هامة، هي ان الصناعة البحثية في الشـركة  
هي صناعة كثيفة رأس المال، حيث تفسر المتغيرات الثالث المذكورة 

ب (التغير التقني الذي يعزى رأسـمال  : في أعاله وهي على الترتيب
ورأسمال  (k)وراس المال المادي  (kKR&D)والذي يرمز له هنا ) وت

من التغيـرات فـي   %)97,55(، وبزهاء (KR&D)نفسه ) ب وت(
  . الناتج

عنصراً ربعـاً   (LKR&D)في الخطوة الرابعة ظهرت الكفاءة البحثية  -4
-T)معنوياً تمامـاً   (0.66)في اإلنتاج وبمعامل تأثير واستجابة قدره 

RAIO =3.46)   ومعه وصلت المقدرة التوضيحية لمستويات النـاتج
  .(R2=98.6%)إلى 

في الخطوة الخامسة ظهر نشاط العمل البحثي التقليدي عنصراً خامساً  -5
معنوياً تمامـاً   (1.89)لإلنتاج وبمعامل تأثير واستجابة مرتفع وكبير 

(T-RATIO=4.16)  ــى ــدرة التوضــيحية إل ــه المق وتصــل مع
(R2=99.0%). أن األهمية النسبية للمتغيرات التقليدية حسـب   بمعنى

  :ترتيب ظهور في دالة اإلنتاج المقدرة كانت كما يأتي
   k رأس المال المادي -ثانياً   kKR&Dالتغير التقني المجسد  -أوالً
ـ الكفاءة الفنية المج -رابعاً  KR&Dالكلي )ب وت(رأسمال  -ثالثاً دة      س

LKR&D     ًيالعمل البحث -خامسا L.  
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وفي هذا السياق قدمت البرمجية الجاهزة خطوة سادسة، وهي حالـة   -6

منفردة في مثل هذه التقديرات، حيث حذفت المتغير الثالث في تسلسل 
لتنخفض المقـدرة   (KR&D)الكلي ) ب وت(األهمية وهو راس مال 

إلـى  %) 99(فقـط اي مـن   %) 0,2(نحـو   R2)قيمة (التوضيحية 
ن إسهامه بالمقدرة التوضيحية للنمـوذج بعـد   معنى ذلك ا%). 98.9(

والعمـل   (LKR&D)ظهور المتغيرين الرابع والخامس وهما الكفـاءة  
انخفض إلى ما يقارب الصفر تقريباً فحذف رغم أهميتـه   (L)البحثي 

فقط من تغيرات الناتج %)  1,02(وان ما يقارب . المقدرة في اإلنتاج
وهو بحـد ذاتـه تقـدير    . تفسرها عوامل أخرى خارج إطار النموذج

وان الدراسة بهذا اإلجراء استطاعت شرح وتفسـير دور  . مرتفع جداً
عناصر اإلنتاج في النتاج البحثي للشركة طيلة عقد من الزمن بنسـبة  

  %).99(قدرها
إذا كان هذا ما يفسر مستويات اإلنتـاج  : ولكن مع ذلك يطرح السؤال

لنمو االقتصادي للشركة خاللها؟ المتحققة طيلة هذه المدة، فما الذي يحدد ا
  .في الفقرة التالية محاولة تجريبية لإلجابة

  

      الكلي  على النمـو ) ب وت(آثار الكفاءة والتقنية  للـ  2 -3
  االقتصادي

نتذكر عناصر النمو االقتصادي في ظل أنشطة البحث التطبيقي فقـط  
  -:كانت على الترتيب

رأسـمال األبحـاث    -التطور التقنـي  -نمو العمل -نمو رأس المال{ -
  :وفي ظل التطوير. }تغيرات الكفاءة الفنية  -التطبيقية

نمـو الكفـاءة    -)العمل البحثي(نمو الطاقة البحثية  -نمو رأس المال{ -
  .}رأسمال التطوير -التطور التقني -الفنية
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بدالً مـن  (غيرات فقط الكلي فقد ظهرت أربع مت) ب وت(أما في ظل 

  :وترتيبها) خمس
نمـو   -التطور التقني -)العمل(نمو الطاقة البحثية  -نمو رأس المال { -

أي اختفاء الكفاءة الفنيـة مـن النمـوذج    . })ب وت(رصيد رأسمال 
  ).2-الشكل(التجريبي وكما في 

  :نالحظ تفصيل خطوات الترشيح اآلتية) 11-الجدول(في    
  

الكلي ) ب وت(ر المقدرة للكفاءة والتقنية المقاسة مع اآلثا : 11-الجدول
  ) 2000-1988(على النمو االقتصادي الحقيقي للمدة بين  

 
    Step   1  2   3   4 

Constant 0.125551 0.051385  0.003167  0.068403 

dk/k         1.225      1.114   1.024   1.266 

T-Ratio   12.38  14.42   19.05   17.65 

dL/L     2.43   2.65   2.92 

T-Ratio     4.10   6.80   10.14 

(dk/k)Kr&d     -0.0482   -0.0556 

T-Ratio       -4.88   -7.58 

dKr&d/ Kr&d        -0.240 

T-Ratio         -4.01 

S.E  0.170   0.124   0.0812   0.0583 

R2   89.49   94.71   97.87   98.97 
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في الخطوة األولى ظهر رأس المال بمرونة نمـو إيجابيـة مرتفعـة     -1

مـن النمـو   %) 89,49(وهي معنوية جداً، ليشـرح   (1.225)قدرها 
  .االقتصادي المتحقق

وفي الخطوة الثانية نمو العمل البحثي كالمعتاد وبمرونة نمو مرتفعة  -2 
جانـب   معنوياً أيضاً، ويرفع شرح النمو االقتصادي إلى (2.43)جداً 

  %). 94,71(رأس المال إلى 
في الخطوة الثالثة ظهر التغير التقني المجسد بـرأس المـال الـذي     -3 

أي  (0.0482-)الكلي سلبياً وبمرونة نمو ضعيفة ) ب وت(يعزى إلى 
  %).97,87(معنوياً، وبلغت المقدرة التوضيحية %) 5(بحدود 

راً رابعاً ولكنـه  الكلي متغي) ب وت(وأخيراً كان نمو رصيد رأسمال  -4
معنوياً كذلك، وتصل المقـدرة   (0.24-)سلبياً ايضاً بمرونة نمو بلغت 
بدون ظهور المتغير الخـامس  %) 99(التوضيحية معه إلى مايقارب 

 )ب وت(وهو الكفاءة الفنية المجسدة بالعمل البحثي والتي تعزى إلـى  
ـ  (0.248-)= ان متوسط معدل النمو كـان سـالباً   { .الكلي ط ومتوس

 .}5.64655=مستوى اإلنتاج المجموعي في الدالة 
طلب ) مهما كانت ضعيفة(ولمعرفة اتجاه تأثير الكفاءة ودرجة أهميتها 

من البرمجية الجاهزة تقدير النموذج الذي يتضمن المتغيرات التوضـيحية  
الخمس المستقلة ثم إجراء التسقيط المتدرج للمتغير غير المعنوي للحصول 

نهائي الذي يقدم افضل عالقة تجريبية يمكن اعتمادها فـي  على النموذج ال
أعطت التقديرات القياسية نموذجين احتماليين فقط كما في . التحليل الالحق

  ).أ/11-الجدول(
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 )ب وت(اآلثار المقدرة للكفاءة والتقنية المقاسة مع :  أ/11-الجدول
 مو بطريقةلكلي على النمو االقتصادي الحقيقي ولجميع متغيرات النا

  ) 2000- 1988(الحذف الخلفي للمدة بين 
 

    Step    1   2 

Constant    0.07167   0.06840 
dL/L           2.86      2.92 
T-Ratio        9.73      10.14 
dk/k          1.286     1.266 
T-Ratio       17.28   17.65 
dKr&d/Kr&d -0.251    -0.240 
T-Ratio       -4.13     -4.01 
(dL/L)Kr&d   0.068          
T-Ratio        1.02          
(dk/k)r&d   -0.0609  -0.0556 
T-Ratio   -6.79     -7.58 
S.E     0.0582  0.0583 
R2    99.04     98.97 

 
في الخطوة األولى نحصل على اتجاه التأثير اإليجابي للكفاءة وبمرونة 

مـع تقـدير توضـيحي وصـلت      (0.07)تقـارب  ) أثيرمعامل ت(نمو 
سـابقة  (فضالً عن اآلثار ذاتها للمتغيرات األربع األخـرى  %) 99,04(

، والتي أدرجت أيضاً في الخطوة الثانية مع التقديرات عينها المشار )الذكر
وعند هذه الخطوة تتوقف البرمجيـة عـن التسـقيط    . أعاله) 4(إليها في 

نفسه الذي أعطي في ) أ/ 11الجدول(من ) 2-طوةالخ( ويتبين النموذج في
  ).11-الجدول(من ) 4(الخطوة 
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  على التقدم التقاني)ب وت(آثار الكفاءة والتقنية مع  3-3

تُرك مجال اختيار المتغيرات ذات الداللة واألهمية اإلحصـائية فـي   
شرح معدالت التقدم التقاني للشركة إلى البرمجية الجاهزة في الحاسـب،  

ت نموذجاً واحداً في خطوة واحدة تضمنت متغيراً واحداً هو التغير وأعط
، ولكن اتجاه التـأثير  %)61,81(التقني المجسد وبمقدرة توضيحية بلغت 

وهو معنوي حيث بلغت قيمة  (0.054-)كان سلبياً وقدره ) ومعامل النمو(
ومن مالحظة قيمة معلمـة الحـد الثابـت     .(t*=-5.40)إحصاء العينة 

المسمى بالمقطع (التي تقيس المعدل التقدم التقاني المستقل ) 12-لالجدو(
، والذي يقيس معدل التقدم الخـارجي التقـاني غيـر    )في تحليل االنحدار

، وهذا يعني ان اتجاه التطور (αo=-0.042)المجسد وجدت سالبة وتقارب
العام للشركة مع التغيرات التقنية للنشاط البحثي والمجسدة بـرأس المـال   

لمادي فيها هو اتجاه سلبي كاتجاه عام متوسط لعموم المدة الواقعة بـين  ا
1988-2000  .  
 )ب وت( اآلثار المقدرة للكفاءة وللتقنية المقاسـتين مـع    12-الجدول

  )2000-1988(الكلي على التقدم التقاني للشركة بين 
 

    Step          1 

Constant   -0.04146 

d(k^k)Kr&d    -0.054 
T-Ratio       -5.40 
S.E             0.0880 

R2     61.81 
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فهل هذا المعدل هو االتجاه السائد لكل سنوات تلك المدة ام غير ذلـك  
فإذا كانت اإلجابة بالنفي فهذا يعني حتماً ان . فهذا غير مشخص إلى اآلن

هناك سنوات سجلت معدالت تطور تقاني إيجابية وأخرى سـلبية بحيـث   
ل المتوسط سالباً، وعليه يتوجب األمر الوقوف علـى تفاصـيل   كان المعد

  . تلك الحقيقة وتحديد السنوات التي سببت ذلك المعدل العام
وطبيعي ان المتغير المستقل الذي يرتبط بعالقة عكسية مع متغير آخر 
يتغير بشكل سالب، فيعني رياضياً ان المتغير المستقل ذا اتجاه إيجابي في 

ونحن هنا بحاجة إلى متغير مستقل يرتبط بعالقة إيجابية  .تطويره وتغيره
لتفسير ذلك المعـدل  ) أي يكون سلبياَ في تغيراته(مع التقدم التقاني السلبي 

ولذلك طلب من البرمجية شمول جميـع  . وتشخيص مصدراً من مصادره
المتغيرات المستقلة بالتقدير واعتماد طريقة الحذف الخلفي قـي تسـقيط   

  :لتوضيحية المهمة احصائياً، وكما يأتيالمتغيرات ا
) ب وت(اآلثار المقدرة للكفاءة والتقنية المقاسة مع : أ /12 -الجدول

الكلي على التقدم التقاني الحقيقي بطريقة الحذف الخلفي في تسقيط 
  )2000-1988(المتغيرات في الشركة للمدة بين 

Step    1   2    3 

Constant   -0.03997  -0.04234  -0.04146 

dKr&d/Kr&d    -0.023    -0.023          

T-Ratio      -0.49     -0.51          

(dL/L)Kr&d  -0.04                   

T-Ratio       -0.40                   

(dk/k)Kr&d   -0.053   -0.057   -0.054 

T-Ratio    -3.82   -5.07   -5.40 

S.e           0.0922    0.0899     0.0880 

R2    62.76   62.38      61.81 
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اتضح ان المتغيرات اإلبداعية الثالث كانـت علـى عالقـة سـالبة      -1

معـدالت  (مع المتغير المعتمد المراد شرحه وتفسير تغيراته ) عكسية(
في الخطوة األولى كان التغير التقنـي، الـذي   ). التقدم التقاني المقاسة
هو الوحيـد معنويـا بينمـا    ) 14-الجدول(عاله في ظهر في الحالة أ

  . غير معنويين) ب وت(تغيرات الكفاءة ومتغير رأسمال 
  حذف متغير الكفاءة في الخطوة الثانية، و  -2
نفسه في الخطوة الثالثة ليبقى المتغير ) ب وت(حذف متغير رأسمال  -3

ـ  ) 14-الجدول(التوضيحي الوحيد الذي ظهر في  ي وهو التغيـر التقن
  .بوصفه آثاراً غير مباشرة للبحث والتطوير الكلي

ان تلك المعدالت، كما سبقت اإلشارة هي مقياس للكفـاءة التنظيميـة   
وكل ) Disembodied Technology" المجسدة -التقانة غير(واإلدارية 

هي التي تحمـل بـذور وأسـباب هـذه     ) ب وت(العوامل األخرى عدا 
نشطة اإلبداعية في ذلك، بالرغم من أنها المعدالت الحسابية وال عالقة لأل
إلـى  ) ب وت(وعند إرجـاع متغيـر  . تفسر نسبة ال بأس بها من تغيراته

ــات  ــة ) ب(مكون ــو األبحــاث التطبيقي ــو أنشــطة ) ت(، وRوه وه
في تحليل آثارهما، أي بالرجوع إلى المحورين اللـذين تـم   ..(D)التطوير

  لمناظرة بشكل مستقل شرحهما في المبحثين السابقين ضمن التقديرات ا
مع التقدم التقاني، يتم استذكار ما حصلت عليـه التقـديرات التجريبيـة    

تالحـظ التقـديرات الملخصـة فـي     (للدراسة، وهي بشكل ملخـص  
  ):13-الجدول(

معدالت التقدم التقاني سلبية وهذا ما أوضحته البيانات السـنوية فـي    -1
  .المتجه المقاس في جدول البيانات المقدرة
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هـي   (R, D, R&D)العالقات المختلفة لألنشطة اإلبداعية الـثالث   -2

 عالقات سالبة معنوياً، وان النمو في رأسمال كل منهـا كـان  نمـواً   
  .يجابياًا

وليست (مباشرة  -ان األنشطة اإلبداعية الثالث المؤثرة هي آثار غير -3
  :مجسدة كما يأتي وهي نوعين) مباشرة
جسدة برأس المال تعزى إلى أنشطة األبحـاث  تغيرات تقنية م -:اوالً

  ،Rالتطبيقية  
) ب وت(وتغيرات تقنية مجسدة برأس المال تعزى إلى أنشطة  -

  ،(R&D)الكلي
تغيرات كفاءة مجسدة بالعمل والتي تعزى إلى أنشطة التطوير  -ثانياً     

(D).      
حة وفق هذه االتجاهات المقاسة في النموذج الرياضي المقترح والمرش -4

اختبارات إحصائية مقبولة الفرضية، تمثل تقـديرات تؤكـد فاعليـة    
النموذج المقترح من ناحية القناعات المبدئية لدينا، مـن ان أنشـطة   

من شأنها أن تولد قدرات تقنية معينة وان التطوير من  البحث التطبيقي
شانها ان تولد كفاءات فنية تدل على أهميتها وهذا ما تحقق في هـذه  

  .دراسةال

% 61.812R                                      (-5.40)                                                      

  D&KR/k)
.
k(  0.054- -0.0415   /TFP

.
TFP  :11)-(Table

% 46.522R                                         (-3.36)                                                   

kD/L)
.
L( 0.003-  -0.083  /TFP

.
TFP  :9)-(Table

% 64.032R                  (2.95)                (-5.50)                                                 

KR/L)
.
L( 0.269 KR/k)

.
k(  0.156 - 0.025-   /TFP

.
TFP :4)-(Tablo

Estimates veabbreviati   :13 -Table

=

=

=

=

=

+=
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والمقـاس  ) عن منظومة اإلنتاج البحثـي (ان التقدم التقاني الخارجي  -5

(dTFP/TFP)   فإنه لسوء الحظ كان باتجاه التراجع ومعـه الكفـاءة ،
ان  .(dva/va)وكذلك النمو االقتصادي  (At)اإلدارية التنظيمية الكلية 

يستبعد هذا التحليل من خالل معاينة قيم المتغيرات في جدول البيانات 
، ولذلك وجدت العالقات السـلبية  )1998-1995(بوضوح السنوات 

  إلى (%46.52)ومع ذلك فهي تشرح ما بين )]. 18-الجدول(الحظ [
من هذه المعدالت، أي أنها ليسـت مصـدراً  للتراجـع     (64.03%)

وللمعدالت السالبة بقدر ما هي مصدراً لألرقام المطلقة لمعدالت التقدم 
  . عينة ال مجال للتطرق إلى قياساتها هناالتقاني وبنسب م

ان مستوى التأثير المعنوي بين األشكال الثالث لألنشطة اإلبداعيـة   -6 
للتغيـر التقنـي الجزئـي     (0.156)على التقدم التقاني متباين فهـو  

(dk/k)KR وإذا ُعد قياسياً المؤشر المعياري للتأثير بسبب كونه أعلى ،
مثالً، وعندها سيكون اثـر الكفـاءة   %)100(معامل تأثير فانه يعادل 

تقريباً من   (%2)فسوف يؤشر (λ1 of (dL/L)KD=0.003)الجزئية 
 λ1 of)األول، وكذلك ستكون نسـبة اثـر التغيـر التقنـي الكلـي      

(dk/k)KR&D=0.054) من االول، وكما موضح  (35%) تعادل زهاء
  ).3-الشكل(في 
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                    Al-Kindy Aggregate Production Function 1988-2000  
     Technlogical 
     Change                               ╣           ╣      dTFP/TFP=-0.248 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                     Applied Research 

                                                                0.156=100%                                (dk/k)KR   Technical  Change  

                                                               

0                                                             0.054=35%                                      (dk/k)KR&D    (R&D) 

                                                                                                                        Technical  Change 

                                                      
                                                    0.003=2%                                                          (dL/L)KD 

                                                                                                                                                       Emboddied Effhchency of Development 
مخطط آثار التغيرات التقنية لألبحاث التطبيقية وللبحث والتطوير الكلي وتغيرات الكفاءة : 3-الشكل

  ).2000-1988(بين شركة الكندي العامة ي ف) التكنولوجي(ألنشطة التطوير على التغير التقاني 

  
 الكلي ) ب وت(معدالت العائد على الكفاءة والتقنية وعلى  4 - 3

  من التقدم التقاني
تبين نتـائج الحاسـب اإللكترونـي باسـتخدام البرمجيـة الجـاهزة       

(stepwise)   لتقدير العوائد التي تعكس الناتج الحدي لألنشطة اإلبداعيـة
انه ال يوجد متغير واحد يرشحه البرنامج عند مسـتوى  من التقدم التقاني 

الدنيا، كمتغير حقق عوائد داخليـة مـن التقـدم     (F*=0.4)معنوية كلية 
التقاني المقاس للعديد من األسباب أهمها ان التقدم المقاس كان سالباً لفترة 

ويالحظ كذلك انـه  ). 1999-1998(طويلة من المدة الزمنية قيد الدراسة 
  لب من البرنامج إدخال جميع المتغيرات ذات العالقة، وتقدير عندما طُ
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آثارها بصرف النظر عن أهميتها إحصائياً أعطى التقديرات المدرجـة  
  :وكما يأتي) 14-الجدول(في 

في الخطوة تبين من النظرة األولى على النموذج االحتمالي المقدر ان  -1
لكفاءة والتقنية البحثيـة  ا(اآلثار غير المباشرة للبحث والتطوير الكلي 

. اكثر أهمية من اآلثار المباشرة له نفسه بالنسبة للتقـدم ) والتطويرية
وعلى أهميتها المقدرة فان حجم اآلثار الممكنة ضئيل جداً إلحـداهما  

  :وصفر لألخرى، وكما يأتي
  

الكلي من التقدم )ب وت(معدالت العائد على الكفاءة والتقنية و : 14-الجدول
 )2000-1988(المقاس للشركة البحثية التقاني 

 
    Step      1     2 
Constant  -0.06578   -0.07575 
 
r&d/VA        -14          
T-Ratio        -0.46          
 
LKr&d/va   0.00071    0.00065 
T-Ratio       2.31       2.41 
 
kKr&d/va   -0.00000  -0.00000 
T-Ratio   -1.99      -2.06 
 
S.E   0.129       0.126 
R2    26.53       25.56 

  
الكلي مع التقدم سلبية ألسباب خاصة بالتقدم نفسه كما ) ب وت(عالقة ) أ(

  ) ومرونة التقدم له بالتالي(تقدم القول، ومعامل تأثيره المباشر عليه 
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ولكن لـم تتأكـد أهميتـه     ρ1=(14.0))مرتفعة جداً، حيث وصلت القيمة 
  . إحصائياً

الكلي أي آثـار غيـر   ) ب وت(تعزى إلى (آثار كفاءة فنية مجسدة ) ب(
إحصـائية ولكنهـا   ) معنوية او أهمية(إيجابية وذات داللة ) مباشرة له

  .(ρ2=0.00071)ضئيلة المقدار 
آثار تغير تقني مجسد سالبة بداللة إحصائية مقبولة نوعاً ما لكنهـا  ) جـ(

) مقاربة للصـفر (ولكنها صفر تقريباً ليست ضئيلة المستوى فحسب، 
   )ومرونة النمو للعوائد الخاصـة بهـا  (حيث بلغت قيمة معامل التأثير 

وهي ال تفسر بمجموعها اكثر من  (ρ3=0.00000)قيمة صغيرة جدا 
  . من التغيرات في معدالت التقدم%) 27(

ويظهر تقدير ) ب وت(في الخطوة الثانية تتوقف البرمجية عند حذف  -2
التأثير والتقنية -نموذج االحتمالي بشكله نهائي متضمناً الكفاءة إيجابيةال

التأثير مع تغير طفيف جداً في التقديرات الواردة في التقديرات -سالبة
) ب وت(ولغرض المقارنة مع المحاور المنفصلة لمكونـات  . السابقة

كالً على حدة نستذكر التقـديرات السـابقة المماثلـة    ) ت(و ) ب(أي 
 5 -الجـداول (من كل من ) 1(لخصها من المعادلة المرقمة بالرقم ون
  :السابقة) 13و 9و

تقديرات الكفاءة والتقنية مع النشاط البحث التطبيقـي اكثـر معنويـة     -1
 *tالحظ قيم (وأكثر أهمية إحصائية من تقديرات نظيراتها مع التطوير 

%) 3,77( من معدالت التقدم مقابل%) 40(وتفسير اكثر من ) المقدرة
  .للثانية

من جانب آثار مباشرة وغير مباشرة كانت اآلثار المباشرة لألبحـاث   -2
المباشـرة  -أعلى بكثير من اآلثار غيـر  (D)وللتطوير  (R)التطبيقية 
  ، والحقيقة ان األخيرة مقاربة للصفر دائما )الكفاءة والتقنية(لكل منها 
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إحصائياً اكثر، في حـين مـع    تقريبا ولكنها مع األبحاث التطبيقية مقبولة
  . التطوير كانت تفتقر للمعنوية اإلحصائية

ب (انعكست هاتين الصورتين على التقدير الكلي لآلثار المباشرة للـ  -3
بعالقات تـأثير كبيـر   ) الكفاءة والتقنية(الكلي وغير المباشرة له ) وت

  ثانيـة  لألولى، لكنها فاقدة الداللة اإلحصائية وعالقات تأثير صفري لل
بداللة إحصائية تؤكد عوائد غير مباشرة مقاربة للصفر مـن التقـدم،   

ومع ذلك فان جميعهـا سـالبة أي حتـى    . وعوائد مباشرة غير مؤكدة
فهـي آثـار   ) كبيرة او صغيرة (المتغيرات التي وجد لها آثار مهمة 

  . تنطوي على عوائد سالبة
  اخلامتة 

طبيقية والتطوير والبحث األبحاث الت األنشطة؛ نظرة تقييم لمحاور
  )ب وت(والتطوير الكلي 

  :يمكن تلخيص نتائج البحث بالنقاط التالية
  )15-الجدول(في محور األبحاث التطبيقية  -1

وظهور آثار إيجابية للكفاءة وأخرى سـلبية    Rغياب آثار :1نتيجة رقم 
  . للتقنية على الناتج

لنمو بعد العمـل ورأس  ظهر ترتيب اآلثار اإلبداعية على ا :2نتيجة رقم 
  . المال بآثار سلبية لألبحاث التطبيقية وللتغير التقني وآثار إيجابية للكفاءة

ولكن أهم من هذا في آلية التفسير السببي لإلسهام هـو ان   :3نتيجة رقم 
والسالبة قـد لعبـت   ) التي تعزى إلى األبحاث التطبيقية(التغيرات التقنية 

ءة الكلية للشركة بحيث وصل متوسط معـدل  دوراً كبيراً في تخفيض الكفا
أي الخارجي عن منظومة اإلنتاج وهـو التقـدم   (التقدم التقاني الخارجي 
  . (0.025-)إلى   (0.02-)إلى معدالت سالبة بين ) التقاني الخاص بالشركة
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الكفاءة التي تعزى إلى األبحاث التطبيقية هي الوحيدة من  : 4 نتيجة رقم

ر المباشرة وغير المباشرة التي حققت آثار عوائد من التقدم بين جميع اآلثا
  . إيجابية ومهمة ولكنها منخفضة جداً، وما سواها من آثار كانت آثار سلبية

اعتمدت التغيرات في مستوى الناتج إلى حـد مـا علـى      :5 نتيجة رقم
تغيرات عنصر رأس المال المادي ومن ثم على متغير رأسمال التطـوير  

المباشـر  -األثر غير(وعلى التغير التقني الذي يعزى اليه ) اشربشكل مب(
  .بحيث امتص األخير عنصر العمل وكفاءته التطويرية) لرأسمال تطوير

 
  )16-الجدول(في محور التطوير  -2

تتأكد حالة اعتماد النشاط البحثـي للشـركة   ) 6(في الفقرة :6 نتيجة رقم
بهيمنة عالية تطغى على كل ونموه على قاعدة مادية كبيرة بشكل أساس و

العناصر والمتغيرات االقتصادية األخرى مجتمعة في ظل إبداعات أنشطة 
  .التطوير لوحدها

وفي الفقرة الثانية تسجل نقطة إيجابية لصالح نمو العناصر  :7نتيجة رقم 
مما يؤشر ) في الناتج(ألهميتها في النمو المتحقق  (L,K)اإلنتاج التقليدية 

  المباشرة للتطوير وغير المباشرة من (المتغيرات اإلبداعية حالة احتالل 

% 26.0 2R ...                   (-1.99)                     (-2.31)               (-0.46)                       

     /vaD&Rk 0.0000- /vaD&RL 0.00071-D/va&R 14.0-  -0.066 /
.

TFP:)13(,1.

% 3.77 2...R                                 (0.05)                 (-0.57)         (-0.48)                     

 /vaDk 0.0000    /vaDL 0.0000-  D/va 0.21- 0.048- /
.

TFP:)9(,1.

% 40.44 2...R                               (-2.46)                 (3.15)          1.73) (-                     

   /vaRk 0.0000-  /vaRL  0.0029  R/va  0.48-  0.08- /
.

TFP:)5(,1.

=

=

=

+=

=

+=

TFPTableEq

TFPTableEq

TFPTableEq
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للمرتبة الثانوية في تسجيل معدالت النمو ) كفاءة تطويرية وتقنية تطويرية
  .على غير ما هو متوقع

  )17-الجدول(في البحث والتطوير الكلي  -3
حاصل ما تقدم كانت إسهامات عناصر اإلنتاج في النمـو   :8نتيجة رقـم  

والتقنيـة  ) ب وت(متوقعة، بينما كانت عناصر النشاط اإلبـداعي   إيجابية
إيجابية إال انه لم ) ب وت(التي ولدتها سلبية، عدا الكفاءة التي تعزى إلى 

  .تتأكد أهميتها بالنسبة للنمو
المعدالت السلبية للتقدم التقاني المقاس لـم يكـن لآلثـار     :9نتيجة رقم 

اي ) الكفاءة والتقنية (ار غير المباشرة المباشرة للبحث والتطوير وال اآلث
  . سبب فيها

للكفـاءة الفنيـة    (0.003)استجابة التقدم التقاني بنسـبة   :10نتيجة رقم 
للتغير التقنـي الكلـي    (0.054)الجزئية التي تعزى إلى التطوير وبنسبة 

للتغير التقني الجزئي الذي يعزى إلى  (0.156)الكلي ) ب وت(يعزى إلى 
  .بيقيالبحث التط
لم تتحقق األنشطة اإلبداعية أية عوائد إيجابية حتـى لـو    :11نتيجة رقم 

كانت ضعيفة لكنها مطلوبة ومهمة في التقدم ربما الن التقدم كان متراجعاً 
وطالما ان معدل التقدم سـالب فـال يمكـن ان يلقـى     . أو لعوامل أخرى

متوقعة والعوائد باألسباب على األنشطة اإلبداعية وربما تظهر لها اآلثار ال
  .المنتظرة فيما لو تحققت معدالت تقدم إيجابية

   :حاصل ما تقدم
إن الكفاءة البحثية فقط تقريبا هي التي أشرت آثاراً إيجابية في جميـع   1)

ولم تتحقق آثـار مماثلـة للكفـاءة    ) الناتج والنمو والتقدم(االتجاهات 
  ).19 -الجدول(التطويرية 
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فلـم تتـرك   ) منفردة او مجتمعة(بحاث والتطوير أما تقنية كل من األ 2)
  .كذلك) 19 -الجدول(سوى آثار سلبية على جميع األصعدة 

وإذا ما أخذت االتجاهات السالبة لمعدالت النمو االقتصـادي والتقـدم    3)
في الحسبان فأن الصورة التحليلية النهائيـة  ) 18-الجدول(التقاني في 

النتائج التـي تقترحهـا الدراسـة     تنقلب في الحقيقة تماما وان خاتمة
الكفاءة البحثية فقط هي التي يسجل لهـا دورا سـلبيا   : تتلخص باآلتي

  على النمو والتقدم وينبغي التركيز على النهوض بهـا، وكـل اآلثـار    
المباشرة وغير المباشرة األخرى للبحث والتطوير كانـت حصـيلتها   

قة لما ينفق على تلك أي العال.إيجابية وتقترح استمرار دعمها وتنميتها
االنشطة بما يجب ان تهذف اليه خطط االنتاج ويهدف اليه االنفاق على 

 .االبداعات في عملية النمو
وأخيراً فانما يجدر ذكره هو ان شركة الكندي العامـة التـي توقـف    

بسبب تغيرات االوضـاع   2002نشاطها البحثي عن العمل بعد نهاية عام 
محجوبة عـن التـداول    2002و  2001لعامي في العراق كانت بياناتها 

ومع ذلك فان هذه الدراسة البحثية قدمت صـورة واقعيـة   . بسبب سريتها
عن القدرات البحثية والتطويرية ومديات كفاءتهمـا الفنيـة واالقتصـادية    

  .بوصفها قطاعاً بحثياً في بلد نامي مثل العراق
شيئاً من االسهاب وختاماً ربما شاب التحليالت الواردة في هذا البحث 

ولكن مرد ذلك لسببين، أولهما أن البحث هو عمل تفصيلي متكامل عـن  
حالة متشعبة المجاالت لالنشطة االبداعية الداعمة افتراضاً للنمو وللتطور، 
وهي أنشطة االبحاث وجهود التطوير، وكفاءة وتقنية كل منهمـا فـرادى   

امات هذه االنشطة ومجتميعين، وان الحالة تسهم في رسم صورة عن اسه
في أهداف متعددة هي النـاتج االقتصـادي والنمـو    ) والعلمية(االبداعية 

والسبب الثاني هو طبيعة العمل التحليلي المعتمد فـي  . والتقدم التكنولوجي
  سياق المنهج التجريبي الرقمي والذي يستند الى مؤشرات موسعة في 
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رها في تحقيق تلك محاولة صورة واقعيةعن االنشطة العلمية وعن دو
تفتقر اليها االدبيات االقتصادية على المستوى العالمي وبمثـل  ... االهداف

لقـد  . ونفرد بهـا عربيـاً  ) عن الكفاءة والتقنية المجسدتين(الطرح الوارد 
جاءت الخاتمة بدون استنتاجات او مقترحات ذلـك ان االخـذ بمسـلمات    

للعـراق  (نولـوجي  عملية النهوض والتركيز على مصادر التطـور التك 
يسترعي بالضـرورة االهتمـام   ) ولغيره من البيئات االقتصادية المماثلة

  .بواقع متغيراته ودراسة آثارها
دوال اإلنتاج والنمو والتقدم في ظل األبحاث التطبيقية :  15-لجدولا

  للشركة
 عنصر النشاط

  
 اتجاه التأثير

 
  العمل
 

 
 رأس المال

 

النشاط
  اإلبداعي

R 

  التقنية
  بحثيةال

  

الكفاءة 
  البحثية
  

 على الناتج
  المقاس

2.61 
(3.83) 
****

0.562 
(4.57) 

*

 
 

-0.330 
(-5.05) 

*** 

1.37 
(9.19) 

** 
 على النمو
 االقتصادي

2.83 
(10.86)

1.166 
(24.23)

-0.204 
(-4.68)

-0.134 
(-7.38) 

0.246 
(4.49)

 على التقدم
 التقاني

   -0.156 
(-5.50) 

0.269 
(2.95)

معدل العائد من
 التقدم على النشاط

 -0.48 
(-1.73)

0.00000 
(-2.46) 

0.00291 
(3.15) 

ترتيـب  *** حسب األهميـة،    2ترتيب الظهور ** حسب األهمية،   1ترتيب الظهور * 
  .حسب األهمية 4ترتيب الظهور **** حسب األهمية،  3الظهور 
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  قدم في ظل أنشطة التطوير للشركةدوال اإلنتاج والنمو والت  16-الجدول
 1989=100   

 عنصر النشاط
  

 اتجاه التأثير

 
  العمل

 
  رأس المال

النشاط
  اإلبداعي

D 

  التقنية
  التطويرية

الكفاءة 
  التطويرية

 على الناتج
  المقاس

 
 

0.683 
(23.13) 

*

0.203 
(5.27) 
***

-0.0317 
(-7.81) 

** 

 
 

 على النمو
 االقتصادي

2.19 
(5.83)

1.242 
(14.18)

-0.170 
(-2.74)

0.0003 
(4.16) 

-0.015 
(-5.23)

 على التقدم
 التقاني

    
 

-0.003 
(-3.36)

معدل العائد من
 التقدم على النشاط

  0.21 
(0.48)

0.00000 
(0.05) 

-0.00000 
(-0.57)

  حسب األهمية،  3لظهور ترتيب ا*** حسب األهمية،  2ترتيب الظهور ** حسب األهمية،       1ترتيب الظهور * 

 )ب وت(دوال اإلنتاج والنمو والتقدم في ظل أنشطة : 17-لجدولا
  للشركة

 النشاط عنصر
  

 اتجاه التأثير

  
  العمل

  
  رأس المال

النشاط 
  اإلبداعي
R&D 

  التقنية
البحثية 
  والتطويرية

الكفاءة 
البحثية 
  والتطويرية

 على الناتج
  المقاس

2.71 
(4.61) 
*****

0.579 
(7.95) 

**

0.093 
(1.77) 
***

-0.314 
(-9.53) 

* 

0.96 
(5.58) 
**** 

 على النمو
 االقتصادي

2.86 
(9.73) 

1.286 
(17.28)

-0.251
(-4.13)

-0.0609 
(-6.79) 

0.068 
(1.02)

 على التقدم
 التقاني

   -0.054 
(-5.40) 

 
 

معدل العائد من
التقدم على 
 النشاط

 
 

 
 

-14.0 
(-0.46)

-0.00000 
(-1.99) 

0.00071
(2.31) 

  .حسب األهمية 4ترتيب الظهور **** حسب األهمية،  3ترتيب الظهور  :***   حسب األهمية، 2ترتيب الظهور ** حسب األهمية،      1ترتيب الظهور * 
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 معدالت التقدم التقاني والنمو االقتصادي ووزن التقدم فـي  : 18-الجدول

  النمو
 التقدمومؤشر النمو   

  
  الفترة

1  
عدالت التقدم م

  التقاني
  

2 
عدالت النمو م

  االقتصادي
  

1: 2=3 
إسهام التقدم في 

  النمو

1988-1995  -0.8953 -0.4965 │1.803│ 

1996-1998 0.1324 0.3385 │0.391│ 

1988-2000  -0.587 -0.246 │2.386│ 

  
مصفوفة إتجاهات اآلثار المباشرة وغير المباشرة لألنشطة : 19-الجدول

  الشركة ة المقدرة على النمو والتقدم فياإلبداعي
المتغيرات 

  اإلبداعية

المتغيرات 

  الهدفية

  إتجاهات التأثير

R D  R&D  

R&D   

  اآلثار المباشرة

  الناتج

  النمو اإلقتصادي

 التغير التقاني

..  

-  

.. 

+  

-  

.. 

+  

-  

- 

  الكفاءة

 )آثار غير مباشرة(

  الناتج

  النمو اإلقتصادي

 التغير التقاني

+  

+  

+ 

..  

-  

-  

+  

..  

-  

  التقنية

  )آثار غير مباشرة(

  الناتج

  النمو اإلقتصادي

 التغير التقاني

-  

-  

- 

-  

+  

..  

-  

-  

-  
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א
قياس الكفاءة والتقنيـة  "نوفل قاسم علي الشهوان، . قبيس سعيد الفهادي ود. د. 1

، 4/23، مجلـة تنميـة الرافـدين، المجلـد     "لألنشطة اإلبداعية في قطاع بحثـي 
عدد خاص بالمؤتمر العلمي األول لكليـة اإلدارة واإلقتصـاد بجامعـة    (، 66دالعد

  .119-95، ص ص 2001، السنة )الموصل وشركة الكندي العامة

The Role of the (R&D) Efficiency and Technicality  
On the Economic Growth of Al-Kindy State Co. 

Abstract 
The current information about the role of the scientific activities, 

due to research and development (R&D) in the economic promotion 
and in technological progress are internationally limited till at the 
advanced economies. It’s Scarcity doesn't make any difference for 
the macro or microeconomic level, and whether in the field of 
production or of research. Although that information are guessed 
and roughly estimated, yet it enjoy the favor of a big commensurate 
with importance in the evaluation of the performance and by what 
the economic importance does which the innovation activities acquire 
with the same or more. 

This study aims to submit more information about the role of 
(R&D) efficiency and technicality for which one can expect reward in 
the hereafter through the economic evolutions for specialized 
research sector. That is from the estimation of an effects of the 
efficiency changes and technical changes, due to (R&D) in 
researcher's company in Iraq on the annual product measured by the 
value-added in it, on the economic growth, and on technological 
progress measured to it.  

The study come out amongst the sequent that the research 
efficiency is positive's effects on the objective economic variables, 
which are the production, growth, and progress, unlike the effects of 
the development efficiency on it. While developmental technicality 
had positive's effects on the economic growth only. 

 


