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 المقالة
 األصلية

الدليل االقتصادي المركب للمشروعات البحثية 
"تطبيق على أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر"

معتزخورشيد)1(، محمد إسماعيل)2(، محمد رمضان رزق)3(، محمود صقر)3(

)1(كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي، )2(كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

العلمي والتكنولوجيا البحث  )3(أكاديمية 

المستخلص
تشهد األلفية الثالثة "ثورة معرفية كونية" متعددة األبعاد العلمية والتكنولوجية، متنامية األثار االقتصادية واالجتماعية، مترامية االنعكاسات التنموية. ويقع في بؤرة 
التحوالت المعرفية المرغوبة. وبحكم دورها المحوري في تحديث  العناصر المساهمة في إحداث  البحث والتطوير واالبتكار كأحد  الثورة المعرفية منظومة  هذه 
منظومة العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع البحث العلمي واالبتكار، تدعم أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا المصرية تنفيذ مجموعة من المشاريع البحثية، ومبادرات 

االبتكار، وبرامج التنمية التكنولوجية.

وتسعى األكاديمية في هذا المجال إلى إعداد دراسات رامية إلى قياس مردود االستثمار في البحث العلمي، واالنعكاسات التنموية لمبادرات االبتكار، والتأثيرات 
العميقة لثورة التكنولوجيات الذكية الراهنة، حيث تقترح الورقة الحالية تطوير دليل مركب يُستخدم في قياس التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر واالنعكاسات 
التنموية لمشروعاتها البحثية، ومبادراتها لالبتكار، وبرامجها التكنولوجية كأحد عناصر التقييم المعتمدة للمفاضلة بين المشروعات والمبادرات الممولة من قِبلها.    
التحليلية من خالل مسح إحصائي- في رسم خريطة لآلثار االقتصادية  الرئيسية والفرعية ومتغيراته  بيانات محاوره  يتم توفير  الذي  ألمركب –  الدليل  وسيساهم 
واالنعكاسات التنموية لمشروعات األكاديمية البحثية ومبادراتها لدعم االبتكار من ناحية، ويحدد ترتيب المشروعات البحثية المنفذة من خاللها، من حيث دورها في 
دعم وتطوير منظومة االقتصاد المصري، من ناحية أُخرى. ويعتمد الدليل المركب على ثالث مرتكزات رئيسية يستخدم األول في تقييم المردود االقتصادي الخاص 
)الذي يمثل التأثير المباشر على الجهة الُمنفذة للمشروع(، ويقيس الثاني االنعكاسات غير المباشرة على مؤسسات اإلنتاج السلعي والخدمي األخرى باالقتصاد الوطني 
)العائد االجتماعي غير المباشر(، في حين يرصد المرتكز الثالث الوفورات االقتصادية العريضة التي تساهم في تحُسن معدالت أداء تقديم الخدمة العامة، أو تخفيض 

تكلفة انتاجها. وقد تم تصميم وتطبيق الدليل وفقا للمنهجيات العلمية والعالمية المتبعة في بناء األدلة المركبة.

أداء  تُمثل  األكاديمية  الكلى لمشروعات  االقتصاد  التأثير  أن معدالت  األكاديمية،  باالعتماد على عينة ممثلة من مشروعات  للدليل  التحليل اإلحصائي  نتائج  وتفيد 
متوسطا بوجهه عام. وتُشير المؤشرات التحليلية إلى وجود تباين في األداء االقتصادي وفق التوجه التطبيقي للمشروع، وتأثيره المجتمعي، وأبعاده التنموية، وتشابكاته 
االقتصادية. كما ياُلحظ أن المشروعات ذات الطبيعة القومية، تتقارب وفوراتها االقتصادية الكلية مع كل من المردود االقتصاد المباشر، والبعد االجتماعي غير 
المباشر. وينطبق ذلك أيضا على المشروعات التي تتسم بتوسع تشابكاتها االقتصادية. وتُضيف النتائج إلى ارتفاع معدالت التأثير االقتصادي في المشروعات ذات 
التوجه االبتكاري عن المشروعات المعتمدة على البحوث األساسية أو التطبيقية. في نفس الوقت، يتحدد المردود االقتصادي المباشر لمشروعات األكاديمية وفق 
قدرتها على تطوير المخرجات المتمثلة في تحسين خصائص المنتج، أو تحسين في العملية اإلنتاجية، أو ابتكار منتج جديد، أكثر من إنجازها في مجال تخفيض تكلفة 
اإلنتاج أو التسويق. وأخيرا تُعد برامج الحاضنات التكنولوجية األكثر تأثيرا على المستوى االقتصادي، حيث إنها تعتمد على ترجمة براءات االختراع إلى منتجات 
جديدة أو أساليب تسويق وتنظيم محسنة بشكل كبير. وبالتالي فهي األقرب في التأثير في أسواق السلع والخدمات، واإلسراع في إحداث التغيرات االقتصادية والتنموية.
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مقدمة                                                                                                    

ُتثل أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا )ASRT( بيت الخربة املرصي 

العايل،  التعليم  ُمؤسسات  من  املرصيني  والخرباء  العلامء  مجتمع  يَضم  الذى 

ومراكز البحوث العلمية الوطنية، وقطاع األعامل الخاص، واملُنظامت األهلية 

داخل  املختلفة،  املجاالت  يف  البارزين  املرصيني  والعلامء  للربح،  الهادفة  غري 

والتكنولوجيا يف دعم متخذ  العلمي  البحث  أكادميية  وخارج مرص.  وتساهم 

التعاون بني مختلف املؤسسات العاملة  القرار املرصي من خالل تفعيل سبل 

يف مجاالت أنتاج العلوم والتكنولوجيا، والبحث والتطوير واالبتكار. كام تسعى 

العلمي  البحث  مجاالت  يف  وتأهيلهم  الشباب  مشاركة  تعزير  إىل  األكادميية 

للبحث  الرائد  الدور  تأكيد  ثَم فإنها تهدف بوجه عام إىل  والتكنولوجيا. ومن 

العلمي، والتكنولوجيا، واالبتكار يف جهود التنمية القامئة عىل اقتصاد املعرفة.

اسرتاتيجية، وخرائط طريق  دراسات  أخرى،  ناحية  االكادميية من  وتُعد   

العلمية املتخصصة، واللجان  تكنولوجية، وبحوث تطبيقية من خالل املجالس 

لقضاياه  والتصدي  املجتمع  مشاكل  حل  أجل  من  والتطوير،  للبحث  الوطنية 

البحثية،  املشاريع  وتول  واملبادرات،  الربامج  األكادميية  تنظم  كام  التنموية. 

وتوطني  نقل  تساهم يف  الوطني، كام  االقتصاد  بُغية دعم  الوطنية  والحمالت 

الحاضنات  إنشاء  يف  واملساهمة  املحيل،  التصنيع  وتعميق  التكنولوجيا، 

التكنولوجية، ودعم التعاون بني الجامعات واملراكز البحثية. 

املرصد  األكادميية  أنشأت  لألكادميية،  االسرتاتيجية  التوجهات  إطار  ويف   

املعلومات  "توفري  أجل  واالبتكار )ESTIO( من  والتكنولوجيا  للعلوم  املرصي 

األفراد  وعن  ومؤسساته،  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  أنشطة  عن 

العلميني والباحثني، واإلمكانيات العلمية والبحثية املتاحة، واإلنجازات البحثية 
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التكنولوجية املُحققة، وتنمية سبل تداول تلك املعلومات وتيسري  والتطورات 

االستفادة منها".

ومبادرات  البحثية،  املشاريع  من  العديد  تول  االكادميية  إن  وحيث   

متكامالً لتقييم  التكنولوجية، فإن األمر يتطلب وضع نظاماً  االبتكار، والربامج 

ومردودها  املعريف  وعائدها  العلمي  تأثريها  حيث  من  األكادميية  مرشوعات 

عىل  يتم  االبتكار  ومبادرات  البحثية  املرشوعات  تقييم  أن  فضال  االقتصادي. 

ثالث مستويات: عند تقديم املقرتح البحثي للمرشوع العتامده من األكادميية، 

ثم يف إطار تقييم تقدم املرشوع املرحيل وما حققه من إنجازات، وعند االنتهاء 

من املرشوع وتقييم مخرجاته الكلية وتأثريه املجتمعي. وبالطبع فإن التحليل 

الكمي ملؤرشات تقييم املرشوعات يُفيد، من ناحية أُخرى، يف مراجعة الرؤى 

البحث والتطوير  العلمية والتنموية، لدعم منظومة  االسرتاتيجية، والتوجهات 

واالبتكار الوطنية. 

العلمي  البحث  ملنظومة  االقتصادية  االنعكاسات  لتعاظم  ونظرا   

أألكادميية  فإن  الثالثة،  باأللفية  املعريف  العرص  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا 

تسعى اىل قياس التأثري االقتصادي املبارش وغري املبارش، واالنعكاسات التنموية 

عنارص  كأحد  التكنولوجية  وبرامجها  لالبتكار،  ومبادراتها  البحثية،  ملرشوعاتها 

التقييم املعتمدة للمفاضلة بني املرشوعات واملبادرات املمولة من ِقبلها.

مركب  دليل  تطوير  إىل  البحثية  الورقة  هذه  تهدف  سبق،  ما  عىل  بناًءا 

ملرشوعات  التنموية  واالنعكاسات  والكىل،  الجزيئ  االقتصادي  التأثري  لقياس 

األكادميية يف مجاالت البحوث األساسية والتطبيقية، ومبادرات االبتكار، وبرامج 

التنمية التكنولوجية.  حيث يُلخص الفصل الثاين من الورقة اإلطار املفاهيمي 

التأثري  لقياس  املوجهة  التحليلية  األساليب  لتطوير  الحاكمة  املنهجية  واألبعاد 

االقتصادي للبحث العلمي والتطوير)R&D( باالعتامد عىل منوذج ثاليث األبعاد 

 )Innovation( لالبتكار  االقتصادية  االنعكاسات  وتقدير  االقتصادي،  للتحليل 

فصلها  يف  بالتحليل  البحثية  الورقة  وتتعرض  املتعددة.  التنموية  أبعاده  وفق 

الثالث إىل مقاربات قياس التأثري االقتصادي للبحث والتطوير واالبتكار، حيث 

العلمي  البحث  أكادميية  مرشوعات  تقييم  يف  املقرتح  املركب  الدليل  يعترب 

والتكنولوجيا أحد مناذج تقدير اآلثار االقتصادية الجزئية. كام تركز الورقة يف 

فصليها الرابع والخامس، عىل صياغة اإلطار املنهجي "للدليل املركب" من خالل 

تقييم املردود االقتصادي الخاص )الذي ميثل التأثري املُبارش عىل الجهة املُنفذة 

للمرشوع(، وانعكاساته غري املبارشة عىل مؤسسات اإلنتاج السلعي والخدمي 

إىل  باإلضافة  ذلك  املبارش(،  غري  االجتامعي  )العائد  الوطني  باالقتصاد  األخرى 

تقديم  أداء  معدالت  تحُسن  يف  تساهم  التي  العريضة  االقتصادية  الوفورات 

الخدمة العامة، أو تخفيض تكلفة انتاجها. وتناقش الورقة يف هذا اإلطار املستوى 

التطبيقي للمرشوع من حيث تركيزه عىل مستوى الوحدة اإلنتاجية أو الصناعة 

والفرعية  الرئيسية  املؤرش ومحاورة  الكيل، وكذاك صياغة هيكل  االقتصاد  أو 

ومتغريات قياسه. ويعرض الفصل السادس نتائج تطبيق الدليل املركب لقياس 

املردود االقتصادي للمرشوعات املقدمة لألكادميية، أو الجاري تنفيذها، أو التي 

تم االنتهاء منها، من خالل تصميم مسح إحصايئ يرُتجم هيكل الدليل وخصائصه 

األساسية إىل مجموعة متكاملة من املؤرشات التخطيطية واملتغريات التحليلية.

األبعاد التنموية للبحث العلمي واالبتكار                                                   

يتضمن كل من البحث العلمي ومنظومة االبتكار أبعاد معرفية متعددة 

هذه  بلورة  فإن  ثم،  ومن  تنموي.  ومردود  اقتصادي  عائد  توليد  يف  تساهم 

لقياس  عليها  االعتامد  املمكن  واألساليب  املقاربات  تطوير  يف  يساهم  األبعاد 

األثار املبارشة واالنعكاسات غري املبارشة عىل املسار التنموي بوجه عام، واألداء 

االقتصادي بوجه خاص.  

البعد االقتصادي للبحث العلمي

 Research and Experimental( ميثل البحث العلمي والتطوير التجريبي

االقتصادي  التعاون  الصادر عن منظمة  Development( وفق دليل فرسكاىت 

منظومي  "نشاط  اليونسكو،  منظمة  من  )OECD(واملعتمد  التنمية  أجل  من 

إبداعي يهدف إىل زيادة املخزون املعريف، متضمًنا اإلنسان والثقافة واملجتمع، 

      " متعددة  مجاالت  يف  حديثة  تطبيقات  لتطوير  املخزون  هذا  واستخدام 

بناء  يف  فعال  بدور  يقوم  والتطوير  البحث  فإن  ثَم  ومن   .  )OECD 2002(

مجتمعات املعرفة وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة.

واألكرث   – البحثي  االقتصادي  املردود  لتقييم  األوىل"  "املقاربة  وتعتمد 

استخداًما عىل املستوى العاملي – عىل اعتبار البحث العلمي والتطوير عملية 

إنتاج بحثي". مبعنى أن البحث العلمي والتطوير  إنتاجية ميكن تثيلها "بدالة 

ميثل دالة انتاج ذات مدخالت يتعني تنميتها وايجاد البدائل املناسبة لتمويلها، 

ميكن  إذ  املجتمعي.  تأثريها  وتعظيم  بجودتها  االرتقاء  يتعني  ومخرجات 

اعتبار البحث والتطوير – وفق املنطق االقتصادي – كأحد قطاعات االقتصاد 

الوطني املنتجة لخدمة البحث العلمي والتطوير التجريبي. ومن ثَم فإن تأثريه 

خدمة  تضيفه  ما  أي  البحثية".  املضافة  "القيمة  يف  يتمثل  املبارش  االقتصادي 

فإن رصد  بناًء عىل ذلك،  للدولة.  املحىل اإلجاميل  الناتج  إىل  والتطوير  البحث 

التأثري املبارش للبحث والتطوير يف إطار املنظومة االقتصادية، يعتمد عىل قياس 

"القيمة املضافة" املتولدة يف القطاع.

إىل  مقدمة  اقتصادية  كخدمة  والتطوير  البحث  تأثري  قياس  أجل  ومن 

بياناته "بقوى العرض ومتجهات  الثانية"، يُفضل ربط  املجتمع، وفق "املقاربة 

الطلب" الحاكمة لعمل أسواق خدماته.  وتُعد هذه القياسات مؤرشات مكملة 

األبعاد  عىل  التعرف  هدف  تحقيق  بغية  البحثية"  املضافة  القيمة   " لتقدير 

االعتبار  يف  واألخذ  ناحية،  من  والتطوير  العلمي  للبحث  املتعددة  االقتصادية 

ناحية  من  خدماته،  من  املستفيدة  والخاصة  الحكومية  والجهات  باملؤسسات 

أخرى. أي أن قياس القيمة املضافة ملنظومة البحث العلمي يساهم يف تقدير 

اضافة القطاعات املنتجة لخدماته إىل الناتج املحىل اإلجاميل، يف حني أن تقدير 

لخدمة  والسوقي  التوزيعي  الجانب  يحقق  الطلب  ومتجهات  العرض  قوى 

واقرتاح  املجتمع  ملشاكل  التصدي  يف  مساهمتها  حيث  من  العلمي،  البحث 

الحلول املُثىل لتطوير أداءه.

والتطوير  العلمي  للبحث  االقتصادية  لألبعاد  السابق  التحليل  عىل  بناًء 

التجريبي، ميكن صياغة إطار منهجي لقياس مردودة االقتصادي. ويشري شكل 

)1( إىل أن العائد أو املردود االقتصادي الكىل للبحث العلمي والتطوير يتحدد 

من خالل تفاعل ثالث أبعاد رئيسية؛ يختص "البُعد األول" بحجم القيمة املضافة 

"البعد  ويقيس  إنتاجه،  بقطاعات  العلمي  البحث  نشاط  املتولدة عن مامرسة 

الثاين" اآلثار االقتصادية املبارشة أو الفوائد املتحققة باملؤسسات املُستخدم أو 

املُطبقة لخدمات البحث العلمي والتطوير. إذ من املمكن إن تساهم مخرجات 

التكنولوجية  االساليب  تطوير  أو  اإلنتاج،  بجودة  االرتقاء  يف  العلمي  البحث 

أن  البحثية. كام ميكن  العملية  بها  تتم  التي  املؤسسة  أو  بالرشكة  املستخدمة 

أو  املبيعات،  إيراد  تحسن  أو  اإلنتاج،  تكلفة  تقليل  إىل  البحثية  الجهود  تؤدى 

زيادة نصيب منتجات الرشكة يف االسواق. ويف كل هذه األحوال تتأثر القيمة 

بكفاءة عنارص  االرتفاع  االنتاجية من خالل  املؤسسات  بهذه  املتولدة  املضافة 

االنعكاسات  وتُعرف  الوسيطة.  واملدخالت  املال  ورأس  العمل  مثل  اإلنتاج، 

العلوم  أدبيات  يف  البحثية  للخدمات  املستخدمة  املؤسسات  عىل  االقتصادية 

والتكنولوجيا "بالعائد االقتصادي الخاص". 
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والتطوير  العلمي  للبحث  االقتصادية  لآلثار  الثالث"  "البعد  ويتمثل 

غري  األخرى  االقتصادية  املؤسسات  عىل  املبارش  غري  املردود  يف  التجريبي 

املنفذة للمرشوعات البحثية. ومن ثَم اصطُلح عىل تعريف هذا البعد " بالعائد 

االجتامعي أو الوفورات الخارجية".

شكل )1( منوذج املردود االقتصادي ثاليث األبعاد للبحث العلمي والتطوير التجريبي

األبعاد التنموية لالبتكار

االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الصادر  أوسلو  بدليل  االبتكار  يعرف 

بأنه  اليونسكو  منظمة  من  واملعتمد   2005 عام  يف   )OECD( والتنمية 

"نشاط إبداعي يؤدى إىل تطوير منتجات )سلع وخدمات( وعمليات إنتاجية، 

كبري"                                             بشكل  معدلة  أو  جديدة  وتنظيمية  إدارية  وأنساق  تسويق،  وأساليب 

 )2018( عام  يف  الصادر  األحدث  أوسلو  دليل  يُعرف  كام   .)OECD 2005(

االبتكار بكونه "منتج أو عملية جديدة أو ُمحسنة تختلف بشكل كبري عن املنتج 

أو العملية السابقة االستخدام باملؤسسة اإلنتاجية )صناعية أو خدمية(، والتي 

تم توفريها للمستهلك النهايئ )يف حالة املنتج( أو التي تم استخدامها من ِقبل 

الرشكة أو املؤسسة اإلنتاجية" )OECD and Eurostat 2018(. ومن ثم تفرق 

تعريفات االبتكار بني ابتكار املنتج )Product Innovation( وابتكار العملية 

.)Business Process Innovation( اإلنتاجية والتنظيمية

يتمثل  رئيسيني؛  رشطني  يحقق  أن  يتعني  االبتكار  أن  سبق،  مام  ويتضح 

أو  إنتاجية  عملية  أو  خدمة  أو  سلعة  االبتكار  عن  ينتج  أن  األول يف رضورة 

يكون  أن  الثاين  الرشط  ويتطلب  كبري".  بشكل  ُمحسنة  أو  "جديدة  تنظيمية 

ابتكار املنتج قد تم طرحة باألسواق، وأن تكون العملية االنتاجية والتنظيمية 

قد تم استخدامها من ِقبل الرشكة أو املؤسسة.

السلع  انتاج  عىل  الهامة  وانعكاساته  املتسع  االقتصادي  تأثريه  وبحكم 

بالرشكات،  والتنظيمية  والتسويقية  اإلنتاجية  العمليات  وتطوير  والخدمات، 

فإن االبتكار ميكن تثيله بنموذج منهجي متعدد القطاعات. إذ تُفيد الدراسات 

االبتكار  إنتاج  مصادر  بتعدد  والتكنولوجية  العلمية  واملؤرشات  املتخصصة 

)Sources of Innovation( ومجاالته )Innovation Domains( ومخرجاته 

. )Innovation outputs(

وميكن تحديد أبعاد االبتكار كمثلث تثل أركانه الثالث األبعاد الرئيسية 

ألنشطة االبتكار التي تتطلب تناغاًم بني بعضها البعض، من أجل تحديد مصادر 

السابقة  أبعاد  الثالث   )2( شكل  ويُقسم  االبتكاري.  املُخَرج  وطبيعة  ومجال 

ثالث مصادر  وتطبيقها. حيث ميكن رصد  إنتاجها  أو مؤسسات  إىل مصادرها 

والتطوير  العلمي  البحث  مراكز  يف  املتولد  "االبتكار  فهناك  االبتكار.  إلنتاج 

الظواهر  تبدأ باستكشاف  التي  البحث والتطوير  اكتامل دورة  التجريبي" عند 

التجريبية،  النامذج  وتطوير  والتطبيقية،  األساسية  البحوث  واجراء  الطبيعية، 

استخدامها  أو  األسواق  يف  طرحها  يتم  ُمبتكرة  وخدمات  سلع  بإنتاج  انتهاء 

االنتاج  ووحدات  األعامل  رشكات  يف  املتولد  "االبتكار  وهناك  الغري.  ِقبل  من 

السلعي والخدمي"، الذي ينتج عنه سلع وخدمات وعمليات انتاجية وتنظيمية 

جديدة أو ُمحسنة بشكل كبري. ثم هناك "االبتكار املجتمعي" أو االبتكار املتولد 

مجتمعيًا، الذى ال يحدث بالرضورة يف املؤسسات البحثية أو قطاعات االنتاج 

السلعي والخدمي، وهو ميثل – من ثَم – نوعية من االبتكار تعتمد عىل توافر 

الثالثة، وعاملة  باأللفية  املعرفية  الثورة  لعرص  مناخ مجتمعي حديث ومالئم 

اقتصادية  تكينية  وبيئة  ومهنية،  وذهنية  اجتامعية  ملهارات  مكتسبة  معرفية 

.)UNDP 2016,2017 and Dutta et al 2014(واجتامعية ومؤسسية داعمة

املؤسسات االقتصادية املنتجة للبحث العلمى والتطوير التجريبى

القيمة املضافة املتولدة عن نشاط البحث 

)RDI( العلمى والتطوير التجريبي

املؤسسات 

االقتصادية 

املستخدمة )أو 

املنفذة( لخدمات 

البحث العلمى 

)RDI( والتطوير

اآلثار االقتصادية 

املبارشة )العائد 

االقتصادي الخاص(

االنعكاسات 

االقتصادية 

املبارشة وغري 

املبارشة لنشاط 

البحث العلمي 

والتطوير التجريبي

املردود االقتصادي 

غري املبارش 

)العائد االجتامعي 

أو الوفورات 

الخارجية(

مؤسسات االقتصاد 

الوطنى األخري
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شكل )2( األبعاد الثالث لصياغة االستراتيجية الوطنية لالبتكار 

ويشري الشكل )2( إىل تصنيف االبتكار من حيث مجاالت تطبيقية أو شيوع 

تأثريه إىل االبتكار يف مجال االقتصاد، واالبتكار يف مجال االجتامع )أو االبتكار 

االجتامعي(. وأخرًيا، فإن البعد الثالث ملنظومة االبتكار يتمثل يف طبيعة 

معرفية  مخرجات  إىل  تقسيمها  حيث  من  مخرجاته 

ملموسة                                                                                                        غري  وأصول  وثقافية،  إبداعية  ومنتجات  وتكنولوجية، 

.Cornell University, INSEAD and 2018

قياس املردود التنموي للبحث والتطوير واالبتكار                                                  

واالبتكار،  العلمي  للبحث  االقتصادية  لألبعاد  السابقة  املعطيات  ظل  يف 

االقتصاد  بقطاعات  وارتباطه  التنموي،  وتأثريه  حجمه  يف  املؤثرة  والعوامل 

املعريف  لالستثامر  املتوقع  العائد  قياس  ميكن  والخدمية،  الصناعية  ومؤسساته 

Bassinini 2000, EBRD 2019, Cor�( رئيسية: مقاربات  ثالث   من خالل 

 nell University 2018, Grossman 4991, Khorshid and Ismail 2019,

 Khorshid 2018, Nadiri 1993, OECD 2004, Pessoa 2010, Role

.)2015, Ulku 2004, World Bank 2007a

مقاربة االقتصاد الكىل 

وتقدير  بناء  خالل  من  مبارش  بشكل  االقتصادي  العائد  قياس  إىل  تهدف 

دالة إنتاج عىل مستوى الرشكة االنتاجية أو الصناعة أو االقتصاد الكىل، تربط 

مدخالتها )متضمنة قياسات املخزون املعريف( مبخرجاتها التي تتمثل يف حجم 

اإلنتاج أو اإلنتاجية الكلية للعنارص.

مقاربة االقتصاد الجزيئ

مدخالت  تربط  التي  والقنوات  املسارات  تتبع  إىل  مبارش  بشكل  تسعى 

أهمية  قياس  ُسبل  وإيجاد  مبخرجاتها،  واالبتكار  والتطوير  البحث  منظومة 

وانعكاساتها  التنموي  تأثريها  حيث  من  والتكنولوجية  العلمية  املتغريات 

االقتصادية.

مقاربة االقتصاد متعدد القطاعات

تهدف إىل بناء منوذج للتوازن العام االقتصادي متعدد القطاعات االنتاجية 

)الزراعة والصناعة والخدمات( واملؤسسية )القطاع العائيل، الرشكات الخاصة 

والعامة، والحكومة العامة، والعامل الخارجي(، يعتمد عىل إطار محاسبي قومي 

تعكس  رياضية  وعالقات  االجتامعية(،  للحسابات  )مصفوفة  ومتسق  شامل 

واالستثامر  واالستهالك  االنتاج  وقرارات  ناحية،  من  الكىل  االقتصادي  التوازن 

والسياسات املتبعة يف هذا الشأن من ناحية أخرى. كام يحدد النموذج املسار 

التكنولوجي  واالبتكار  والتطوير  البحث  سياسات  ظل  يف  لالقتصاد  املستقبيل 

وغري التكنولوجي، من خالل عالقات ديناميكية تعكس األداء يف املدى املتوسط 

وطويل األجل.

والتطوير  للبحث  الجزيئ"   االقتصادي  "باملردود  الحالية  الورقة  وتختص 

واالبتكار لتقييم األداء التنموي ملرشوعات البحث العلمي والتطوير التجريبي 

االبتكار)Frontier Economics 2014, Khorshid 2018(، حيث  ومبادرات 

تم تطوير "دليل مركب" يهدف إىل قياس املردود التنموي بشكل عام، والعائد 

العلمي  البحث  أكادميية  تدعمها  التي  للمرشوعات  خاص  بوجه  االقتصادي 

وغري  املبارشة  واالجتامعية  االقتصادية  اآلثار  تقييم  خالل  )من  والتكنولوجيا 

االبتكار  ومبادرات  البحثية  املرشوعات  ترتيب  ثَم  ومن  للمرشوع(،  املبارشة 

عىل  االقتصادي  األداء  تطوير  عىل  انعكاساتها  حيث  من  لألكادميية  املقدمة 

املستويني الجزيئ والكىل. أي أن "الدليل املركب" سيمثل أحد معايري املفاضلة 

بني املرشوعات البحثية عند اتخاذ القرارات الرامية إىل تخصيص املوارد املالية 

للبحث العلمي والتطوير واالبتكار بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا.

الدليل االقتصادي املركب للمرشوعات البحثية                                               

الهدف من الدليل االقتصادي املركب للمرشوعات البحثية

يف اطار مقاربة االقتصادي الجزيئ، يهدف الدليل املركب إىل قياس اآلثار 

االقتصادية املبارشة وغري املبارشة واالنعكاسات التنموية للمرشوعات البحثية، 

وعىل وجه الخصوص املرشوعات التي يتم تنفيذها مببادرة من أكادميية البحث 

تطبيقي وتحديث  يتولد عنها من تطوير  أن  والتكنولوجيا، وما ميكن  العلمي 

أو  جديدة  انتاجية  وعمليات  وخدمات  لسلع  وانتاج  وتكنولوجي،  علمي 

ُمحسنة بشكل كبري ) مبا يؤدى اىل حدوث ابتكار تكنولوجي(، وأساليب إدارية 

وتنظيمية وتسويقية جديدة أو مطورة بشكل كبري ) مبا يسمح بحدوث االبتكار 

 .)OECD 2002,2005,2018 and Khorshid 2015a( التكنولوجي(  غري 

الرئيسية  محاوره  بيانات  توفري  يتم  الذى   – املركب  الدليل  فإن  ثَم  ومن 

ناحية  من  سيساهم  إحصايئ-  مسح  خالل  من  التحليلية  ومتغرياته  والفرعية 

يف رسم خريطة لآلثار االقتصادية واالنعكاسات التنموية ملرشوعات االكادميية 

البحثية ومبادراتها لدعم االبتكار، ويحدد من ناحية أخرى، ترتيب املرشوعات 

البحثية  املنفذة من خاللها، من حيث دورها يف دعم وتطوير منظومة االقتصاد 

Aslan 2016, ESTIO 2015,2017, Hollanders 2014, Khor� )املرصي. 

 shid 2015b, OECD 2010, UNESCO 2014,2010,2017, UNDP

.)2016,2017,2018, Vertesy 2016, World Bank 2007b

مصادر تولد االبتكار

االبتكار املتولد مجتمعيا
االبتكار املتولد يف وحدات 

االنتاج السلعي والخدمي

االبتكار املتولد يف مؤسسات 

انتاج البحث العلمي والتطوير

االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار وسياسات دعمة من اجل التنمية

املخرجات املعرفية والتكنولوجيةاملخرجات اإلبداعية والثقافيةاألصول غري امللموسة

تصنيف مخرجات اإلبتكار

االبتكار االقتصادى

االبتكار االجتامعى

مجال تطبيق 

االبتكار
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وميكن قياس هذا الدليل االقتصادي املركب عىل ثالث مستويات: يسعى 

"املستوى األول" اىل بناء مؤرش كمي يعكس التأثري االقتصادي للمرشوعات )أو 

املقرتحات البحثية( املقدمة لألكادميية يضاف إىل باقى معايري التقييم املُعتمدة 

من األكادميي، وسيتم مناقشة الوزن النسبي للمعيار االقتصادي يف هذا املجال 

انتهاء  عند  القياس  تكرار  "عىل  الثاين  "املستوى  ويعتمد  األكادميية.  إدارة  مع 

يكون  للمرشوع  التقدم  عند  القياس  إن  حيث  واملراجعة،  للتأكد  املرشوع 

تقديري أو اسرتشادي، ويعتمد عىل درجة من التوقع.  كام أن املقارنة تفيد يف 

تأكيد املفاهيم ومراجعة لهيكل وأوزان املؤرش املركب، ومدى موامئته لتقدير 

التأثريات االقتصادية. أما "املستوى الثالث" فيختص باستخدام أساليب التحليل 

األكادميية  سياسات  تقييم  أجل  من  للنتائج،  واالستداليل  الوصفي  اإلحصايئ 

الدليل  هذا  تصميم  تم  وقد  واالبتكار.  العلمي  البحث  تشجيع  إىل  الرامية 

املركب من ناحية أخرى،  من أجل قياس كل   من "املردود االقتصادي املبارش" 

املتمثل يف تطوير اإلنتاج بالنسبة للرشكة أو املؤسسة املمولة لالستثامر البحثي 

أو املنفذة له،  أو يف شكل تحُسن يف جودة املنتج، أو تخفيض يف تكلفة اإلنتاج، 

"والعائد االجتامعي غري املبارش" للمرشوعات البحثية، الذى يتمثل يف استفادة 

والوفورات  البحثي،  املرشوع  من  الصناعة  مستوى  عىل  األخرى  املؤسسات 

االقتصادية العريضة او الكلية املتحققة من خالله. 

اإلطار املنهجي للدليل املركب

املبارشة  االقتصادية  اآلثار  لقياس  املفاهيمية  املنظومة  عىل  باالعتامد 

تم  الورقة،  السابقة من  الفصول  واالبتكار يف  والتطوير  للبحث  املبارشة  وغري 

البحث  أكادميية  ملرشوعات  االقتصادي  املردود  لقياس  مركب"  "دليل  تطوير 

العلمي والتكنولوجيا باتباع املنهجيات الدولية املتبعة لبناء األدلة املركبة انظر 

ميكن  األكادميية  من  املدُعومة  املرشوعات  أن  مالحظة  مع   ،OECD, 2008

تصنيفها إىل مرشوعات للبحث العلمي والتطوير التجريبي، ومرشوعات تهدف 

إىل دعم جهود االبتكار التكنولوجي وغري التكنولوجي مبرص من خالل تطوير 

تطوير  أو  كبري،  بشكل  ُمحسنة  أو  جديدة  انتاجية  وعمليات  وخدمات  سلع 

أساليب تسويق ونظم إدارية وتنظيمية حديثة ومحسنة بشكل كبري. كام تم يف 

هذا اإلطار اعداد مسح إحصايئ لتجميع بيانات املؤرشات العلمية والتكنولوجية 

املطلوبة لرتكيب الدليل باستخدام عينة ُممثلة ملرشوعات األكادميية.

1. املردود التنموي للمرشوع

ارتكز تصميم الدليل االقتصادي املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمي 

للمرشوع  االقتصادي  التأثري  يربط بني طبيعة  إطار منهجي  والتكنولوجيا عىل 

وانعكاساته التنموية من ناحية، ومستوى تطبيق املرشوع من ناحية أخرى. إذ 

إن املردود االقتصادي للبحث العلمي واالبتكار يتعني قياسه ليس فقط بعائدة 

القطاع اإلنتاجي املستفيد من، أو املُطبق  املبارش عىل الرشكة أو املؤسسة أو 

للمرشوع البحثي أو الربنامج االبتكاري، بل أيًضا بانعكاساته غري املبارشة عىل 

الرشكات واملؤسسات األخرى عىل مستوى الصناعة أو املجتمع ككل. ويف بعض 

األحيان، يكون التأثري غري املبارش أكرث أهمية من الفائدة التي ستعود عىل الجهة 

املنفذة للمرشوع.

 )Private Return( )املردود االقتصادي الخاص )املبارش

يُشري شكل )3( إىل الركائز أو املحاور الرئيسية لقياس املردود االقتصادي 

الربنامج االبتكاري يف  البحثي أو  البحثية. حيث يساهم املرشوع  للمرشوعات 

توليد "مردود خاص" “Private Return”، يف شكل زيادة يف األرباح أو العائد 

لالستثامر  املمولة  املؤسسة  أو  للرشكة  بالنسبة  اإلنتاج  منو يف حجم  أو  املايل، 

البحثي أو الجهة املنفذة له )يف حالة مشاريع األكادميية(، أو يف شكل تحُسن 

الخاص أكرث  إنتاجه، ويعد هذا املردود  املنتج، أو تخفيض يف تكلفة  يف جودة 

التأثريات االقتصادية  سهولة من حيث تقدير حجم االنجاز املرتتب عىل البحث 

العلمي والتطوير التجريبي واالبتكار.

املردود اإلقتصادى لالستثامر يف مرشوعات البحث والتطوير واالبتكار

تأثري املرشوع عىل جهة 

التطبيق مؤسسة أعامل 

خاصة أو عامة أو صناعية

العائد املتولد من 

املرشوع عىل تطوير السلع 

والخدمات العامة

 Returns on Public“

”gods & Services

العائد املتولد من املرشوع 

عىل قطاعات االقتصاد األخرى 

)الوفورات الخارجية( 

”Positive Externalities“

العائد أو املردود 

االقتصادى الخاص 

”Private Returns“

العوائد االقتصادية العريضة 

من املرشوع البحثي عىل 

السلع والخدمات العامة

)التعليم/الصحة/الدفاع/األمن/

خدمات اجتامعية/أخرى(

العقد أو املردود االجتامعي 

”Social Returns“

اآلثار االقتصادية املبارشة وغري مبارشة للمرشوعات البحثية بأكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا

شكل )3( تصنيف العائد )أو المردود( االقتصادي للمشروعات البحثية االبتكارية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
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)Social Return( العائد االجتامعي غري املبارش

تفيد النظرية االقتصادية أن االستثامر يف املرشوعات االنتاجية يتولد عنه 

 Economic( تأثريات اقتصادية غري مبارشة، وفق مفهوم املضاعف االقتصادي

قطاع  أو يف  ما،  اقليم  إنتاجي يف  تنفيذ مرشوع  أن  أي   .)Multiplier Effect

إنتاجي معني، أو صناعة مختارة، أو يف قطاع خدمي محدد يَنتج عنه تأثريات 

غري مبارشة يف شكل وفورات خارجية موجبة )Positive Externalities(  أو 

االقتصاد  قطاعات  باقي  عىل   )Spill-over Effects( مبارشة  غري  انعكاسات 

الوطني.

أحد  يف  تكنولوجي  تحديث  أو  تقني،  تطوير  حدوث  أن  املمكن  من  إذ 

الصناعة،  نفس  يف  املشابهة  الرشكات  عىل  موجب  بشكل  ينعكس  الصناعات، 

كام ميكن أن يُفيد تطوير مستودع للبيانات أو نظم برمجيات بأحد املشاريع 

فاالستثامر  املجال.  نفس  يف  أخرى  انتاجية  مؤسسة  أو  أخرى  رشكة  البحثية 

يف املعرفة يساهم بوجه عام يف زيادة كفاءة عنارص االنتاج بالرشكة املنفذة، 

العائد  أن  وبرغم  الصناعة.  مستوى  عىل  املثيلة  األخرى  بالرشكات  وكذلك 

االجتامعي قد ينتج عنه تأثريات أكرث اتساًعا، فإنها تكون أكرث صعوبة يف القياس 

والحرص الكمي )شكل )3((.

)Economy Wide Impact( الوفورات أو الفوائض االقتصادية العريضة

يوجد أيًضا نوعية ثالثة من املنفعة املتولدة عن االستثامر يف املرشوعات 

مستوى  عىل  العريض  أو  املتسع  بالتأثري  تختص  االبتكار،  ومبادرات  البحثية 

  Service( عامة  خدمة  أو  كسلعة  معه  التعامل  يتم  فإنه  ثَم  ومن  املجتمع. 

Public Good or( . إذ من املمكن مثالً أن يُساهم أحد املرشوعات البحثية 

يف تحسني مستوى الصحة العامة من خالل تطوير يف صناعة األدوية العالجية 

أو أسلوب عالج أحد األمراض املستعصية. ومن املمكن أيًضا أن يساهم تطوير 

أسلوب ري لألرايض الزراعية، وإنتاج سالالت نباتية أقل استخداًما للمياه بأحد 

عن  ينتج  وقد  عام.  بوجه  الزراعة،  قطاع  كفاءة  تحسني  يف  البحثية  املشاريع 

أحد املشاريع الرامية إىل تطوير تقنية املعلومات واالتصاالت زيادة يف معدالت 

إنتاجية عنارص االنتاج يف معظم قطاعات النتاج السلع والخدمي، وتحسن يف 

كفاءة عنرص العمل بوجه خاص.

وبرامج  البحثية  للمرشوعات  مركب  دليل  تطوير  تم  سبق،  ما  عىل  بناء 

تطوير االبتكار يأخذ يف اعتباره األبعاد الثالث للمردود االقتصادي للمرشوعات 

البحث  أكادميية  من  املدعومة  االبتكار  ومبادرات  التجريبي  والتطوير  البحثية 

والعائد  املبارش(،  )أو  الخاص  االقتصادي  املردود  وهى:  والتكنولوجيا  العلمي 

السلع  مستوى  عىل  العريضة  االقتصادية  والفوائض  املبارش،  غري  االجتامعي 

والخدمات العامة.

2. املستوى التطبيقي للمرشوع

إن  إذ  التطبيق،  مبستوى  البحثية  للمرشوعات  االقتصادي  العائد  يتأثر 

املرشوع البحثي وبرنامج االبتكار عىل مستوى الرشكة أو املؤسسة أو الوحدة 

مستوى  عىل  مبارش(  )أو  خاص  مردود  عنه  يتولد  أن  املمكن  من  االنتاجية 

الرشكة املنفذة، وعائد اجتامعي غري مبارش عىل مستوى الرشكات األخرى املثيلة 

عىل مستوى الصناعة )أو القطاع اإلنتاجي(، كام ميكن أن ينتج عن مخرجات 

البحثية  املرشوعات  أن  املجتمع. يف حني  عىل  عريضة  فوائد  البحثي  املرشوع 

املوجهة لتطوير صناعة ما، قد ينتج عنها تأثريا ومردوًدا خاص )أو مبارش( عىل 

مستوى الصناعة، ومردود اجتامعي غري مبارش عىل مستوى الصناعات األخرى، 

أما  العامة.  والخدمات  والسلع  املجتمع،  عريضة عىل مستوى  وفورات  وأيًضا 

املرشوعات القومية املوجهة للبنية التحتية أو سلعة أو خدمة عامة، فإن التأثري 

التأثري عىل  التأثري املجتمعي، برغم انعكاس هذا  األكرث أهمية يكمن يف حجم 

مستوى الرشكات بفعل املضاعف االقتصادي.

وتأثرياته  البحثي  للمرشوع  املتوقع  التأثري  حجم  عن  النظر  وبرصف 

اتجاه االنعكاسات االقتصادية ممكن أن يبدأ من  املبارشة وغري املبارشة، فإن 

ويضيف  عام،  بشكل  الصناعة  تطوير  يف  يساهم  رشكة  مستوى  عىل  مرشوع 

بعض الوفورات العريضة عىل مستوى املجتمع. وبنفس املنطق االقتصادي، فإن 

املرشوعات املوجهة لقطاع خدمي أو سلعي من املمكن أن تنعكس باإليجاب 

واالنعكاسات  والتوجهات  األبعاد  مراعاة  تم  وقد  الرشكة.  مستوى  عىل  أيًضا 

السابقة عند صياغة هيكل الدليل املركب لقياس التأثري االقتصادي للمرشوعات 

البحثية وبرامج االبتكار، وباملثل عند تصميم املسح اإلحصايئ املستخدم لتجميع 

بياناته ومؤرشاته التحلييل.

هيكل الدليل املركب ومتغرياته                                                                                        

التي  للمنهجية  وتطبيًقا  السابقة،  االقتصادية  باملفاهيم  االعتبار  يف  أخًذا 

عىل  البحثية  للمرشوعات  االقتصادي  للمردود  املركب  الدليل  عليها  يرتكز 

املحاور  من  الدليل  يتكون  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكادميية  مستوى 

الرئيسية، واملرتكزات الفرعية، ومتغريات القياس التالية:

املحاور الرئيسية والفرعية

ثالث  إىل   – السابق  املنهجي  التصميم  وفق   – املركب  الدليل  ينقسم 

محاور رئيسية هي؛ املردود االقتصادي الخاص، والعائد االجتامعي غري املبارش، 

املحاور  وتنقسم   .))4( )شكل  الكلية  االقتصادية  واالنعكاسات  والفوائض 

مستوى  عىل  البعض  لبعضهام  مكملني  تأثريين  إىل  األول  املستوى  يف  الفرعية 

املردود الخاص والعائد االجتامعي عىل حد سواء. يختص التأثري األول بالتطوير 

والتحسني يف مخرجات جهة تطبيق أو تنفيذ املرشوع البحثي )سلعة أو خدمة(، 

أو تخفيض يف تكلفة انتاج هذه السلعة أو الخدمة. ويقاس التطوير أو التحسني 

يف مخرجات االنتاج بدوره إىل ثالث بدائل:

تطوير سلعة أو خدمة وتحسني خصائصها الفنية والتسويقية،	 

خصائصها 	  يف  كبري  بشكل  ُمحسنة  أو  جديدة  خدمة  أو  سلعة  إنتاج 

الفنية والتسويقية )االبتكار(،

االستثامر يف أصول غري ملموسة مولدة للمعرفة ومساهمة يف احداث 	 

االبتكار التكنولوجي وغري التكنولوجي.

إىل  للمرشوع  املنفذة  بالجهة  اإلنتاج  مدخالت  يف  التخفيض  ينقسم  كام 

للعائد  وبالنسبة  الرأساميل.  اإلنفاق  يف  وتقليل  الجاري،  االنفاق  يف  تخفيض 

االجتامعي غري املبارش والذي يختص بالتأثري االقتصادي للمرشوع عىل رشكات 

للبحث  املنفذة  للرشكة  املامثلة  أو  الشبيهة  بالصناعات  اإلنتاج  ومؤسسات 

تطوير( يف  )أو  إىل تحسني  األقل  املستوى  ينقسم يف  فإنه  واالبتكار،  والتطوير 

أو  للسلع  اإلنتاج  تكلفة  أو تخفيض يف  األخرى،  باملؤسسات  االنتاج  مخرجات 

أن  وبرغم  الصناعة.  مستوى  عىل  املامثلة  املؤسسات  أو  بالرشكات  الخدمات 

مؤرشات تخفيض تكلفة اإلنتاج تتشابه مع النوع األول من املردود االقتصادي، 
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إن  إذ  اإلنتاج يقاس مبؤرشات مختلفة.  التطوير يف مخرجات  أو  التحسني  فإن 

التطوير يف املخرجات أو العمليات بالعائد االجتامعي يتمثل يف وفورات خارجية 

)Positive Externalities(. كذلك تستفيد الرشكات أو املؤسسات املشابهة من 

الخارجية يف مجال األصول غري امللموسة. حيث ممكن أن تستفيد  الوفورات 

رشكة مامثلة من أحد مخرجات املرشوع األصيل )بالرشكة املنفذة( يف مجال 

قواعد البيانات والربمجيات لتطوير العمل وتحسني عمليات اإلنتاج والتسويق 

بها. أو تتعاقد عىل أحد ابتكارات املرشوع األصيل من خالل اتفاقية الستغالل 

امللكية الفكرية، أو االخرتاع الناتج عن املرشوع البحثي األصيل. كام ميكن أن 

من  تنتجه  فيام  البحثي  للمرشوع  املنفذة  للمؤسسة  املامثلة  الرشكات  تستند 

تكنولوجيا متطورة يف مجال التنظيم أو التحسني يف جودة املخرجات. ويف كل 

األحوال يعد ذلك مبثابة وفورات خارجية )Externalities(، أو انعكاسات غري 

مبارشة )Spill-over effects( للمرشوع البحثي.

الدليل املركب للمردود االقتصادى للمرشوع البحثي

املردود االقتصادى الخاص

 ”Private Return“

الوفورات االقتصادية 

الكلية للمرشوع

 ”Economy wide Return“

العائد االجتامعي غري املبارش

 ”Social Return“ 

التحسني )أو 

التطوير يف 

مخرجات إنتاج 

جهة التطبيق

تخفيض تكلفة 

مدخالت جهة 

التطبيق

التحسني 

)أو التطوير( 

يف مخرجات 

مؤسسات 

اإلنتاج األخرى 

األخرى

تخفيض تكلفة 

مدخالت 

مؤسسات 

اإلنتاج األخرى

تحسني معدالت أداء )أو تخفيض 

تكلفة( سلعة أو خدمة عامة

تطوير 

سلعة أو 

خدمة

االبتكار

تخفيض تكلفة 

االنفاق الجاري

الوفورات 

الخارجية 

املتولدة عن 

املرشوع

تخفيض تكلفة 

االنفاق الجاري
تحسني أداء أو تخفيض 

تكلفة خدمة انتاجية

تخفيض 

اإلنفاق 

الرأساميل

وفورات 

االستثامر يف 

االصول غري 

امللموسة  

امللموسة

تخفيض 

االنفاق 

الرأساميل

تحسني أداء أو تخفيض 

تكلفة خدمة اجتامعية أو 

ثقافية أو شخصية

استثامرات 

ىف أصول غري 

ملموسة

ويوضح شكل )4(، أن املحور الثالث للمردود االقتصادي ملرشوعات البحث 

العريضة  اآلثار  أو  الكلية  االقتصادية  باالنعكاسات  يختص  واالبتكار  والتطوير 

عىل املجتمع ككل، وعىل وجه الخصوص السلع والخدمات العامة. إذ يركز هذا 

املحور ومرتكزاته الفرعية عىل العائد االقتصادي الناجم عن تحسني معدالت 

أداء سلعة أو خدمة عامة أو تخفيض تكلفة انتاجها وتسويقها.  ويفرق املؤرش 

يف هذا املجال بني الخدمات اإلنتاجية )مثل تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات 

النقل والتخزين، والخدمات املالية والتأمني(، والخدمات االجتامعية والشخصية 

الصحية،  الرعاية  القدرات، وخدمات  وبناء  والتدريب  التعليم  )مثل  والثقافية 

وخدمات الثقافة والفنون الرتفيهية(.

متغريات القياس

املردود  قياس  يف  املستخدمة  املتغريات   )8( إىل   )5( من  األشكال  توضح 

الفرعية،  ومرتكزاته  الرئيسية،  محاورة  وفق  البحثي  للمرشوع  االقتصادي 

وهي  عنه،  املتولدة  املبارشة  وغري  املبارشة  االقتصادية  االنعكاسات  وطبيعة 

متغريات تقيس التحسني يف املخرجات، والتخفيض يف تكلفة اإلنتاج، والتطوير 

يف تقديم الخدمات.
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شكل )5( متغيرات قياس التطوير أو التحسين فى مخرجات اإلنتاج للجهات المنفذة للمشروع البحثى )المصدر: مخرجات المشروع(

شكل  )6(  متغيرات قياس التخفيض فى تكلفة مدخالت الجهة المنفذة للمشروع

)Private Return()املردود االقتصادى الخاص )املبارش

التطوير )التحسني( يف مخرجات إنتاج الجهة املنفذة للمرشوع

استثامر يف أصول غري ملموسةابتكارتطوير سلعة أو خدمة

زيادة ىف حجم االنتاج	 

تحسني مستوى الخدمة	 

تطوير العملية االنتاجية	 

زيادة حجم املبيعات	 

o محىل

o خارجي

تحسني يف أساليب اإلدارة والتسويق	 

ابتكار تكنولوجي

منتج جديد )أو محسن بشكل كبري(	 

محسنة 	  )أو  جديدة  انتاجية  عملية 

بشكل كبري(

ابتكار غري تكنولوجي

أو 	  جديد  وإدارة  تنظيم  منوذج 

محسن بشكل كبري

أو محسنة 	  أساليب تسويق جديدة 

بشكل كبري

الربمجيات وقواعد البيانات	 

امللكية االبتكارية

عائد حقوق امللكية الفكرية	 

براءات اخرتاع	 

تصميامت صناعية	 

منتجات ثقافية وابداعية

منتجات إبداعية	 

منتجات ثقافية	 

الجدارة االقتصادية

العالمات التجارية	 

)التدريب 	  البرشى  املال  رأس  بناء 

واعادة التأهيل(

املردود االقتصادى الخاص )املبارش(

)Private Return(

تخفيض اإلنفاق الرأساميل

التخفيض يف تكلفة مدخالت الجهة املنفذة للمرشوع

تخفيض تكلفة االنفاق الجاري

األرض واملباين	 

اآلالت واملعدات	 

املعامل وأجهزة الحاسوب	 

تكلفة العاملة	 

تكلفة املدخالت الوسيطة	 

استهالك وقود	 

استهالك مياه	 

مرصوفات إدارية وعامة أخرى	 



27

                                  خورشيد وآخرون

شكل )7( متغيرات قياس العائد االجتماعي غير المباشر

شكل )8( متغيرات قياس االنعكاسات االقتصادية الكلية للمشروع البحثى

)Social Return( العائد االجتامعي غري املبارش

الوفورات الخارجية الناجمة عن االستفادة 

من األصول غري امللموسة

االنعكاسات املوجبة أو الوفورات الخارجية املتولدة عن املرشوع البحثي

)Sill-over effect / Positive Externalities(

االنعكاسات املوجبة / الوفورات الخارجية املتولدة عن املرشوع

الربمجيات ونظم الحاسب وقواعد البيانات	 

االستفادة من براءات االخرتاع أو تصميامت صناعية / 	 

أو االبتكار الناجم عن املرشوع

وتحسني 	  والتأهيل(  )التدريب  العمل  كفاءة  تحسني 

أساليب اإلدارة والتنظيم والتسويق

تحسني معدالت اإلنتاج أو حجم املبيعات	 

تحسني العمليات اإلنتاجية	 

تحسني يف أساليب اإلدارة واالنتاج والتسويق	 

االنعكاسات االقتصادية الكلية للمرشوع )العوائد االقتصادية 

العريضة للمرشوع عىل تقديم السلع والخدمات العامة(

تأثري املرشوع عىل تحسن معدالت أداء 

) أو تخفيض تكلفة( الخدمات

 االجتامعية والشخصية

تحسني معدالت أداء أو تخفيض تكلفة تقديم سلعة أو خدمة عامة

تأثري املرشوع عىل تحسن معدالت أداء

 ) أو تخفيض تكلفة( الخدمات االنتاجية

التعليم والتدريب وبناء القدرات	 

خدمات الصحة والرعاية الصحية	 

خدمات ثقافية وفنية وترفيهية	 

اإلدارة العامة والدفاع واألمن	 

خدمات شخصية وعائلية	 

خدمات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والغذاء	 

خدمات النقل والتخزين واالصالح	 

الخدمات املالية والتأمني	 

خدمات قطاع األعامل والعقار	 

خدمات البحث والتطوير	 

خدمات املعلومات واالتصاالت والنرش واالعالم	 
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الخاصة  البيانات  لتجميع  إحصايئ  مسح  بتصميم  العمل  فريق  قام  وقد 

بعينة ممثلة من املرشوعات املقدمة إىل، أو املنفذة بتمويل من أكادميية البحث 

العلمي والتكنولوجيا )عدد 30 مرشوع(.

تحليل نتائج الدليل االقتصادي املركب                                                         

1- اختيار العينة

االبتكار  ومبادرات  البحثية  للمرشوعات  ُممثلة  عينة  عىل  االختيار  وقع 

املمولة من أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا موزعة وفق برامج األكادميية، 

ومجال البحث والتطوير، وجهة تنفيذ املرشوع )األشكال )9( و )10((. حيث 

وقد   .)9( بشكل  املبني  النحو  عىل  مختلفة  بحثية  برامج   )6( العينة  تضمنت 

العينة بواقع )43( و  التصنيف األكرب من حجم  احتلت املبادرات والتحالفات 

)23( يف املئة عىل التوايل، يف حني اختصت املرشوعات املمثلة لجسور التنمية 

عدد  يتعدى  مل  كام  منها.  لكل  املئة  يف   )13( بنحو  التكنولوجية  والحاضنات 

حجم  من  املئة  يف   )6( نحو  االقليمية  والتنمية  الدويل  التعاون  مرشوعات 

العينة )مرشوع واحد لكل منها(. ويالحظ أن العينة املختارة قد راعت وجود 

مرشوعات للبحث العلمي والتطوير التجريبي )R&D(، إىل جانب مرشوعات 

وتسويق  وإدارة  تنظيم  وأساليب  وعمليات  إنتاج سلع وخدمات  نحو  تتوجه 

مبتكرة )Innovation(، وذلك من أجل تحقيق التوجه املعتمد من األكادميية 

من حيث دعمها لكل من التطوير البحثي، واالبتكار عىل حد سواء.

شكل )9( تصنيف العينة الممثلة للمشروعات البحثية باألكاديمية )وفق برنامج البحث والمؤسسة القائمة بالمشروع(

شكل )10( تصنيف عينة المشروعات البحثية وفق المجال البحثى

واملتعددة  املتخصصة  البحثية  املراكز  أن   ،)9( شكل  يف  أيًضا  ويالحظ 

املجاالت والتطبيقات، قد احتلت النسبة األكرب من املؤسسات القامئة بالبحث 

والتطوير بواقع )19( مرشوع ونحو )63( يف املئة من حجم العينة، بحيث تم 

توزيع العدد املتبقي من مرشوعات العينة عىل الجامعات العامة مبعدل )23( 

يف املئة والجامعات الخاصة بواقع )14( يف املئة.

ومن املالَحظ أيًضا أن اختيار العينة قد حقق نوع من التوازن بني مجاالت 

من  املئة  يف   )20( اختيار  تم  ،حيث   )10( شكل  يبني  كام  العلمي،  البحث 

املرشوعات لكل من مجايل الصناعة والزراعة، ونحو )17( يف املئة لبحوث املياه 

والبيئة. ووفق األهمية النسبية ملجاالت البحث والتطوير، والتوجهات العاملية 

املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  عىل  العينة  باقي  توزيع  وتم  الشأن،  هذا  يف 

واالتصاالت، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة، والدراسات الطبية والصيدالنية.

العينة املختارة تثل "منوذج منطى أو تجريبي" ملرشوعات  وبالطبع، فإن 

املبارشة  وغري  املبارشة  االقتصادية  آثارها  قياس  يف  الستخدامه  األكادميية 

كخطوة أولية ورضورية لتعميم والتوسع يف تطبيق هذه املنهجية عىل معظم 

املرشوعات املمولة أو املدعومة من أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن 

بني  للمفاضلة  املعتمدة  التقييم  معايري  كأحد  االقتصادي"  "املردود  اعتامد  ثَم 

املرشوعات خالل مرحلة االختيار وعند التقييم النهايئ عىل حد سواء.

2- التصنيف االقتصادي للمرشوعات                                                                 

تأثريها  حيث  من  األفضل  مشاريع  العرش  نتائج   )1( جدول  يلخص 

الغرض،  لهذا  تصميمه  تم  الذى  املركب  االقتصادي  للدليل  وفقا  االقتصادي 

قامئة  رأس  عىل  الجودة"  منخفضة  التمور  من  "االستفادة  جاء مرشوع  حيث 

من  التلوث  ملجابهة  القومي  الربنامج  يليه   ،)%69( مبعدل  العينة،  مرشوعات 

خالل تكنولوجيات مبتكرة، مبعدل )52%(، ثم مرشوع الرؤية املبتكرة للسياحة 

االفرتاضية، مبعدل يقارب )46%(، يف حني حصل املرشوع رقم )10( يف الرتتيب 
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جدول )1( ترتيب المشروعات البحثية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من حيث تأثيرها أو مردودها االقتصادى )*( )نتائج العينة(

إسم المشروع البحثى
الفوائض االقتصادية الكليةالعائد االجتماعىالمردود الخاصالدليل المركب

الترتيبالقيمة)%(الترتيبالقيمة)%(الترتيبالقيمة)%(الترتيبالقيمة)%(

168.8175.0176.3155.01- االستفادة من التمور منخفضة الجودة فى انتاج األغذية

251.6249.6558.4346.72- البرنامج القومى لمجابهة التلوث )تكنولوجيات مبتكرة(

345.4330.81760.4245.03- رؤية مبتكرة للسياحة االفتراضية

443.8458.9245.8626.718- دعم انشاء حاضنة رواق التكنولوجيا )جامعة األزهر(

541.4554.1351.7418.325- التحالف الصيدالنى المتكامل

)A3D( 640.1644.4737.5938.35- مشروع

737.4751.4434.21526.718- التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال الصناعة

837.1840.0936.21035.011-المعالجة الكاملة لقش وقشر األرز إلنتاج مواد نانو مترية

935.9929.41941.7736.78-التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال الفضاء

1034.81032.21435.41336.78- المعادلة الحيوية الصديقة

)*( المصدر: نتائج التحليل االحصائى للدليل المركب لمشروعات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

الحيوية الصديقة(. وميكن استنتاج  عىل معدل )35%( فقط )مرشوع املعاملة 

ملرشوعات  االقتصادي  األداء  متوسطات  عىل  باالعتامد  املالحظات  من  عدد 

العينة عىل النحو التايل:

يُعد التأثري االقتصادي ملرشوعات األكادميية تأثرًيا متوسطًا ال يتعدى 	 

)70%( يف أحسن األحوال، ونسبة )35%( يف أسوأ األحوال. ومن هنا 

أهمية ورضورة قياس للمردود االقتصادي،

)أو فجوات( واضحة بني مرشوعات 	  النتائج إىل وجود فروق  تشري 

العينة نحو )16%( بني املرشوعني األول والثاين، وما يقدر بنحو )%23( 

بني املرشوعني األول والثالث،

تتباين النتائج فيام يخص متوسط معدالت أداء "املردود االقتصادي 	 

املبارش " )املوجة لجهة التطبيق(، ومتوسط قيمة العائد االجتامعي 

األخرى  الوطنية  واملؤسسات  الرشكات  التأثري عىل  )أي  املبارش  غري 

عىل مستوى القطاع اإلنتاجي أو الصناعة(. حيث يعتمد ذلك بطبيعة 

الحال، عىل نوع املرشوع وتأثريه املجتمعي وتشابكاته االقتصادية، 

إذ تزداد قيمة كل من املردود الخاص والعائد االجتامعي للمرشوع 

قيمة  الجودة(، عن متوسط  التمور منخفضة  )االستفادة من  األول 

املتوسط(. وميكن تفسري  )بنسبة )6%( يف  املركب للمرشوع  الدليل 

مستوى  عىل  أداء  من  املرشوع  يحققه  ما  مبحدودية  النتيجة  هذه 

الفوائض االقتصادية الكلية )نحو )55%( فقط(.

عندما يكون املرشوع املخترب ذا طبيعة تنموية قومية )مثل الربنامج 	 

القومي ملجابهة التلوث(، فإن الفوائض االقتصادية الكلية تقرتب من 

املبارش،  املبارش، والعائد االجتامعي غري  كل من املردود االقتصادي 

))47%( مقابل )%49(، )%58((.

الناتج 	  عىل  تأثريه  حيث  من  املرصي  السياحة  قطاع  ألهمية  نظًرا 

املحىل اإلجاميل، وأسواق العمل، وتوفري العملة الحرة، فإن مرشوع 

وفورات  ساهم يف حدوث  قد  االفرتاضية"  للسياحة  مبتكرة  "رؤية 

املبارش  الخاص  املردود  بنحو )45%(( وتفوق  )تقدر  اقتصادية كلية 

للمرشوع )الذي قُدر بنحو )31%( فقط(. 

وغري 	  املبارش  االقتصادي  التأثري  معدالت  ارتفاع  عام  بشكل  يالحظ 

املبارش عندما يكون املرشوع ذا طبيعة قومية من ناحية، وعندما يكون 

توجه املرشوع ابتكاري أكرث منه بحثي تطويري، من ناحية أخرى.

تتأثر النتائج االحصائية للدليل املركب باألوزان النسبية أو الرتجيحية 	 

تقدير هذه  حالة صعوبة  والفرعية". ويف  الرئيسية  الدليل  "ملحاور 

الفروض  نقص  أو  لقياسها،  الواضحة  املعايري  غياب  أو  األوزان، 

إىل  اللجوء  فإن  بينها،  فيام  وتباين  وجود  إىل  تشري  التي  املنطقية 

تساوى األوزان يكون افرتاًضا أحصائياً مقبوالً )وهو ما تم األخذ به 

يف التحليل الراهن(.

ق وُمعامل ألفا كرونباخ صالحيَة 	  أكّدت نتائُج تحليل االرتباط املتعمِّ

اختيار املؤرشات الفرعية للمؤرش العام للمردود االقتصادي للمرشوع 

حيُث بلغت ِقيَُمة ُمعامل ألفا كْرونْباخ 0.74، كام جاءت نتائج تحليُل 

العام  للمؤرش  املفاهيمي  اإلطار  التّساق  داعمًة  الرئيسية  املركَّبات 

بلغت  حيث  الفرعية،  ومؤرشاته  للمرشوع  االقتصادي  للمردود 

تحليل  نتائج  اشارت  أخرى،  ناحية  من   .%67 املفسَّ  التبايُن  نسبة 

الداخلة  الفرعية  املؤرشات  أوزان  تساوى  اىل  الرئيسية  املركّبات 

من  )ملزيٍد  للمرشوع.  االقتصادي  للمردود  العام  املؤرش  تركيب  يف 

املعلومات عن ُمعامل ألفا كْرونْباخ و تحليل املركَّبات الرئيسية، اُنظر                                                            

.)Hair et al. )2015(
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3- التحليل اإلحصايئ لنتائج الدليل املركب

يناقش الفصل الحايل من الدراسة نتائج تطبيق أساليب اإلحصاء الوصفي 

برعاية  تتم  التي  االبتكار  وبرامج  البحثية  املرشوعات  عينة  مخرجات  عىل 

التحليل  مؤرشات  وتتضمن  املرصية.  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  أكادميية 

 ،)Mean & S. Deviation( اإلحصايئ، املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري

 Confidence( والقيم القصوى والدنيا بالعينة املختارة باإلضافة إىل فرتة الثقة

Interval( لكل منهام.

الصورة الكلية للدليل املركب

يوضح جدول )2(، وشكل )11( املؤرشات اإلحصائية للدليل املركب، عىل 

الرئيسية وهى: املردود االقتصادي الخاص )املبارش(،  املستوى الكىل واملحاور 

والعائد االجتامعي غري املبارش، ثم الوفورات االقتصادية الكلية )أو العريضة(.

جدول )2( اإلحصاءات الوصفية للدليل املركب ومحاوره الرئيسية )**(

الدليل املركب )*(

ومحاوره الرئيسية

اإلحصاءات الوصفية

القيمة الدنياالقيمة القصوىاالنحراف املعيارىاملتوسط

32.0911.0368.7515.56الدليل املركب

133.9614.3375.0013.06-املردود الخاص )املبارش(

26.2576.2514.9533.53- العائد االجتامعى

30.055.0011.1228.78- العائد االقتصادى الكىل )العريض(

)*( املؤرشات تثل نسبة )أو درجة( من مائة

)**( املصدر: نتائج التحليل االحصاىئ للدليل املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

شكل)11( اإلحصاءات الوصفية للدليل املركب ومحاوره الرئيسية الثالثة )فرتات الثقة(

وميكن تلخيص النتائج عىل النحو التايل                                                                     

ميثل املتوسط العام للدليل املركب لقياس األثار االقتصادية املبارشة . 1

مؤرش  وهو  فقط.   )%32( نحو  البحثية  للمرشوعات  املبارشة  وغري 

األقىص  الحد  أن  وبرغم  االقتصادية.  لألثار  كمقياس  منخفًضا  يعد 

للدليل يقدر بنحو )69%(، فإن حده األدىن مل يتجاوز )16%(. وهو ما 

يعكس وجود تباين بني املرشوعات مُيكن قياسه من خالل االنحراف 

املعياري الذي ميثل ثلث قيمة املؤرش املتوسط )أي )%11((.

يشري جدول )2( إىل تقارب )أو شبه تساوى( املردود الخاص املبارش . 2

الذي قدر بنحو )33%(، يف حني أن  والعائد االجتامعي غري املبارش، 

العينة  عن  نتجت  التي  الكلية  االقتصادية  الوفورات(  )أو  الفوائض 

وقد  فقط.   )%28( حدود  يف  كانت  األكادميية  ملرشوعات  املمثلة 

الختبار   )P-Value( املحسوب  االحتامل  قيمة  ان  النتائج  أظهرت 

فرض تساوى متوسطي املردود الخاص املبارش، والعائد االجتامعي 

غري املبارش، ضد الفرض القائل باختالفهام تساوى 0.845، مام يدل 

طبيعية  نتيجة  املتوسطني. وهي  بتساوى  القائل  الفرض  قبول  عىل 

ومتوقعة عىل املستوى املتوسط. ومن املالَحظ أيًضا أن الحد األقىص 

للتأثري الكىل أو الوفورات االقتصادية الكلية مل يتعد )%55(.

للوفورات . 3 الثقة  لفرتات  األقىص  الحد  أن   ،)11( بيانات شكل  تشري 

االقتصادية الكلية الناتجة عن العينة املختارة من املرشوعات البحثية 

سجل 32.7% فقط، وهو معدل أقل من القيمة املتوسطة لكل من 

ما  املبارش، وهو  االجتامعي غري  والعائد  املبارش  االقتصادي  املردود 

يؤكد تراجع الفوائض )أو الوفورات( االقتصادية الكلية للمرشوعات 

البحثية باألكادميية باملقارنة باملردود الخاص والعائد االجتامعي.

للمرشوعات . 4 االقتصادي  العائد  فإن  السابقة،  النتائج  معنوية  برغم 

التأثري  )يقدر  ما  حد  إىل  متواضًعا  يُعد  االبتكار  وبرامج  البحثية 

الذي  األمر  بنحو 30%(. وهو  الرئيسية  ومكوناته  الكىل  االقتصادي 

املفاضلة  عند  االقتصادي  الدليل  بهذا  االعتبار  يف  األخذ  يتطلب 

العلمي  البحث  بأكادميية  االبتكار  وبرامج  البحثية  املرشوعات  بني 

والتكنولوجيا.

نتائج تحليل املحاور الرئيسة للدليل                                                           

من أجل اجراء تحليل متعمق لألسباب والتداعيات واالنعكاسات، يوضح 

جدول )3( وشكل )12( التفاصيل الخاصة بنتائج املحور األول للدليل املركب 

)املردود الخاص املبارش(. وتشري النتائج إىل عدد من النقاط التحليلية:

أو . 1 البحثي  للمرشوع  املنفذة  الجهة  مخرجات  يف  التحُسن  يعتمد 

االبتكاري باألساس عىل معدالت التطوير البحثي أو التحسن يف أداء 

ترتاوح  بنسبة  املبارش  االقتصادي  التأثري  )يقدر  االبتكارية  األنشطة 

من 50 إىل 56%(، يف حني مل يتعد االستثامر يف األصول غري امللموسة 

معدل )34%(. وقد أدى ذلك إىل عدم زيادة املردود الخاص املبارش 

عن  املرشوع  تنفيذ  جهة  مخرجات  التحُسن يف  بفعل  للمرشوعات 

.)%47(

يرتاجع التأثري االقتصادي ملرشوعات األكادميية بشكل ملحوظ فيام . 2

يخص تخفيض تكلفة االنتاج )فقد قدر املؤرش الفرعي بنحو )%21((. 

كام أن هذا التحُسن املحدود يف التكلفة يظهر بشكل أكرب يف تخفيض 

يف  للتخفيض   )%17( بنحو  مقارنة   )%25( بواقع  الرأساميل  االنفاق 

االنفاق الجاري.

تكلفة . 3 عىل  األكادميية  ملرشوعات  االقتصادي  التأثري  انخفاض  برغم 

االنتاج بوجه عام، فقد صاحب هذا االنخفاض أيًضا زيادة يف "فرتة 

عىل  املرشوعات  بتأثري  باملقارنة   "  Confidence Interval الثقة 

االنفاق  النخفاض  املعياري  االنحراف  قُدر  فقد  اإلنتاج.   مخرجات 

الرأساميل عىل سبيل املثال بنحو )29%(، يف حني كان متوسط التأثري 

يف هذا املجال )25%( فقط )أي أن مستوى التشتت يف نتائج التحليل 

اإلحصايئ كان مرتفًعا بشكل كبري، مام يقلل من درجة الثقة يف هذه 

النتيجة(.

نخلص مام سبق، أن املردود الخاص املبارش عىل جهة تنفيذ املرشوع . 4

البحثي يتحدد أساًسا بقدرته عىل تطوير املخرجات يف شكل تحسني 
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                                  خورشيد وآخرون

يف خصائص املنتج، وابتكار منتج جديد أو عملية ُمحسنة بشكل كبري، 

أو استثامر يف أصول غري ملموسة. يف حني يكون التأثري عىل تكلفة 

اإلنتاج محدود إىل حد كبري، فضالً عن نقص درجة الثقة يف نتائجه.

جدول )3( اإلحصائيات الوصفية ملحور الدليل الرئيىس األول ومؤرشاتة الفرعية )**(

املحور الرئيىس األول

ومؤرشاتة الفرعية )*(

اإلحصاءات الوصفية

القيمة الدنياالقيمة القصوىاالنحراف املعيارىاملتوسط

33.9614.3375.0013.06املحور األول:املردود الخاص )املبارش(

تنفيذ  جهة  مخرجات  ىف  التحسن   .1

املرشوع.

1.1 . تطوير سلعة أو خدمة

1.2. تطوير أنشطة ابتكارية

1.3. استثامر ىف أصول غري ملموسة

47.04

56.67

50.00

34.44

12.51

19.71

19.70

18.54

75.00

100

100

66.67

26.06

20.0

25.0

0.0

2. تخفيض تكلفة االنتاج )بجهة التنفيذ(

2.1. تخفيض تكلفة االنفاق الجارى.

2.2. تخفيض ىف االنفاق الرأسامىل

20.88

16.77

25.00

22.34

23.17

28.62

75.00

100

100

00.00

0.0

0.0

)*( املؤرشات تثل نسبة )أو درجة( من مائة

)**( املصدر: نتائج التحليل االحصاىئ للدليل املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

شكل )12( اإلحصاءات الوصفية للمحور األول للدليل املركب ومؤرشاتة الفرعية )فرتات الثقة(

يلخص جدول )4( وشكل )37( النتائج االحصائية الخاصة باملحور الرئييس 

الثاين للدليل املركب )العائد االجتامعي غري املبارش(، حيث ميكن طرح النقاط 

التحليلية التالية:

يتكرر الهيكل العام للنتائج يف املحورين الرئيسيني للدليل االقتصادي . 1

لتطوير  االقتصادي  األثر  زيادة  إىل   )4( جدول  يشري  إذ  املركب. 

بينهام  الخالف  أن  بيد  املدخالت.  تكلفة  تخفيض  عن  املخرجات 

يكمن يف ارتفاع معدالت االنحراف املعياري، ومن ثَم درجة الثقة 

نتائج  العكس من  بالتحُسن يف املخرجات )عىل  املرتبطة  النتائج  يف 

املحور الرئييس األول(. ويعود ذلك أساًسا إىل كون التأثري مبارش يف 

حالة املحور الرئييس األول )الذي يختص باالنعكاسات عىل الجهة أو 

املؤسسة املستخدمة للمرشوع( وغري مبارش 

املؤسسات . 2 أو  الرشكات  عىل  املرشوع  تأثري  )أي  البديلة  الحالة  يف 

املشابهة بالقطاع اإلنتاجي أو الصناعة(.

الرئيسيني . 3 باملحورين  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات  تتقارب 

األول والثاين، مبا يفيد بأهمية التأثري غري املبارش أسوة بالتأثري املبارش 

االقتصادي  التأثري  قياس  يتطلب  للمرشوع، ومبا  املنفذة  الجهة  عىل 

مرشوعات  تقييم  عند  العريض  املجتمعي  التأثري  أو  املبارش  غري 

ومبادرات األكادميية.

جدول )4( إىل زيادة األثر االقتصادي لتطوير املخرجات

املحور الرئيىس الثاىن

ومؤرشاتة الفرعية )*(

اإلحصاءات الوصفية

القيمة الدنياالقيمة القصوىاالنحراف املعيارىاملتوسط

غري  االجتامعى  الثاىن:العائد  املحور 

املبارش
33.5314.9576.256.25

مؤسسات  مخرجات  ىف  التحسن   .1

االنتاج املامثلة )األخرى(

عن  املتولدة  الخارجية  الوفورات   .  1.1

مخرجات املرشوع

عن  املتولدة  الخارجية  الوفورات   .1.2

االستثامر ىف األصول غري امللموسة.

49.86

62.22

37.50

16.65

22.71

24.34

87.50

100.0

100.0

12.50

0.0

0.0

 

مؤسسات  مدخالت  تكلفة  تخفيض   .2

االنتاج املامثلة )األخرى(

تكلفة  ىف  الخارجية  الوفورات   .2.1

االنفاق الجارى .

تكلفة  ىف  الخارجية  الوفورات   .2.2

االنفاق الرأسامىل

17.20

9.40

25.0

19.56

18.11

31.49

65.00

80.00

1.0

0.0

0.0

0.0

شكل )13( اإلحصاءات الوصفية للمحور الثاين للدليل املركب ومؤرشاته الفرعية )فرتات الثقة(

للمحور  االقتصادي  التأثري  قياسات   )13( وشكل   )5( جدول  يلخص 

أي  الكلية.  االقتصادية  الوفورات  أو  بالفوائض  املختص  املركب  للدليل  الثالث 

التي تنقسم بدورها إىل خدمات  العامة  تأثري املرشوع عىل السلع والخدمات 

والثقافية  االجتامعية  السلع والخدمات(، والخدمات  انتاج  )أي تخدم  انتاجية 

والشخصية )مثل الصحة والتعليم والدفاع واألمن والخدمات املنزلية(. ويالحظ 

يف هذا املجال أن الوفورات أو الفوائض االقتصادية الكلية ملرشوعات األكادميية 

املمثلة للعينة تُعد متواضعة إىل حد كبري، حيث مل يصل املعدل املتوسط للتأثري 

االقتصادي )30%(، سوآء اختص ذلك بالخدمات االنتاجية أو الخدمات الثقافية 

واالجتامعية. كام يفيد تراجع الحد األدىن للتأثري إىل صفر، بأن هناك عدد من 

املرشوعات ليس لها تأثري اقتصادي، وفق تقرير مقدم املرشوع البحثي أو الذي 

قام بتنفيذه. وتعد هذه النتيجة متوقعة إىل حد ما، إذا ما أُخذ يف االعتبار أن 

كلية عىل  وفورات  عنها  ينتج  التي  أو  الكىل،  التأثري  ذات  البحثية  املرشوعات 

مستوى االقتصاد الوطني، تثل مرشوعات قومية ذات طبيعة خاصة وليست 

دارجة.
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الدليل االقتصادي المركب  للمشروعات البحثية

جدول )5( اإلحصائيات الوصفية ملحور الدليل الرئيىس الثالث ومؤرشاتة الفرعية )**(

املحور الرئيىس الثالث

ومؤرشاتة الفرعية )*(

اإلحصاءات الوصفية

القيمة الدنياالقيمة القصوىاالنحراف املعيارىاملتوسط

)االنعكاسات(  الثالث:الفوائض  املحور 

االقتصادية الكلية 
0.055.0011.1228.78

تكلفة(  ىف  تخفيض  )أو  أداء  تحسن   .1

الخدمات االنتاجية
0.050.0013.0828.89

تكلفة(  ىف  تخفيض  )أو  أداء  تحسن   .2

والثقافية  االجتامعية  الخدمات 

والشخصية

0.060.0016.3428.67

)*( املؤرشات تثل نسبة )أو درجة( من مائة

)**( املصدر: نتائج التحليل االحصاىئ للدليل املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمى والتكنولوجا

شكل )14( اإلحصاءات الوصفية للمحور الثالث للدليل املركب ومؤرشاته الفرعية )فرتات الثقة(

تأثري خصائص املرشوع عىل املردود االقتصادي                                                   

يقيس جدول )6( وشكل )15( انعكاس نوع املرشوع البحثي، أو مبادرة 

االبتكار عىل املردود االقتصادي للمرشوع. ونظًرا ملحدودية مرشوعات العينة 

فقط  ينصب  التحليل  فإن  فقط(،  واحد  )مرشوع  األساسية  البحوث  مجال  يف 

عىل البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي، التي تحقق نتائج متقاربة يف حدود 

الخاصة  املرشوعات  أن  بيد  املتوسط.  االقتصادي  التأثري  مستوى  عىل   )%31(

باملقارنة   ،)%8( املعياري  نتائجها  انحراف  بانخفاض  تتسم  التجريبي  بالتطوير 

بالبحوث التطبيقية )14%(. وتتأكد هذه النتيجة بقياس فرتات الثقة لكل منهام 

كام يوضح الشكل )15(. من املالحظ أخرًيا أن بعض املرشوعات التطبيقية قد 

حققت مستويات تأثري اقتصادي مرتفعة، وفًقا للنتائج الخاصة بالقيمة القصوى 

للتأثري االقتصادي )نحو %68(.

جدول )6( اإلحصائيات الوصفية للدليل املركب وفق نوع املرشوع البحثى )**(

الدليل املركب وتأثريه اإلقتصادى 

حسب نوع املرشوع البحثى )*(

اإلحصاءات الوصفية

القيمة الدنياالقيمة القصوىاالنحراف املعيارىاملتوسط

32.0911.0368.7515.56الدليل املركب

1. مردود البحوث األساسية)1(

2. مردود البحوث التطبيقية

3. مردود التطوير التجريبى

15.65

33.38

30.98

-

13.48

8.27

15.65

68.75

45.42

15.65

15.56

15.56

)*( املؤرشات تثل نسبة )أو درجة( من مائة

)**( املصدر: نتائج التحليل االحصاىئ للدليل املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

)1( العينة تضمنت مرشوع واحد ىف مجال البحوث األساسية.

شكل )15( اإلحصاءات الوصفية للدليل املركب وفق لنوع املرشوع البحثي )فرتات الثقة(  

تأثري الربنامج واملجال البحثي عىل املردود االقتصادي

االقتصادية  اآلثار  لقياس  املركب  الدليل  نتائج   ،)8(  ،)7( الجداول  تلخص 

املبارشة وغري املبارشة ملرشوعات البحث العلمي ومبادرات االبتكار وفق برامج 

جسور،  تكنولوجية،  حاضنات  بحثية،  مبادرات  )تحالفات،  البحثية  األكادميية 

تعاون دويل، تنمية اقليمية(، ومجاالتها البحثية بالعينة املختربة )طب وصيدلة، 

وطاقة، ومياه وبيئة،  وتكنولوجيا املعلومات، والتكنولوجيا الحيوية، ودراسات 

زراعية، ومرشوعات بحثية يف مجال الصناعة(.

جدول )7( اإلحصائيات الوصفية للدليل املركب وتوزيعه وفق الربنامج البحثى )**(

الدليل املركب وتأثريه اإلقتصادى 

حسب الربنامج البحثى )*(

اإلحصاءات الوصفية

القيمة الدنياالقيمة القصوىاالنحراف املعيارىاملتوسط

الربنامج

	 تحالف

	 مبادرة

	 حاضنة تكنولوجية

	 جسور

	 تعاون دوىل

	 تنمية اقليمية

29.10

34.18

36.68

27.74

29.26

27.04

10.44

13.97

7.00

4.81

-

-

41.39

68.75

43.80

31.02

29.26

27.04

15.56

18.66

27.50

20.65

29.26

27.04

)*( املؤرشات تثل نسبة )أو درجة( من مائة

)**( املصدر: نتائج التحليل اإلحصاىئ للدليل املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

جدول )8( اإلحصائيات الوصفية للدليل املركب وتوزيعه وفق املجال البحثى )**(

الدليل المركب وتأثيره االقتصادى 
حسب  المجال البحثى )*(

اإلحصاءات الوصفية

االنحراف المتوسط
المعيارى

القيمة 
القصوى

القيمة 
الدنيا

1. طب وصيدلة
2. طاقة

3. مياة وبيئة
4. تكنولوجيا المعلومات

5. بيوتكنولوجى
6. زراعة
7. صناعة

33.56
32.56
33.83
33.69
19.85
38.94
23.43

6.82
4.29

-
10.94
1.05

15.79
7.23

41.39
37.41
33.83
45.42
20.65
25.65
29.81

28.89
29.26
33.83
21.76
18.66
68.75
15.56

)*( املؤرشات تثل نسبة )أو درجة( من مائة

)**( املصدر: نتائج التحليل االحصاىئ للدليل املركب ملرشوعات أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويفيد جدول )7( بأن برامج األكادميية األكرث تأثرًيا اقتصاديًا هي الحاضنات 

إىل  تسعى  التكنولوجية  الحاضنات  أن  إىل  أساًسا  ذلك  ويعود  التكنولوجية. 
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التكنولوجية إىل منتجات وعمليات  األفكار والرؤى وبراءات االخرتاع  ترجمة 

جديدة أو أساليب تسويق وتنظيم ُمحسنة بشكل كبري. وبالتايل فهي األقرب إىل 

التأثري يف أسواق السلع والخدمات، واإلرساع يف إحداث التغريات االقتصادية، 

واالنعكاسات التنموية.

غري أن متوسط التأثري االقتصادي لهذه النوعية من الربامج مل يتعد )37( يف 

املئة، وكانت القيمة القصوى ملؤرشه االقتصادي )41%( فقط. بيد أن درجة الثقة 

يف هذه النتيجة تُعد مرتفعة بوجه عام، حيث حققت الحاضنات التكنولوجية 

عىل سبيل املثال، أقل انحراف معياري بني مجاالت البحث العلمي باألكادميية 

وهو )7%( فقط.

ييل الحاضنات التكنولوجية من حيث التأثري االقتصادي املبادرات البحثية 

املعياري  االنحراف  الزيادة يف  برغم   ،)%34( بنحو  يقدر  التي سجلت متوسط 

البحثية قد تضمَنت عدد من  املبادرات  أن  أيًضا  )نحو 14%(. يالَحظ  للمؤرش 

تقارب  االقتصادي(  التأثري  أعىل ملؤرش  )أو حد  قيمة قصوى  املشاريع حققت 

)69%(. ويفيد جدول )7(، أيًضا أن باقي الربامج البحثية لألكادميية قد حققت 

تأثرًيا اقتصاديًا متوسطًا يرتاوح بني )27%( و)29%(، ومبعدالت انحراف معياري 

 Analysis of Variance منخفضة بشكل عام. وقد أظهرت نتائج تحليل التباين

املختلفة  للربامج  االقتصادي  التأثري  متوسطات  بني  االختالفات  جوهرية  عدم 

حيث بلغت فيمة االحتامل املحسوب P-Value = 0.791  ، وتوافق ذلك مع 

نتائج تحليل االرتباط فقد وجد ان معامل االرتباط لكرامري بني التأثري االقتصادي 

للمرشوع والربنامج الذى ينتمى اليه املرشوع  يساوى 0.13 .

للدليل  الوصفية  االحصاءات   )8( جدول  يعكس  أخرى  ناحية  من 

وتشري  املختربة.  بالعينة  العلمي  البحث  مجاالت  وفق  املركب  االقتصادي 

للتأثري  متوسط  أفضل  حققت  قد  الزراعية  البحوث  أو  الدراسات  أن  النتائج 

االقتصادي )نحو 39%(، يليها كل من مجاالت الطب والصيدلة، واملياه والبيئة، 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. )مبعدل متوسط 33%(. يف حني كان مجال 

أن  بيد   .)%20( اقتصاديًا مبتوسط  تأثرًيا  البحثية  املجاالت  أقل  البيوتكنولوچى 

التطبيقية يف  والبحوث  الزراعية  الدراسات  أن  أخرى،  ناحية  تفيد من  النتائج 

لالنحراف  مستوى  أعىل  حقًقا  قد  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تخصص 

املعياري، أي أقل مستوى للثقة يف النتائج مبعدالت )16%(، )10%( عىل التوايل. 

للمجاالت  األدىن  والحد  األقىص  الحد  بني  الفروق  أن  أخرًيا   )8( ويبني جدول 

البحثية من حيث التأثري االقتصادي ترتاوح من )10%( إىل )25%(. وقد بلغت 

 Analysis of التباين  لتحليل   0.236  =  P-Value املحسوب   االحتامل  قيمة 

التأثري  Variance ،مام قد يدل عىل عدم جوهرية االختالفات بني متوسطات 

االقتصادي ملرشوعات املجاالت البحثية املختلفة،  كام وجد أن معامل االرتباط 

املرشوع   اليه  ينتمى  الذى  والربنامج  للمرشوع  االقتصادي  التأثري  بني  لكرامري 

يساوى 0.24 .

االعتبار  األخذ يف  يتطلب  األمر  أن  للنتائج،  اإلحصايئ  التحليل  نخلص من 

مرشوعات  عىل  األكادميية  تعاقد  عند  التنموي  والتأثري  االقتصادي،  باملردود 

بحثية أو مبادرات ابتكارية، وأن قياسات التأثري االقتصادي البد وأن تثل أحد 

معايري تقييم املبادرات البحثية املقدمة إىل أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا 

من أجل تعظيم املردود االقتصادي بشكل خاص، والتنموي بشكل عام.

الخالصة                                                                                                  

تحديث  أجل  من  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  أكادميية  جهود  إطار  يف 

منظومة البحث والتطوير واالبتكار املرصية ودعم أبعادها ملعرفية والتنموية، 

املردود  لقياس  كمية  وأساليب  منهجيات  لتطوير  الراهن  توجهها  ظل  ويف 

التكنولوجي، تم  العلمي واالبتكار والتحديث  البحث  االقتصادي لالستثامر يف 

من  األكادميية  مرشوعات  ترتيب  يف  يُستخدم  مركب"  إحصايئ  "دليل  تصميم 

بوجهة خاص، ومدى مساهمتها  االقتصادي  األداء  تأثريها عىل  حيث مستوى 

يف تحقيق التنمية بوجه عام. كام ُصمم الدليل املركب الستخدامه، من ناحية 

أخرى يف صياغة مؤرشات ومقاييس إحصائية عن مساهمة مرشوعات األكادميية 

البحثية، ومبادراتها من أجل االبتكار، يف دعم جهود االقتصاد الوطني، واالرتقاء 

الدليل  ويتكون  والكيل عىل حد سواء.  الجزيئ  املستويني  أداؤه عىل  مبعدالت 

االقتصادي  املردود  تقييم  يف  تُستخدم  رئيسية  مرتكزات  ثالث  من  املركب 

وانعكاساته  للمرشوع(،  املُنفذة  الجهة  عىل  املبارش  التأثري  ميثل  )الذي  الخاص 

باالقتصاد  األخرى  والخدمي  السلعي  اإلنتاج  مؤسسات  عىل  املبارشة  غري 

الوطني )العائد االجتامعي غري املبارش(، ذلك باإلضافة إىل الوفورات االقتصادية 

العريضة التي تساهم يف تحُسن معدالت أداء تقديم الخدمة العامة، أو تخفيض 

تكلفة إنتاجها.

األبعاد  املقدمة،  بعد  الورقة،  الثاين من  الفصل  يناقش  ما سبق،  بناء عىل 

االقتصادية والتنموية لكل من البحث العلمي واالبتكار. ويقوم الفصل الثالث 

مبراجعة مقاربات ومناذج تقدير اآلثار االقتصادية للبحث والتطوير واالبتكار، 

يف حني يُلخص الفصل الرابع أهداف تطوير دليل مركب لقياس اآلثار املبارشة 

اىل  باإلضافة  لالبتكار،  ومبادراتها  البحثية  األكادميية  املبارشة ملرشوعات  وغري 

االطار املنهجي وهيكل الدليل املركب ومكوناته، وُسبل تطبيقه لتحديد الرتتيب 

ملحاوره  االقتصادي  التأثري  مدى  ودراسة  األكادميية،  ملرشوعات  االقتصادي 

الفصل  يُقدم  وأخريا  التحليلية.  ومتغرياته  والفرعية  الرئيسية  مرتكزاته(  )أو 

السادس تحليل إحصايئ متكامل لنتائج تطبيق الدليل املركب عىل عينة ممثلة 

للمرشوعات البحثية، ومبادرات االبتكار، وبرامج التنمية التكنولوجية بأكادميية 

البحث العلمي والتكنولوجيا مبرص، ودورة يف رسم سياسات األكادميية العلمية 

والتكنولوجية والتنموية. 

واإلحصاءات  التحليلية  واملؤرشات  التجريبية  النتائج  تلخيص  وميكن 

الوصفية عىل النحو التايل. أوال: من أجل تحقيق تثيل مناسب للعينة، تم توزيع 

الربامج  وفق  األكادميية  من  املمولة  االبتكار  ومبادرات  البحثية  املرشوعات 

فقد  ثم  ومن  املرشوع،  تنفيذ  وجهات  والتطوير،  البحث  ومجاالت  البحثية، 

التكنولوجية،  والتحالفات  باملبادرات  تختص  بحثية  برامج   6 العينة  تضمنت 

ومرشوعات جسور التنمية، والحاضنات التكنولوجية، باإلضافة إىل مرشوعات 

التعاون الدويل والتنمية اإلقليمية.  كام حقق تصميم العينة التوازن املرغوب 

بني مجاالت البحث والتطوير. ثانيا: تُفيد نتائج التحليل اإلحصايئ، أن معدالت 

التأثري االقتصاد الكيل ملرشوعات األكادميية ترتاوح بني )70%( يف أحسن األحوال، 

العينة  أداء  فإن  التأثري  مستوى  تباين  وبرغم  األحوال.  أسوأ  يف   )%35( ونحو 

يُعد أداء متوسطا بوجهة عام. ثالثا: يؤثر التوجه التطبيقي للمرشوع، وتأثريه 

يف  املالحظ  التباين  عىل  االقتصادية  وتشابكاته  التنموية،  وأبعاده  املجتمعي، 

معدالت األداء. رابعا: تساهم املرشوعات ذات الطبيعة القومية )مثل الربنامج 

وكل  الكلية  االقتصادية  الوفورات  بني  التقارب  يف  التلوث(،  ملواجهة  القومي 

ذلك  وينطبق  املبارش.  االجتامعي غري  والعائد  املبارش،  االقتصادي  املردود  من 

أيضا عىل املرشوعات التي تتسم بتوسع تشابكاتها االقتصادية، مثل مرشوع " 

االقتصادي  التأثري  ترتفع معدالت  االفرتاضية". خامسا:  للسياحة  رؤية مبتكرة 

البحوث  املعتمدة عىل  االبتكاري عن املرشوعات  التوجه  يف املرشوعات ذات 

املبارش ملرشوعات  االقتصادي  املردود  يتحدد  خامسا:  التطبيقية.  أو  األساسية 
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األكادميية بقدرتها عىل تطوير املخرجات املتمثلة يف تحسني خصائص املنتج، أو 

تحسني يف العملية اإلنتاجية، أو ابتكار منتج جديد، أكرث من إنجازها يف مجال 

تخفيض تكلفة اإلنتاج أو التسويق. سادسا: تتقارب متوسطات األداء االقتصادي 

للمرشوعات  املبارش  غري  االجتامعي  والعائد  املبارش،  االقتصادي  املردود  بني 

املجتمعية  واالنعكاسات  املبارشة،  غري  اآلثار  قياس  بأهمية  يُفيد  مبا  البحثية، 

املتسعة، عند إجراء التقييم االقتصادي للمرشوعات البحثية بوجهة عام. سابعا: 

نظرآ  االقتصاد،  املستوى  تأثريا عىل  األكرث  التكنولوجية  الحاضنات  برامج  تُعد 

ألنها تعتمد عىل ترجمة براءات االخرتاع إيل منتجات جديدة أو أساليب تسويق 

السلع  أسواق  التأثري يف  األقرب يف  وبالتايل فهى  وتنظيم محسنة بشكل كبري. 

والخدمات، واألرساع يف إحداث التغريات االقتصادية والتنموية. ثامنا: احتلت 

وتكنولوجيا  والبيئة،  واملياه  والصيدلة،  والطب  الزراعية،  البحوث  مجاالت 

املعلومات واالتصاالت املراتب األوىل، من حيث التأثري االقتصادي. 

الثالثة  باأللفية  للعلوم والتكنولوجيا  الكونية  الثورة  نخلص مام سبق، أن 

املناخ  هذا  وأن  التنموية،  وانعكاساتها  املعرفية  تأثرياتها  وتنوع  بتعدد  تتسم 

املعريف الجديد يتطلب بالرضورة توجه أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا 

مبرص إىل صياغة الرؤى، ورسم السياسات، وتطوير األساليب الرامية إىل قياس 

وبرامج  العلمي،  البحث  يف  لالستثامر  التنموي  والبعد  االقتصادي،  املردود 

االبتكار، والتنمية التكنولوجي.
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Abstract

A Composite Economic Index for Research Projects
“ An Application to the Egyptian Academy of Scientific

Research and Technology”

                              Motaz Khorshid1, Mohamed Ismail2, Mohamed Ramadan A. Rezk3,
Mahmoud M. Sakr4

Faculty of Computing and Artificial Intelligence, Cairo University1, Faculty of 
Economics and Political Science, Cairo University2, Academy of Scientific Research 

and technology3,4

 The twenty one century witnesses a multi-dimensional global Knowledge Revolution characterized by a considerable surge
 in science and technology,  a growing socioeconomic  impact and a far-reaching direct and indirect developmental effects. A
 central part of this knowledge revolution is research, development and innovation )RDI( activities. Given its important role in
 enhancing  scientific Research and technology system and boosting innovation policies, the Egyptian Academy  for Scientific
 Research and Technology )ASRT( provides financial aid and technical support to a comprehensive set of research projects,
 innovation initiatives and technology development programs. As part of its responsibilities, ASRT seeks to prepare analytical
 studies with the purpose of assessing the economic impact of investments in scientific research, measuring the development
 .effects of innovation initiatives, and  evaluating the consequences of the current intelligent technological revolution

 The  purpose of this paper is to develop and implement  a  composite index directed to estimate the direct and indirect economic
 impact and development effects of  ASRT projects, as one  criterion for comparing research and innovation proposals for
 financing. Based on statistical survey, this composite index  is  used on one hand,  to draw a socioeconomic  map of the expected
 outcomes of the comprehensive set of projects financed by ASRT, and to rank on the other hand, these projects with respect to
 their  direct and indirect impact  on the Egyptian Economy.  The composite index is composed of three pillars; the first pillar
 estimates the “ private economic impact” representing the direct effect on the company or industry applying   the research
 project. The second pillar assesses the “ indirect social effects” on other industries and sub-sectors of the economy benefiting
 from the outcomes of the project. The third pillar is directed to estimate “ the spillover or positive externalities” resulting from
 the research and innovation projects on the whole economy, as measured by the improvement of public goods and services
 performance or the the reduction in their cost of production. The composite index is designed  according to the scientific
 .international norms of constructing statistical indices

 Despite the differences between projects with respect to scope of application, societal effects, development dimensions and
 economic interactions, the analytical results of applying the RDI index to a representative sample of ASRT projects suggest
 that, their economic impact is moderate in  size.  It is worth noting that both the private direct  economic effects  and the
 economy wide indirect spillover consequences   have practically the same level of effect in case of   national-wide large
 projects. This  applies similarly to the research projects characterized by intensive economic interactions. On the other hand, the
 statistical results show that the innovation oriented  initiatives  have  generally a better economic impact than basic and applied
 research projects. Furthermore, the statistical analyses suggest that socioeconomic impact is more sensitive to improving the
 quality of output of ARST projects ) such as ameliorating  the characteristics of the products, or enhancing the manufacturing
 process, or developing a new product( than reducing the cost of producing commodities,  or cutting marketing cost. Finally,
 the incubation programs have shown the best performance with respect to socioeconomic impact. In principles, the incubation
 process aims at transforming  patents into new or significantly modified  products, or significantly improved marketing methods
 and organizational models. These changes contribute positively to accelerating  economic growth and achieving sustainable
.development


