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 (0202-0222خالل المدة )

 

 الباحثة: ميعاد علي خلف  . منعم أحمد خضيرأ.م.د

 واالقتصادكلية اإلدارة   كلية اإلدارة واالقتصاد

 جامعة تكريت  جامعة تكريت
 

 :صالمستخل

وهو دراسة العالقة بين اإلنفاق على البحث والتطوير والنمو  هدف البحث تحقيق هدف رئيسي  

 .8112-8111 المدةخالل ألمانيا  في االقتصادي

على البحث  الحكومياإلنفاق أن أثر وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج من أهمها   

الدخل  إجمالي، على نصيب الفرد من  المحليالناتج  إجمالي، على على معدل البطالة  والتطوير

، %1221 ،%222ألمانيا بلغ  في 8112-8111 المدةخالل تكوين رأس المال  إجمالي، على  القومي

على البحث والتطوير  الحكومياإلنفاق تبين وجود عالقة طردية بين ، على الترتيب 891%،  14%

على البحث  الحكوميألمانيا مما يوضح األهمية الشديدة لإلنفاق  في االقتصاديومعدالت النمو 

 . المطلوبةوالوصول إلى التنمية االقتصادية  االقتصاديمن النمو  مرتفعةتحقيق معدالت  فيوالتطوير 

 .االقتصاديالنمو  ،اإلنفاق على البحث والتطوير: ةالمفتاحيالكلمات 
 

Measuring and Analyzing the Impact of Expenditure on R & D in 

Economic Growth in Germany during the Period (2000-2015) 
 

Abstract: 

  The research aims to achieve a major objective: to study the relationship between 

expenditure on R & D and economic growth in Germany during the period 2000-2015. 

  The research has reached a number of results, the most important of which is that 

the effect of government expenditure on research and development on unemployment rate, 

on GDP, on per capita share of total national income, on the total capital formation during 

2000-2015 in Germany. The correlation between government spending on R & D, and 

economic growth rates in Germany showed a significant correlation between government 

expenditure on R & D in achieving high rates of economic growth and access to Economic 

development required. 

Keywords: expenditure on R & D - economic growth. 
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 المقدمة

تحقيق التقدم وزيادة مستوى  يتساعد ف يحث والتطوير من أكثر األسباب التبالب االهتماميعتبر   

تسعى جميع  الذي يمستوى النمو االقتصاد يالتطوير فالرفاهية للمجتمعات واألمم حيث يؤثر البحث و

وفير جميع وت يلبحث العلمالدول إلى زيادته وتنميته ولذلك تسعى الدول إلى تهيئة المناخ المناسب ل

 تنميته وتطوره. يتساعد ف ياألساليب والوسائل الت

من األبحاث  االستفادةوتوجد عالقة وثيقة بين البحث والتطوير والتنمية االقتصادية حيث يمكن   

زيادة مستويات التنمية االقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل  ييساعد ف يتحقيق عائد اقتصاد فيالتطبيقية 

تواجه المجتمع  يالتوالمشكالت  يالدول إلى الربط بين البحث العلملذلك تسعى جميع  ةال القادملألجي

 المطلوب.   يلها وكذلك تحقيق التقدم االقتصادإيجاد حلول  يللمساعدة ف

 اقتصادياتهتم بمجال البحث والتطوير مما جعلها تتفوق  يألمانيا من أكثر دول العالم الت وتعتبر  

من خالل زيادة قتصادية على العديد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق زيادة قدراتها اال

 مجال البحث والتطوير مما يساعدها على تحقيق النمو االقتصادي المستهدف.  ياإلنفاق ف

 :تيمكن صياغة المشكلة بالسؤال اآلي مشكلة البحث:

كمي  تأثيروهل هناك ، ؟لتطوير والنمو االقتصاديالعالقة بين االنفاق على البحث وا هي ما  

 ؟التأثير هذا وكم هو ،؟له

 مهما   دورا  ن االنفاق على البحث والتطوير يؤدي إ) :ينطلق البحث من فرضية مفادها البحث: فرضية

 .لمانياأحقيق النمو االقتصادي في في ت

البحث والتطوير  وهو دراسة العالقة بين اإلنفاق على يهدف البحث تحقيق هدف رئيس البحث: هدف

 : وهيق مجموعة من األهداف الفرعية ألمانيا وذلك من خالل تحقيي ف يوالنمو االقتصاد

 .البحثية المتعلقة بموضوع الدراسةعلى المفاهيم والمصطلحات  التعرف .1

دة ــالمالل ـخ يـاد األلمانـتعبر عن االقتص يؤشرات والمتغيرات االقتصادية التأهم الم دراسة .8

(8111-8112).  

دة ــالمالل ـا خــي ألمانيـف االنفاق على البحث والتطوير في النمو االقتصادي أثر وتحليلقياس  .1

(8111-8112). 

تتناسب مع أهدافه وتحقق  يث مجموعة من المناهج البحثية التسوف يستخدم البح :منهج البحث

لمناسبته لموضوع البحث حيث يتم من خالله وصف  ينها حيث سوف يستخدم المنهج الوصفالغرض م

األساليب  استخداميتم من خالله  والذي يوكذلك سوف يستخدم المنهج التحليلالظاهرة المراد دراستها 

يتم من خاللها تحليل بيانات الدراسة للوصول إلى النتائج وكذلك سوف  يوالطرق االحصائية الت

  االقتصادي.على البحث والتطوير في النمو  تأثير االنفاقى علالتعرف  يف القياسييستخدم المنهج 

حقيق أهدافه على البيانات الصادرة من العديد من الجهات الرسمية تالبحث في  اعتمد :مصادر البيانات

ألمانيا فضال   فيوالمنظمات العالمية واألجهزة المعنية  يلة بموضوع البحث مثل البنك الدولذات الص

عن االستعانة بالكتب والتقارير المعلوماتية والدورية والدراسات والبحوث العلمية والمعلومات الواردة 

 . بشبكة المعلومات الدولية



8112/ 1( ج44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت   

 

812 

 

 : حدود الدراسة

 .ألمانيا المكانية:الحدود  -

 .8112-8111من  لمدةا الزمانية:الحدود  -

 . يالبحث والتطوير والنمو االقتصاد التعرف على العالقة بين اإلنفاق على الموضوعية:الحدود  -

 اإلطارتناول الجانب االول  هدف وفرضية البحث قسم الى جانبين:للوصول الى  :هيكلية البحث

اما الجانب  ،النظري للبحث متمثال بالمفاهيم االساسية له فضال عن بعض الدراسات السابقة ذات الصلة

رات االقتصادية في الثاني فقد تناول النتائج البحثية والعالقات القياسية بين االنفاق الحكومي واهم المؤش

 دولة المانيا.
 

 النظري اإلطار

 : المفاهيم والمصطلحات البحثية .أوال

 :اإلنفاق على البحث والتطويرمفهوم  -

التي يتم إنفاقها من قبل الدولة على البحث العلمي والتعليم من أجل العمل  المبالغيعرف بأنه   

 (2-2، 8112أحمد،وى العلمي والتكنولوجي للدولة. )على إحداث تطوير في الدولة وزيادة المست

 االقتصادي  النمومفهوم  -

 التقدم التكنولوجيع بإنتاجه بسبب يقوم المجتم الذي بأنه مقدار الزيادة في الناتج القومي يعرف  

النمو . كما ويعرف (141-148، 8112طارق، األفراد ) واحتياجاتمما يعمل على إشباع رغبات 

لمجتمع  االقتصادي بأنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في قطاعات االقتصاد القومي

 المحليمقدار الزيادة في اإلنتاج ن قياسه عن طريق معين خالل فترة معينة من الزمن غالبا سنه ويمك

 .(111-118، 8112 محمود،) لهذا المجتمع جمالياإل

 أنشطة البحث والتطوير: مفهوم -

بأنره  :R&D (Research & Experimental Developmentيعررف البحرث والتطروير )  

النشاط المنتظم الخالق الذي يتم من أجل زيادة الرصيد المترا  عرن المعرفرة بالبشرر والثقافرة والمجتمرع، 

واستخدام هذه المعرفة في ابتكار تطبيقات جديردة. وهرو يشرمل البحرث األساسري والتطبيقري فري مجراالت 

والتطرروير عررن غيرهررا مررن  العلرروم الطبيعيررة والعلرروم االجتماعيررة. والمعيررار الررذي يميررز أنشررطة البحررث

 (4-1، 8114شعيب، و االبتكار. )األنشطة هو وجود أو غياب عنصر الجدة أ

 الدراسات السابقة  .ثانيا

 :بعنوان Masoome Fouladi, 2010)) دراسة

The impact of government expenditure on GDP, Imployment, and private investment in 

Iran aGCE model. 

والعمالة  جماليحاولت هذه الدراسة تقّصي آثار االنفاق الحكومي على كل من الناتج المحلي اإل  

الدراسرة فري بيران  اعتمردتالتوازن العرام الحسرابي ، لقرد  أنموذج باستعمالالقطاع الخاص،  استماراتو

كفاءة االنفاق الحكومي الى تقسيمه الى فئتين )  االنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري( وقد تم دراسة 

وقطاع  ،وقطاع النفط  والغاز ،القطاع الزراعيومي في خمس قطاعات في االقتصاد )آثار االنفاق الحك
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راسررة إن االنفرراق العررام يررؤثر بطرررق مختلفررة القطرراع الصررناعي وقطرراع الخرردمات ( وتوصررلت الد ،البنرراء

اذ وجدت الدراسرة  ،اصالنشاط الخ استبعادفي  وتأثيرهتعتمد على نوعية التكاليف التي تسببها لالقتصاد 

 ،الناتج الكلي والتشغيل واالسرتثمار الخراص انخفاضان زيادة االنفاق االستهالكي الحكومي يتزامن مع 

ي آثار مختلفة من قطراع ألخرر فري االقتصراد إذ وجرد االنفراق االسرتثماري االستثمار لألنفاقبالمقابل ان 

القطاع الخراص فري  الستثمارلكونه مكمال  ، مرتبط بنمو الناتج في قطاعي النفط والغاز وقطاع الخدمات

بينما وجدت الزيادة  في االنفاق االستثماري الحكومي ترتبط بشكل سلبي في نمو قطراعي  ،هذه الميادين

عة والصناعة وقد عزى الباحث سبب هذه العالقة السلبية لقله االنفاق على برامج البحث والتطوير ارالز

 بكية مع جميع القطاعات االخرى.في هذين القطاعين المهمين بكونهما يمتلكان ارتباطات تشا

 :بعنوان (Naftaly Gisore & Symon Kiprop, 2014)دراسة 

Effect of Government expenditure on economic growth in East Africa disaggregated model.  

االنفراق الحكرومي فري النمرو االقتصرادي فري  ترأثيرحاولت هذه الدراسة التحقق عمليا  مرن كيفيرة   

اوضررحت الدراسررة الررى ان االنفرراق الحكررومي علررى الصررحة ،( 8111-1921) افريقيررا الشرررقية للمرردة

بالمقابررل وجررد االنفرراق علررى البحررث  ،واالنفرراق الرردفاعي يتجرره لالرتبرراط ايجابررا  فرري النمررو االقتصررادي 

ت الدراسرة تلرك  رز  والتطوير  واالنفاق على القطاع الزراعي يرتبط عكسيا  فري النمرو االقتصرادي وقرد ع 

على الرغم مرن قطاع الزراعي والنمو االقتصادي )ق على البحث والتطوير والالعالقة السلبية بين االنفا

إقرار الغالبية العظمرى مرن الدراسرات برأن االنفراق علرى البحرث والتطروير يعرزز مرن ترراكم رأس المرال 

ي افريقيرا الشررقية يرؤثر ف( الى ان االنفاق على التعليم آثار ايجابية في النمو االقتصاديالبشري ويحدث 

كما عزت الدراسة  ،ون له آثار في دالة العرض في هذه البلدانجانب الطلب دون ان تككل رئيس في بش

مسرتويات الفسراد  ارتفراعالعالقة السلبية الى ان التوجه الحكومي يفتقر الى الحوكمة الرشريدة فضرال  عرن 

  .ةتحكم على سلوكية البلدان الناميالصفة التي تس باعتبارها ،في الجهاز الحكومي 

 :( بعنوان0202 ،ة )تغريد حسين محمددراس

 .ية في الطرق في ضوء تجارب مختارةمدخال معاصرا للتنمية االقتصاد (R.D)االنفاق على 

امكانيررة النهرروض بواقررع االقتصرراد العراقرري مررن خررالل تعزيررز النمررو  الدراسررة عررنحاولررت هررذه   

االقتصادي وتحقيق التنافس الدولي للعراق في ضوء تجارب مخترارة عرن طريرق تحسرين نشراط البحرث 

حيررث انطلقررت الدراسررة مررن مشرركلة مفادهررا ان ضررعف  GDPوالتطرروير التكنلرروجي وزيررادة نسرربته الررى 

ا يواجه االقتصراد برالرغم مرن ضرخامة حجرم الموازنرات ممرا انعكرس االنفاق على البحث والتطوير تحدي

بشكل سلبي في عملية التنمية. اضاف الى ذلك ان عدم وجود مؤسسات وطنية ومتخصصرة فري عررض 

المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمدخالت الخاصة بالبحث والتطوير علرى عكرس البلردان المتقدمرة زادت 

 متقدمة والنامية.من الفجوة التطويرية بين ال

 :( بعنوان0202 ،كاظم صباح الخيكانيدراسة )نزار 

 .دورها في تعزيز القدرة التنافسيةامكانات البحث والتطوير في بلدان عربية مختارة و

البحررث إلررى تحليررل واقررع نشرراط البحررث والتطرروير ومكانترره فرري تعزيررز التنافررـسية فررـي  اسررتهدف  

االقتصادات العربية، وقد ظهر أن مسألة االهتمام في هذا النشاط يعد وسـيلة رئيـسة للتطـور االقتصادي 
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ير إلرى ، وقرد توصرل البحرث إلرـى نترائج تشرالجديدة ومن ثرم تعزيرز التنافسرية ويرفد المعرفة باالبتكارات

تباطؤ اإلنفاق على البحث والتطوير في هذه البلدان على الرغم مرن وفررة المروارد الماليرة والبشررية فري 

، القردرة التنافسرية فري اقتصراداتها معظمها التي كانت متواضعة في هذا المجال ولم يؤِد دوره في تعزيرز

 .مما هي في بلدان العالم األخرىت اقل ، إال إنها كانمرتفعة نسبيا تقانيهوإن كانت بعضها تتمتع بمكانة 

وقد جاء البحث لمحاولة التعرـرف علرـى إمكانيرـات البلرـدان العربيرة فري تضرييق الفجروة البحثيرة   

أن هنرراك عرردم كفايررة للمرروارد الماليررة المخصصررة  بلرردان متقدمررة وأخرررى ناميررة،مررع والتطويريررة مقارنررة 

لنشاط البحـث العلمـي والتطوير التكنولوجي في البلدان العربيرة تررك أثررا سرالبا فري نوعيرة المخرجرات 

بلردان أخرررى برالنظر الفتقررار مرع منره، فلرم تعررط البلردان العربيررة االهتمرام المطلروب لهررذا النشراط مقارنررة 

راءات وعية المخرجات إلـى تـدني عـدد براملة في هذا المجال، إذ تشير نى سياسات وطنية متكاألولى إل

االختررراع والمشرراريع البحثيررة التخصصررية، األمررر الررذي أدى إلررى ضررعف فاعليتهررا فرري تحقيررق األداء 

اإلبررداعي القررائم علررى تحقيررق مررردودات اقتصررادية عربيررة، وممررا يفيررد بوجررود فجرروة كبيرررة بررين البلررـدان 

الي فإنهرـا أدت إلرـى ضرعف بلردان أخررى متقدمرة وناميرة، وبالتردي، ومجتمعة مقارنرة بالعربية بشكل فر

فاعليتها في تحقيق القدرة التنافسية لالقتصادات العربية من خالل تفحص مجموعة مـن المؤشررات ذات 

دى البحررث فرري مسرربباتها لرردان فررإن مسرراهمتها كانررت محررـدودة. ولررالعالقررة، وان تحققررت فرري بعررض الب

قررات الترري واجهررت هررذا النشرراط فإنهررا كانررت فرري مجملهررا بررين أسررباب ترررتبط بالمؤسسررات البحثيررة والمعو

العلمية نفسها، وأخرى ترتبط بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، فـضال عن مجموعة من التحديات 

 عالمية.اإلقليمية العربية وأخرى 

 بعنوان:( 0202 ،سارة عبد الرزاق حسن ،دراسة )اديب قاسم شندي

 المانيا(-رة )العراقدور البحث والتطوير في التنمية االقتصادية في بلدان مختا

احد المهام االساسية التي تميز االسس العلمية  باعتبارهتناول الباحثين اهمية البحث العلمي   

البحث  والتي ينظر اليها على انها نتاج المعرفة الناتجة عن،والتي يسفر عنها االختراع واالبتكار 

العلمي حيث ان التعليم العالي من اهم ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي الذي يحقق الرفاهية 

 ،العربية منها وباألخصفي البلدان النامية  اكبير يكن للمجتمعات وعلى هذا االساس فأن دور الحكومات

ينه في جميع النتاج وتحسلما فاتها من اهتمام بالبحوث النوعية التي يمكن استخدامها في زيادة ا

وقد اشر الباحثين ان االنفاق على البحث والتطوير في العراق يعاني من عدم  ،القطاعات االقتصادية

كفاية االموال المخصصة فضال عن ضعف المؤسسات الخاصة والثانوية التي من الممكن ان تكون 

وقد توصل الباحثين الى ان هناك تدني  ياكألمانمصدرا ثانويا لتمويل العملية البحثية مقارنة بدول اخرى 

يعزى ذلك الى االختالف والتمايز بألمانيا وكبير في المستويات البحثية والتطويرية في العراق مقارنة 

بين هذين البلدين في القاعدة التعليمية والعلمية مما ادى الى انخفاض الكفاءة البحثية والعلمية في العراق 

االبتدائي والثانوي والمهني في العراق والذي يعد نقطة انطالق التطور مما  بسبب تردي واقع التعليم

 .كب لحاجة السوق المحليةاجعل التعليم في العراق كمي ال نوعي وغير مو
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 النتائج البحثية

 (: 0202-0222) المدةألمانيا خالل  يتطور أهم المؤشرات االقتصادية ف .أوال

ن أن اإلنفاق ( تبي1جدول )ال يمن دراسة البيانات الواردة ف: على البحث والتطوير ياإلنفاق الحكوم .0

 وتراو  امستمر ا( قد شهد تزايد8112-8111) المدةألمانيا خالل  يعلى البحث والتطوير ف يالحكوم

 وحد أقصى بلغ نحو، 8111عام  يف مليون دوالر( 74973.8) حواليبين حدين بلغ أدناهما 

على  يلإلنفاق الحكوم يوقد بلغت قيمة المتوسط السنو ،8112عام مليون دوالر ( 107201.8)

 مليون دوالر. ( 88228.0) الدراسة نحو مدةالبحث والتطوير خالل 

ألمانيا خالل  يعلى البحث والتطوير ف يلإلنفاق الحكومالزمنى العام  االتجاه ةمعادل وبتقدير  

 اتجاهاقد أخذ على البحث والتطوير  يالحكوم( أن اإلنفاق 8جدول )التبين من ( 8112-8111) المدة

 %2.7مليون دوالر، وبلغ معدل التزايد السنوي حوالي ( 2369.5) بحواليتغير بلغ  بمقدارتصاعديا 

 .0.01عند مستوى معنوية  ألمانيا يعلى البحث والتطوير ف ياق الحكوملإلنف

 
 8112-8111خالل المدة ألمانيا  يعلى البحث والتطوير ف ياإلنفاق الحكوم( تطور 1الشكل )

 .(1إلى بيانات الجدول ) باالستناد : من إعداد الباحثينالمصدر

 المدةألمانيا خالل  في( تبين أن معدل البطالة 1جدول )ال فيمن دراسة البيانات الواردة : البطالةمعدل . 0

 حواليبين حدين بلغ أدناهما  تراو بين الزيادة والنقصان حيث  ا( قد شهدت تذبذب8111-8112)

 السنويوقد بلغت قيمة المتوسط  ،8112عام  %11.2وحد أقصى بلغ نحو ، 8112عام  في 4.6%

لمعدل التربيعية الزمنى العام  االتجاهوبتقدير معادلة ، %7.7الدراسة نحو  مدةلمعدل البطالة خالل 

قد أخذ  ألمانيا في( أن معدل البطالة 8جدول )التبين من ( 8112-8111) المدةألمانيا خالل  فيالبطالة 

لمعدل  %4.8وبلغ معدل التناقص السنوي حوالي  ،%0.51 بحواليتغير بلغ  بمقدارتنازليا  اتجاها

 .0.01عند مستوى معنوية  ألمانيا فيالبطالة 

            
 8112-8111 ةالمدخالل ألمانيا  يمعدل البطالة ف( تطور 8شكل )ال

 .(1إلى بيانات الجدول ) باالستناد : من إعداد الباحثينالمصدر

 في المحليالناتج  إجمالي( تبين أن 1جدول )ال يمن دراسة البيانات الواردة ف: المحليالناتج  إجمالي .3

ي بين حدين بلغ أدناهما حوال وتراو ( قد شهد تزايد مستمر 8112-8111) المدةألمانيا خالل 
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عام مليون دوالر ( 3696612.9) وحد أقصى بلغ نحو،  8111عام  يف مليون دوالر (3123907.8)

 الدراسة نحو مدةخالل  المحليالناتج  جماليإل يوقد بلغت قيمة المتوسط السنو ،8112

ألمانيا  يف المحليالناتج  جماليإلالزمنى العام  االتجاهوبتقدير معادلة ، مليون دوالر (3372850.1)

 اتجاهاقد أخذ  ألمانيا يف المحليالناتج  إجمالي( أن 8جدول )التبين من ( 8112-8111) المدةخالل 

 %1.1مليون دوالر، وبلغ معدل التزايد السنوي حوالي ( 38703.4) بحواليتغير بلغ  بمقدارتصاعديا 

 .0.01عند مستوى معنوية  ألمانيا يف المحليالناتج  جماليإل

 
 8112-8111خالل المدة ألمانيا  في المحليالناتج  إجمالي( تطور 1شكل )ال

 .(1إلى بيانات الجدول ) باالستناد المصدر: من إعداد الباحثين

صيب ( تبين أن ن1جدول )ال يمن دراسة البيانات الواردة ف : يالدخل القوم إجماليمن  الفرد نصيب .4

 وتراو  امستمر ا( قد شهد تزايد8112-8111) المدةألمانيا خالل  يف يالدخل القوم إجماليالفرد من 

( 54888.5) وحد أقصى بلغ نحو، 8111عام  يف دوالر (37746.4) حواليبين حدين بلغ أدناهما 

 مدةخالل  يالدخل القوم إجماليصيب الفرد من لن يوقد بلغت قيمة المتوسط السنو ،8114 عامدوالر 

الدخل  إجماليصيب الفرد من نالزمنى العام  االتجاهوبتقدير معادلة ، دوالر( 42325.7) الدراسة نحو

ل خالد إجمالينصيب الفرد من ( أن 8جدول )التبين من ( 8112-8111) المدةألمانيا خالل  يف يالقوم

دوالر، وبلغ معدل التزايد ( 811.3بحوالي )تغير بلغ  بمقدارتصاعديا  اتجاهاقد أخذ  ألمانيا يف القومي

 .0.01عند مستوى معنوية  ألمانيا في القوميالدخل  إجماليلنصيب الفرد من  %1.9السنوي حوالي 

 
 8112-8111خالل المدة ألمانيا  في القوميالدخل  إجمالينصيب الفرد من ( تطور 4شكل )ال

 .(1إلى بيانات الجدول ) باالستناد الباحثينمن إعداد  المصدر:

تكوين رأس  إجمالي( تبين أن 1جدول )ال فيمن دراسة البيانات الواردة : تكوين رأس المال إجمالي .2

بين حدين بلغ أدناهما  وتراو  امستمر ا( قد شهد تزايد8112-8111) المدةألمانيا خالل  فيالمال 

مليون دوالر ( 735259.8) وحد أقصى بلغ نحو، 8111عام  في مليون دوالر  (612129.8) حوالي

 الدراسة نحو مدةتكوين رأس المال خالل  جماليإل السنويوقد بلغت قيمة المتوسط  ،8112عام 

ألمانيا  فيتكوين رأس المال  جماليإلالزمنى العام  االتجاهوبتقدير معادلة ، مليون دوالر( 670046.2)

قد  ألمانيا فيتكوين رأس المال الثابت  إجمالي( أن 8جدول )التبين من ( 8112-8111) المدةخالل 
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مليون دوالر، وبلغ معدل التزايد السنوي ( 6321.7) بحواليتغير بلغ  بمقدارتصاعديا  اتجاهاأخذ 

 .0.01عند مستوى معنوية  ألمانيا فيتكوين رأس المال  جماليإل %0.9حوالي 

 
 8112-8111 خالل المدةألمانيا  فيتكوين رأس المال  إجمالي( تطور 2شكل )ال

 .(1إلى بيانات الجدول ) باالستناد الباحثين إعدادمن  المصدر:

 فيالبيانات الواردة  من: اإلنفاق الحكومي إجماليتطوير من اإلنفاق الحكومي على البحث وال نسبة .2

خالل اإلنفاق الحكومي  إجمالينسبة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير من ( تبين أن 1جدول )ال

وحد ، 8111عام  يف %2.406 حوالي( قد تراوحت بين حدين بلغ أدناهما 8112-8111المدة )

خالل مدة الدراسة نحو  يوقد بلغت قيمة المتوسط السنو ،8112عام  %3.152 أقصى بلغ نحو

الزمنى العام لنسبة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير من  االتجاهوبتقدير معادلة ، 2.842%

( أن نسبة اإلنفاق الحكومي 8جدول )التبين من ( 8112-8111خالل المدة ) اإلنفاق الحكومي إجمالي

تغير بلغ  بمقدارتصاعديا  اتجاهاقد أخذ  ألمانيا ياإلنفاق الحكومي ف إجماليوير من على البحث والتط

 .0.01عند مستوى معنوية  %1.9، وبلغ معدل التزايد السنوي حوالي %0.051 حواليب

 
ألمانيا  في اإلنفاق الحكومي إجمالينسبة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير من ( تطور 2شكل )ال

 8112-8111خالل المدة 

 .(1إلى بيانات الجدول ) باالستناد: من إعداد الباحثين المصدر

 (8112-8111) المدة( تطور أهم المؤشرات االقتصادية لدولة ألمانيا خالل 1جدول )ال

 ةالسن

 الحكومياإلنفاق 

على البحث 

 والتطوير

 )مليون دوالر(

نسبة اإلنفاق 

على البحث  الحكومي

 إجماليوالتطوير من 

 اإلنفاق الحكومي

معدل 

 البطالة

% 

الناتج  إجمالي

 المحلي

)مليون 

 دوالر(

نصيب الفرد 

 إجماليمن 

 القوميالدخل 

 ()دوالر

تكوين  إجمالي

رأس المال 

 الثابت

 )مليون دوالر(

2000 74973.8 2.406 7.9 3123907.8 37746.4 675488.0 

2001 76244.9 2.443 7.8 3176872.8 38252.9 658419.8 

2002 75430.9 2.510 8.5 3142953.9 38048.1 620365.1 

2003 78858.0 2.595 9.8 3154320.0 37869.9 612129.8 
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 ةالسن

 الحكومياإلنفاق 

على البحث 

 والتطوير

 دوالر()مليون 

نسبة اإلنفاق 

على البحث  الحكومي

 إجماليوالتطوير من 

 اإلنفاق الحكومي

معدل 

 البطالة

% 

الناتج  إجمالي

 المحلي

)مليون 

 دوالر(

نصيب الفرد 

 إجماليمن 

 القوميالدخل 

 ()دوالر

تكوين  إجمالي

رأس المال 

 الثابت

 )مليون دوالر(

2004 76589.4 2.527 10.7 3191224.6 38948.4 612395.5 

2005 77130.7 2.528 11.2 3213777.4 39317.3 616978.0 

2006 83317.3 2.640 10.3 3332692.3 41153.7 663334.4 

2007 82592.5 2.571 8.7 3441355.9 42447.2 690298.1 

2008 90448.9 2.765 7.5 3478802.3 42771.0 700857.8 

2009 88644.9 2.840 7.7 3283144.5 40993.5 630194.2 

2010 92261.6 2.848 7.0 3417094.6 42608.8 664131.3 

2011 99180.5 2.944 5.8 3542160.2 45227.2 711749.5 

2012 103228.0 3.088 5.4 3559587.4 45285.9 707100.6 

2013 100156.4 2.977 5.2 3577014.6 45408.4 698998.2 

2014 105388.3 3.116 5.0 3634080.1 54888.5 723039.8 

2015 107201.8 3.152 4.6 3696612.9 46244.5 735259.8 

 670046.2 42325.7 3372850.1 7.7 2.842 88228.0 المتوسط

 إلى: باالستنادالمصدر: من إعداد الباحثين 

- https://data.worldbank.org/country/ Germany?view. 

- https://data.albankaldawli.org/indicator/ Germany. 

- https://ar.tradingeconomics.com/ Germany. 

 (8112-8111) المدةالمؤشرات االقتصادية لدولة ألمانيا خالل  معادالت انحدار (8جدول )ال

 0.01)**( معنوي عند مستوى                  0.05)*( معنوي عند مستوى 

 (SPSS.22) برنامج ( باستخدام1من خالل بيانات جدول )بواسطة الباحثين جمعت وحسبت  المصدر:

 T R2 F المعادلة البيان
معدل التغير 

 % السنوي

على  الحكومياإلنفاق 

 البحث والتطوير
= 68087.7 + 2369.5 Xi ^Yi 13.8** 0.93 191.5** 2.7** 

 *0.51Xi2 ^Yi -3.63** 0.75 23.5** -4.8- 7.93 = معدل البطالة

 **Xi ^Yi 11.3** 0.89 127.8** 1.1  38307.4 + 30444.4 = المحليالناتج  إجمالي

 إجمالينصيب الفرد من 

 القوميالدخل 
= 35429.6 + 811.3  Xi ^Yi 6.4** 0.73 41.4** 1.9** 

 **Xi ^Yi 21.9** 0.49 15.1** 0.9  6321.7 + 616312.2 = تكوين رأس المال إجمالي

 الحكومينسبة اإلنفاق 

على البحث والتطوير من 

 اإلنفاق الحكومي إجمالي

= 2.31 + 0.051  Xi ^Yi 14.16** 0.93 200.39** 1.9** 

https://data.worldbank.org/country/korea-rep?view
https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTLZS
https://ar.tradingeconomics.com/south-korea
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 فيعلى البحث والتطوير وأهم المؤشرات االقتصادية  ياإلنفاق الحكومالعالقات القياسية بين . ثانيا

 :(0202-0222) المدةدولة ألمانيا خالل 

ألمانيا دولة  ياالقتصادي فث والتطوير في النمو قياس وتحليل اثر االنفاق على البحمن أجل   

على البحث  ياإلنفاق الحكومتم حساب العالقات القياسية بين  (8112-8111) المدةخالل 

 إجماليمعدل البطالة، )دولة ألمانيا وهى  يالمؤشرات االقتصادية ف بعضوالتطوير)متغير مستقل( و

تكوين رأس  إجمالي، يالدخل القوم إجمالينصيب الفرد من  ،يالدخل القوم إجمالي، المحليناتج ال

الموسع  فولر-اختبار ديكيالقياسية مثل  االختباراتمجموعة من  استخدام)المتغيرات التابعة( وتم  المال

 (ARDLك )وإختبارالتكامل المشترك إلختبار العالقة بين المتغيرات وتم إستخدام التكامل المشتر

األجل الطويل  يرفة نوع العالقة بين المتغيرات فنموذج تصحيح األخطاء لمع استخداموكذلك تم 

 .(Eviews) برنامج باستخداموالقصير 

لقياس  الدراسة:جذر الوحدة بين سلسلة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير ومتغيرات  اختبار  -

 ,Dickey and Fuller ) فولر الموسع-اختبار ديكيمدى استقرار متغيرات النموذج تم استخدام 

1979, 427-43: ADF). 

بعد  االستقرارعند مستواها وحدث  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق سلسلة  استقرارتبين عدم   -

سلسلة  استقرار، وكذلك تبين عدم أخذ الفرق األول وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من الدرجة األولى

وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من  الثانيبعد أخذ الفرق  االستقرارعند مستواها وحدث معدل البطالة 

التكامل  اختبارالدرجة الثانية، وألن السلسلتين غير متكاملتين عند نفس الدرجة فإنه يمكن إجراء 

 .(ARDL) منهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة باستخدامالمشترك بينهما 

 بعد أخذ الفرق االستقرارعند مستواها وحدث  المحليالناتج  إجماليسلسلة  استقراركذلك عدم  تبين - 

وألن السلسلتين متكاملتين عند نفس الدرجة  األولى،وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من الدرجة  األول

منهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية  باستخدامالتكامل المشترك بينهما  اختبارفإنه يمكن إجراء 

 (.ARDL) الموزعة

 االستقرارعند مستواها وحدث  القوميالدخل  إجماليسلسلة نصيب الفرد من  استقرارتبين كذلك عدم  - 

وألن السلسلتين متكاملتين عند  األولى،وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من الدرجة  األولبعد أخذ الفرق 

االنحدار الذاتي للفجوات منهجية  باستخدامالتكامل المشترك بينهما  اختبارنفس الدرجة فإنه يمكن إجراء 

 (.ARDL) الزمنية الموزعة

بعد أخذ الفرق  االستقرارعند مستواها وحدث تكوين رأس المال  إجماليسلسلة  استقرارتبين كذلك عدم  - 

وألن السلسلتين متكاملتين عند نفس الدرجة  األولى،األول وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من الدرجة 

منهجية االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية  باستخدامالتكامل المشترك بينهما  اختبارفإنه يمكن إجراء 

 ؟(Pesaran et al, 2001) (.ARDL)الموزعة
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على البحث  الحكومياإلنفاق نسب  لبيانات( ADFالموسع ) فولر-ديكينتائج اختبار ( 1جدول )ال

 ومعدل البطالة والتطوير

 (.Eviews10) برنامج باستخدامالمصدر: من إعداد الباحثين 

  البطالة:على البحث والتطوير ومعدل  الحكومياإلنفاق نسب النموذج القياسى للعالقة بين   -

 اختيار عدد فترات التباطؤ الزمني  -

( هو Narayan, 2005, 37)فترات التباطؤ الزمني لأن العدد األمثل  (4الجدول )يتبين من   

وأربعة فترات زمنية  (على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق المستقل )للمتغير  ثالثة فترات زمنية

 .البطالة(معدل )للمتغير التابع 

 فترات التباطؤ الزمنى اختبار (4)الجدول 

 

 (.Eviews10) برنامج باستخدام من إعداد الباحثينالمصدر: 

 الحكاومياإلنفااق نساب  سلسالتيباين ( Bounds Test" )الحادود اختباار"اختبار التكامل المشترك  - 

 ومعدل البطالة:  على البحث والتطوير

( يتبين من Pesaran, M. H., 2001, 289-326عند اجراء اختبار التكامل المشترك )   

ومعدل البطالة  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق  سلسلتيأن هناك تكامل مشترك بين  (2) الجدول

 .0.01عند مستوى معنوية 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

X(-1) -0.445991 0.280313 -1.591048 0.1725

X(-2) 0.093434 0.244923 0.381482 0.7185

X(-3) 0.709871 0.250825 2.830148 0.0367

Y1 -0.049246 0.040274 -1.222782 0.2759

Y1(-1) 0.009939 0.060132 0.165279 0.8752

Y1(-2) -0.079777 0.065589 -1.216311 0.2781

Y1(-3) 0.054487 0.036530 1.491557 0.1960

C 2.389551 1.096836 2.178586 0.0813

R-squared 0.979375     Mean dependent var 2.814692

Adjusted R-squared 0.950500     S.D. dependent var 0.229069

S.E. of regression 0.050965     Akaike info criterion -2.840104

Sum squared resid 0.012987     Schwarz criterion -2.492443

Log likelihood 26.46068     Hannan-Quinn criter. -2.911564

F-statistic 33.91747     Durbin-Watson stat 1.983312

Prob(F-statistic) 0.000640

 اختبار االستقرار

Variables 
Level Difference st1 Difference st2 

ADF Sig. Result ADF Sig. Result ADF Sig. Result 

X 3.0271 0.158 
No 

stationary 
-5.8085 0.002 Stationary ---- ----- ----- 

Y1 -0.7703 0.364 
No 

stationary 
-1.6862 0.086 

No 

stationary 
-3.0953 0.005 stationary 

Y3 1.8036 0.976 
No 

stationary 
-3.3023 0.003 Stationary    

Y4 2.1905 0.988 
No 

stationary 
-5.5992 0.000 Stationary    

Y5 0.4325 0.794 
No 

stationary 
-3.3487 0.002 Stationary    
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 ومعدل البطالة على البحث والتطوير ياإلنفاق الحكوم يبين سلسلتاختبار التكامل المشترك ( 2الجدول )

F-Bounds Test 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 10.62217 10% 3.02 3.51 

k 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخداممن إعداد المصدر: 

ومعاادل  علااى البحااث والتطااوير ياإلنفاااق الحكااومنسااب متجهااات تصااحيخ الخطااق للعالقااة بااين  نمااوذج  -

األجررل الطويررل  يأجررل تحديررد قيمررة معلمررات العالقررة فررمررن  :األجاال الطوياال واألجاال القصااير يفااالبطالااة 

( Pesaran, M. H., 1998, 371-413واألجل القصير يتطلب ضرورة تقدير متجهات تصحيح الخطرأ )

 معنويوهو  (0.64268) معامل تصحيح حد الخطأ بلغت قيمتهمن الجدول أن  حيث تبين ،(2جدول )ال

ة أن هنررراك تصرررحيح مرررن المررردى القصرررير للمررردى الطويرررل بسررررع أي ،0.01 عنرررد مسرررتوى معنويرررة

األجررل  فرريأن هنرراك أثررر للتصررحيح ( X Coefficient)بينمررا تشررير معادلررة األجررل الطويررل  ،(0.64268)

 .0.01معنوية عند مستوى  Xالطويل ألن 

 على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق متجهات تصحيح الخطأ للعالقة بين نتائج اختبار ( 2الجدول )

  ومعدل البطالة

 

 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  منالمصدر: 

 المدةألمانيا خالل  فيعلى معدل البطالة  على البحث والتطوير ياإلنفاق الحكوم ةنسبأثر    

المتغير المستقل( على ) والتطويرعلى البحث  ياإلنفاق الحكومنسب للتعرف على تأثير  8111-8112

البسيط  االنحدارتم حساب معادلة  8112- 8111 المدةألمانيا خالل  في( معدل البطالة )المتغير التابع

 : أتيالمتغيرين وكانت النتائج كما يللعالقة بين 

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(X(-1)) -0.803305 0.164937 -4.870380 0.0046

D(X(-2)) -0.709871 0.200654 -3.537786 0.0166

D(Y1) -0.049246 0.023694 -2.078425 0.0922

D(Y1(-1)) 0.025290 0.031182 0.811049 0.4542

D(Y1(-2)) -0.054487 0.026141 -2.084352 0.0916

CointEq(-1)* -0.642686 0.096221 -6.679303 0.0011

R-squared 0.874721     Mean dependent var 0.049385

Adjusted R-squared 0.785236     S.D. dependent var 0.092945

S.E. of regression 0.043073     Akaike info criterion -3.147797

Sum squared resid 0.012987     Schwarz criterion -2.887051

Log likelihood 26.46068     Hannan-Quinn criter. -3.201392

Durbin-Watson stat 1.983312

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y1 -0.100512 0.014250 -7.053617 0.0009

C 3.718068 0.140073 26.54378 0.0000



8112/ 1( ج44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت   

 

812 

 

 1Y 6.86 – 26.54X =  

(7.54)** (-5.37)** 

F = 28.92** 

R2 = 0.65  

 :أنحيث 

X :نسبة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير 

Y1 :معدل البطالة 

 0.01معنوية عند مستوى  Fككل حيث كانت قيمة  معنوية النموذجيتضح من المعادلة السابقة   

 يمن التغيرات الت %65البحث والتطوير يفسر  على  ياإلنفاق الحكومنسب أن متغير  اتضحوكذلك 

 ةنسبوتبين معنوية تأثير ، نسبة التغيرات تفسرها متغيرات أخرى يمعدل البطالة بينما باق يتحدث ف

وكانت العالقة  0.01على البحث والتطوير على معدل البطالة عند مستوى معنوية  ياإلنفاق الحكوم

على  ياإلنفاق الحكوم ةنسب زادتكلما  هأني أ ،(%686) عكسية بين المتغيرين وبلغ معدل التأثير

 بمقدار وحدة واحده فإن معدل البطالة سوف يقل بمقداراإلنفاق القومي  إجماليمن البحث والتطوير 

على البحث  ياإلنفاق الحكوم انيا زيادة مقدارألم استطاعتومن هنا يتضح أن كلما  وحدة (6.86%)

 المجتمع. فيزيادة القوة العاملة  فيوالتطوير فإن هذا سيؤدى إلى تخفيض معدالت البطالة مما يساهم 

 :يالناتج المحل إجماليوعلى البحث والتطوير  ياإلنفاق الحكومالقياسى للعالقة بين  النموذج  -

 عدد فترات التباطؤ الزمني اختيار  -

( Narayan, P. K., 2005, 37)فترات التباطؤ الزمني ل( أن العدد األمثل 2الجدول )يتبين من         

ربعة فترات زمنية وأ (رعلى البحث والتطوي ياإلنفاق الحكوم) للمتغير المستقل أربعة فترات زمنيةهو 

 (المحليالناتج  إجماليالتابع )ر للمتغي

 اختبار فترات التباطؤ الزمنى  (2)الجدول 

 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  منالمصدر: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y3(-1) -1.323141 0.592256 -2.234069 0.1551

Y3(-2) -1.363332 0.545541 -2.499044 0.1297

Y3(-3) -0.202619 0.247621 -0.818262 0.4992

Y3(-4) -0.465813 0.234636 -1.985260 0.1855

X 131.7371 35.07373 3.756005 0.0641

X(-1) 207.3605 66.01168 3.141270 0.0881

X(-2) 41.18474 46.62982 0.883228 0.4703

X(-3) -107.0835 42.82716 -2.500364 0.1296

X(-4) -81.48307 46.05678 -1.769188 0.2189

C 1787395. 467021.5 3.827222 0.0620

R-squared 0.998327     Mean dependent var 815124.7

Adjusted R-squared 0.990801     S.D. dependent var 152916.6

S.E. of regression 14666.60     Akaike info criterion 21.89944

Sum squared resid 4.30E+08     Schwarz criterion 22.30353

Log likelihood -121.3966     Hannan-Quinn criter. 21.74983

F-statistic 132.6397     Durbin-Watson stat 1.712546

Prob(F-statistic) 0.007505
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على البحث  الحكومياإلنفاق  سلسلتيبين  Bounds Testالحدود(  اختباراختبار التكامل المشترك )  -

اإلنفراق  سلسرلتيأن هنراك تكامرل مشرترك برين ( 2من الجدول ) تبين :المحليالناتج  إجماليو والتطوير

 .0.01عند مستوى معنوية  المحليالناتج  إجماليو على البحث والتطوير الحكومي

 إجماليو على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق  سلسلتيبين اختبار التكامل المشترك ( 2الجدول )

 المحليالناتج 
F-Bounds Test 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 15.26998 10% 3.02 3.51 

k 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

النااتج  إجمااليو والتطاوير البحاثعلاى  الحكاومياإلنفااق متجهات تصحيخ الخطق للعالقاة باين  نموذج  -

أن معامرل تصرحيح حرد الخطرأ بلغرت ( 9(يتبرين مرن الجردول  القصير:األجل الطويل واألجل  في المحلي

أن هناك تصحيح من المدى القصير للمدى  يأ 0.05عند مستوى معنوية  يوهو معنو( 1.6938) قيمته

 يفرأن هناك أثر للتصرحيح  (X Coefficient)بينما تشير معادلة األجل الطويل  (1.6938ة )الطويل بسرع

 .0.05معنوية عند مستوى معنوية  Xاألجل الطويل ألن 

 على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق متجهات تصحيح الخطأ للعالقة بين نتائج اختبار ( 9الجدول )

 المحليالناتج  إجماليو
ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(Y3(-1)) 1.097862 0.153237 7.164460 0.0189 

D(Y3(-2)) 0.307231 0.129367 2.374880 0.1408 

D(Y3(-3)) 1.205278 0.140197 8.597042 0.0133 

D(X) 27.54664 2.228686 12.36004 0.0065 

D(X(-1)) -9.261293 2.701356 -3.428387 0.0756 

D(X(-2)) -13.74065 3.007603 -4.568640 0.0447 

D(X(-3)) -31.00680 3.286986 -9.433200 0.0111 

CointEq(-1 )* -1.693833 0.176960 -9.571828 0.0107 

R-squared 0.980825 Mean dependent var 45191.08 

Adjusted R-squared 0.947268 S.D. dependent var 87570.64 

S.E. of regression 20109.22 Akaike info criterion 22.89047 

Sum squared resid 1.62E+09 Schwarz criterion 23.21374 

Log likelihood -129.3428 Hannan-Quinn criter. 22.77078 

Durbin-Watson stat 2.536727 
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* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X 16.53898 0.950082 17.40794 0.0033 

C 1919405. 70707.61 27.14567 0.0014 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

 دةـااـالمألمانيااا خااالل  فااي المحلاايالناااتج  إجماااليعلااى  علااى البحااث والتطااوير الحكااومي اإلنفاااقأثاار   -

0222-0202: 

 إجماليعلى  المستقل( )المتغير على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق على تأثير  للتعرف  

البسيط  االنحدارتم حساب معادلة  8112- 8111 المدةألمانيا خالل  في التابع( )المتغير المحليالناتج 

 : أتيالمتغيرين وكانت النتائج كما ي للعالقة بين

 3Y X = 19766.6 + 15.83 

(16.51)**  (11.76)**        

F= 138.24**    R2  = 0.90     

 :أنحيث 

X: اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير 

Y3 :المحليالناتج  إجمالي 

 0.01معنوية عند مستوى  Fككل حيث كانت قيمة  معنوية النموذجيتضح من المعادلة السابقة   

تحدث  التيمن التغيرات  %90على البحث والتطوير يفسر  الحكومياإلنفاق أن متغير  اتضحوكذلك 

اإلنفاق وتبين معنوية تأثير ة التغيرات تفسرها متغيرات أخرى، نسب باقيبينما  المحليالناتج  إجمالي في

وكانت العالقة  0.01عند مستوى معنوية  المحليالناتج  إجماليعلى البحث والتطوير على  الحكومي

على  الحكوميقيمة اإلنفاق  ازدادتكلما  هأن أي( 1583%طردية بين المتغيرين وبلغ معدل التأثير)

ومن هنا ( 15.83) سوف يزداد بمقدار المحليالناتج  إجماليالبحث والتطوير بمقدار وحدة واحدة فإن 

على البحث والتطوير فإن هذا سيؤدى  الحكوميألمانيا زيادة مقدار اإلنفاق  استطاعتيتضح أن كلما 

ساعد على زيادة بأضعاف ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير مما ي المحليالناتج  إجماليإلى زيادة 

 . للمجتمع وزيادة السلع والخدمات المتوفرة للمواطنين يالمستوى االقتصاد

الادخل  إجماليصيب الفرد من على البحث والتطوير ون ياإلنفاق الحكومالقياسى للعالقة بين  النموذج  -

  :القومي

  عدد فترات التباطؤ الزمني اختيار  -

أربعة فترات  عبارة عن هيوالتي فترات التباطؤ الزمني عدم معنوية ( 11الجدول )يتبين من   

التابع وأربعة فترات زمنية للمتغير  (على البحث والتطوير ياإلنفاق الحكوم)للمتغير المستقل  زمنية

 .(يالدخل القوم إجماليالفرد من  نصيب)
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  ياختبار فترات التباطؤ الزمن (11)الجدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

Y4(-1) -0.199457 0.427286 -0.466800 0.6866 

Y4(-2) -1.333701 1.191576 -1.119275 0.3794 

Y4(-3) 1.780693 0.991963 1.795122 0.2145 

Y4(-4) -3.503621 1.179110 -2.971412 0.0971 

X 0.759172 0.242216 3.134274 0.0885 

X(-1) -0.317014 0.231963 -1.366657 0.3051 

X(-2) 0.104045 0.336332 0.309353 0.7863 

X(-3) 0.131888 0.275060 0.479488 0.6789 

X(-4) 0.565909 0.355077 1.593767 0.2520 

C 67717.42 29970.86 2.259442 0.1523 

R-squared 0.967274 Mean dependentvar 43774.53 

Adjusted R-squared 0.820007 S.D. dependent var 4248.788 

S.E. of regression 1802.573 Akaike info criterion 17.70672 

Sum squared resid 6498538. Schwarz criterion 18.11081 

Log likelihood -96.24035 Hannan-Quinn criter. 17.55712 

F-statistic 6.568167 Durbin-Watson stat 3.019826 

Prob (F-statistic) 0.139060 

 (.10iewsvE) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

على البحث  الحكومياإلنفاق  سلسلتيبين  Bounds Testالحدود(  )اختبارالتكامل المشترك  اختبار  -

  القومي:الدخل  إجماليونصيب الفرد من  والتطوير

على  الحكومياإلنفاق  سلسلتي( نجد أن هناك تكامل مشترك بين 11الجدول ) تبين من 

 .0.05عند مستوى معنوية  القوميالدخل  إجماليونصيب الفرد من  البحث والتطوير

ونصيب  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق  سلسلتيبين اختبار التكامل المشترك ( 11الجدول )

  القوميالدخل  إجماليالفرد من 
F-Bounds Test 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 4.799453 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

ونصايب الفارد مان  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق تصحيخ الخطق للعالقة بين  متجهاتنموذج  - 

أن معامرل تصرحيح ( 18)مرن الجردول يتبرين  :القصايراألجل الطويل واألجال  في القوميالدخل  إجمالي

أن هنراك تصرحيح مرن  أي 0.05عنرد مسرتوى معنويرة  معنرويوهرو ( 4.2560) حد الخطرأ بلغرت قيمتره

 أن (X Coefficient)بينمرا تشرير معادلرة األجرل الطويرل ( 4.2560ة )المدى القصير للمدى الطويل بسررع

   .0.05معنوية عند مستوى معنوية  Xاألجل الطويل ألن  فيهناك أثر للتصحيح 
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 على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق متجهات تصحيح الخطأ للعالقة بين نتائج اختبار ( 18الجدول )

 القوميالدخل  إجماليونصيب الفرد 

Case 2: ECM Regression 

Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(Y4(-1)) 3.056629 0.745889 4.097967 0.0547 

D(Y4(-2)) 1.722927 0.623273 2.764320 0.1097 

D(Y4(-3)) 3.503621 0.694733 5.043121 0.0371 

D(X) 0.759172 0.138128 5.496139 0.0315 

D(X(-1)) -0.801843 0.201466 -3.980048 0.0577 

D(X(-2)) -0.697797 0.218559 -3.192715 0.0857 

D(X(-3)) -0.565909 0.204571 -2.766321 0.1096 

CointEq(-l)* -4.256086 0.793120 -5.366258 0.0330 

R-squared 0.963458 Mean dependent var 697.8833 

Adjusted R-squared 0.899511 S.D. dependent var 4020.847 

S.E. of regression 1274.612 Akaike info criterion 17.37339 

Sum squared resid 6498538. Schwarz criterion 17.69666 

Log likelihood -96.24035 Hannan-Quinn criter. 17.25371 

Durbin-Watson stat 3.019826    

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X 0.292288 0.036731 7.957547 0.0154 

C 15910.73 2666.006 5.968002 0.0269 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

ألمانياا  فاي القاوميالادخل  إجمااليعلاى نصايب الفارد مان  على البحث والتطاوير الحكومي اإلنفاقأثر   -

 )المتغيررر علررى البحررث والتطرروير الحكررومياإلنفرراق علررى تررأثير  للتعرررف :0202-0222 الماادةخااالل 

- 8111 المردةألمانيرا خرالل  فري الترابع( )المتغير القوميالدخل  إجماليعلى نصيب الفرد من  المستقل(

 : أتيالمتغيرين وكانت النتائج كما يالبسيط للعالقة بين  االنحدارتم حساب معادلة  8112

 2Y X = 12683.2 + 0.34 

(2.92)*   (6.89)**        

F= 47.34**   R2  = 0.76     

 :أنحيث 

X: اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير 

Y4 :نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 

 0.01معنوية عند مستوى  Fككل حيث كانت قيمة  معنوية النموذجيتضح من المعادلة السابقة   

تحدث  التيمن التغيرات  %76على البحث والتطوير يفسر  الحكومياإلنفاق أن متغير  اتضحوكذلك 
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وتبين ، نسبة التغيرات تفسرها متغيرات أخرى باقيبينما  القوميالدخل  إجمالينصيب الفرد من  في

عند  القوميالدخل  إجماليعلى البحث والتطوير على نصيب الفرد من  الحكومياإلنفاق معنوية تأثير 

كلما  هأن يأ( 0.34%) وكانت العالقة طردية بين المتغيرين وبلغ معدل التأثير 0.01مستوى معنوية 

 إجماليعلى البحث والتطوير بمقدار وحدة واحدة فإن نصيب الفرد من  الحكوميقيمة اإلنفاق  ازدادت

ألمانيا زيادة مقدار  استطاعتومن هنا يتضح أن كلما  (0.34%)سوف يزداد بمقدار  القوميالدخل 

الدخل  إجماليعلى البحث والتطوير فإن هذا سيؤدى إلى زيادة نصيب الفرد من  الحكومياإلنفاق 

 مستوى المعيشة للمجتمع.  وارتفاعمما يساعد على زيادة دخول األفراد  القومي

  المال:تكوين رأس  إجماليعلى البحث والتطوير و الحكومياإلنفاق القياسى للعالقة بين  النموذج  -

والتري عدم معنويرة فتررات التبراطؤ الزمنري ( 11الجدول )يتبين من  :عدد فترات التباطؤ الزمني اختيار  -

وأربعرة  (علرى البحرث والتطروير الحكرومي اإلنفاق)المستقل للمتغير  أربعة فترات زمنية عن عبارة هي

 .(المالتكوين رأس  إجمالي)التابع للمتغير  فترات زمنية

 اختبار فترات التباطؤ الزمنى ( 11)الجدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

Y5(-1) 0.283802 0.351276 0.807917 0.5040 

Y5(-2) -0.901694 0.353717 -2.549197 0.1256 

Y5(-3) 0.641416 0.368753 1.739420 0.2241 

Y5(-4) -0.821154 0.283513 -2.896356 0.1014 

X 5.725018 1.772722 3.229507 0.0840 

X(-1) -2.724623 2.219907 -1.227359 0.3445 

X(-2) 0.297045 2.491565 0.119220 0.9160 

X(-3) -4.706390 2.743975 -1.715172 0.2284 

X(-4) 7.479247 2.913982 2.566676 0.1242 

C 673396.9 241282.3 2.790909 0.1080 

R-squared 0.974552 Mean dependentvar 679528.1 

Adjusted R-squared 0.860036 S.D. dependent var 41669.93 

S.E. of regression 15589.45 Akaike info criterion 22.02148 

Sum squared resid 4.86E+08 Schwarz criterion 22.42557 

Log likelihood -122.1289 Hannan-Quinn criter. 21.87188 

F-statistic 8.510192 Durbin-Watson stat 3.042432 

Prob(F-statistic) 0.109523 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

علاى  الحكاومياإلنفااق  سلسالتيباين ( Bounds Test" )الحادود اختباار"التكامل المشاترك  اختبار  -

    :المالتكوين رأس  إجماليو البحث والتطوير

على البحث  الحكومياإلنفاق  سلسلتي( نجد أن هناك تكامل مشترك بين 14الجدول ) منيتبين   

 .0.05تكوين رأس المال عند مستوى معنوية  إجماليو والتطوير
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 إجماليو على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق  سلسلتيبين المشترك  التكاملاختبار ( 14الجدول )

 تكوين رأس المال
F-Bounds Test 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 4.794581 10% 3.02 3.51 

k 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر

 تكاوين رأس الماال إجمااليو على البحث والتطاوير الحكومياإلنفاق نموذج متجهات تصحيخ الخطق للعالقة بين   -

  القصير:األجل الطويل واألجل  في

عند  يوهو معنو (1.7976) أن معامل تصحيح حد الخطأ بلغت قيمته( 12)يتبين من الجدول   

بينما  (1.7976)أن هناك تصحيح من المدى القصير للمدى الطويل بسرعه  أي 0.05مستوى معنوية 

معنوية عند  Xاألجل الطويل ألن  فيأن هناك أثر للتصحيح  (X Coefficient)تشير معادلة األجل الطويل 

  .0.05مستوى معنوية 

على البحث والتطوير  الحكومي( نتائج اختبار متجهات تصحيح الخطأ للعالقة بين اإلنفاق 12الجدول )

  تكوين رأس المال إجماليو
ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(Y5(-1)) 1.081433 0.258626 4.181457 0.0527 

D(Y5(-2)) 0.179738 0.204391 0.879385 0.4719 

D(Y5(-3)) 0.821154 0.200100 4.103713 0.0546 

D(X) 5.725018 1.106997 5.171664 0.0354 

D(X(-1)) -3.069902 1.312455 -2.339052 0.1443 

D(X(-2)) -2.772856 1.451793 -1.909953 0.1963 

D(X(-3)) -7.479247 1.702142 -4.394020 0.0481 

CointEq(-1 )* -1.797631 0.335158 -5.363533 0.0330 

R-squared 0.955701 Mean dependent var 10260.83 

Adjusted R-squared 0.878177 S.D. dependent var 31582.89 

S.E. of regression 11023.40 Akaike info criterion 21.68815 

Sum squared resid 4.86E+08 Schwarz criterion 22.01142 

Log likelihood -122.1289 Hannan-Quinn criter. 21.56846 

Durbin-Watson stat 3.042432    

                  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X 3.376832 0.417741 8.083556 0.0150 

C 374602.5 31118.19 12.03805 0.0068 

 (.Eviews10) برنامج الباحثين باستخدامإعداد  من: المصدر
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 المادةألمانياا خاالل  فايتكاوين رأس الماال  إجمااليعلاى  علاى البحاث والتطاوير الحكاومي اإلنفاقأثر   -

( علرى )المتغيرر المسرتقل علرى البحرث والتطروير الحكرومياإلنفراق على تأثير  للتعرف :0222-0202

تررم حسرراب معادلررة  8112-8111 المرردةألمانيررا خررالل  فرري التررابع( )المتغيرررتكرروين رأس المررال  إجمررالي

 : يأتيالمتغيرين وكانت النتائج كما البسيط للعالقة بين  االنحدار

 2Y X = 413471.1 + 2.91 

(8.37)**   (5.24)**        

 F= 27.43**    R2  = 0.64     

 :أنحيث 

X: اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير 

Y5 :تكوين رأس المال إجمالي 

 0.01معنوية عند مستوى  Fككل حيث كانت قيمة  النموذجمعنوية من المعادلة السابقة  يتضح  

تحدث  التيمن التغيرات  %64على البحث والتطوير يفسر  الحكومياإلنفاق أن متغير  اتضحوكذلك 

وتبين معنوية تأثير ، نسبة التغيرات تفسرها متغيرات أخرى باقيتكوين رأس المال بينما  إجمالي في

 0.01تكوين رأس المال عند مستوى معنوية  إجماليعلى البحث والتطوير على  الحكومياإلنفاق 

قيمة اإلنفاق  ازدادتأن كلما  أي( 291%وكانت العالقة طردية بين المتغيرين وبلغ معدل التأثير)

تكوين رأس المال سوف يزداد بمقدار  إجماليعلى البحث والتطوير بمقدار وحدة واحدة فإن  الحكومي

على البحث والتطوير  الحكوميألمانيا زيادة مقدار اإلنفاق  استطاعتن هنا يتضح أن كلما وم (2.91)

 فيتكوين رأس المال مما يساعد على زيادة األموال المتاحة للتوسع  إجماليفإن هذا سيؤدى إلى زيادة 

 للمجتمع وزيادة مستوى رفاهية األفراد.  االقتصادياألنشطة االقتصادية مما سيؤدى لزيادة المستوى 

 البحث: نتائج

االنفاق على البحث والتطوير في النمو  أثرتحليل البيانات المتعلقة بقياس وتحليل  بعد  

 : أتيتبين ما ي 8112-8111 المدةفي ألمانيا خالل  االقتصادي

  .%686على معدل البطالة بلغ  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق  ةنسبأن أثر  .1

   .%1890بلغ  القوميالدخل  إجماليعلى  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق أثر أن  .8

 .%1583بلغ  المحليالناتج  إجماليعلى  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق أن أثر  .1

 .%34بلغ  القوميالدخل  إجماليمن  على نصيب الفرد على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق أن أثر . 4

 .%291تكوين رأس المال بلغ  إجماليعلى  على البحث والتطوير الحكومياإلنفاق أن أثر  .2

 في االقتصاديعلى البحث والتطوير ومعدالت النمو  الحكومياإلنفاق وجود عالقة طردية بين  تبين. 2

 مرتفعةتحقيق معدالت  فيعلى البحث والتطوير  الحكوميألمانيا مما يوضح األهمية الشديدة لإلنفاق 

 . المطلوبةوالوصول إلى التنمية االقتصادية  االقتصاديمن النمو 

 المقترحات:

يمكن من خاللها زيادة معدالت النمو  التي المقترحاتمن  بمجموعة الدراسة توصي  

   إليها:في الوصول خطط التنمية االقتصادية بألمانيا ويحقق األهداف التي تسعى  االقتصادي
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 تحقيق أقصىأجل  األلمانية من الحكومةمن قبل على البحث والتطوير  المنفقةزيادة المبالغ لعمل على ا .1

 والوصول إلى منتجات وسلع لها مميزات تنافسية.  العلميممكنه من البحث  استفادة

تابعة للمؤسسات والشركات بحيث تقوم تلك تكون  البحثية االلمانية معاهدالمراكز والمزيد من الإنشاء  .8

 تواجه تلك المؤسسات والشركات التيالمراكز البحثية بالعمل على إيجاد حلول مناسبة للمشكالت 

 . االلمانية

العمل على زيادة االعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الدخل ب تقوم المانيا. 1

وتخصيص نسبة من المنح والمساعدات الخارجية لألغراض البحثية والعلمية وتشجيع  القومي

 .القطاعات المستفيدة لإلسهام في تمويل مشروعات البحوث والتطوير

المراكز والمعاهد  بهذا التسويق تقوم لتيا من قبل الحكومة االلمانيةاالهتمام بتسويق البحوث العلمية  .4

 والتطوير.  العلميدعم البحث  فيالبحثية وتخصيص العائد 

مرحلة البكالوريوس أو مرحلة  فيت للمتميزين من الطالب سواء آمنح ومكاف على توفيرتعمل المانيا  .2

الدراسات العليا سواء من حاملي الجنسية األلمانية أو من األجانب الوافدين وذلك لتشجيع البحث العلمي 

 وزيادة االستفادة من قدرات الطالب المتميزين. 
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