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 ال���او�ة  األس��ةت�اول ه�ه ال�راسة ت�ل�ل اس��ا�ة ف��ات االزدهار واالن��اش االق��اد� في ق�اع 
ّ
خالل الف��ة  األردني

م� خالل  ،ح�� ت� ت�ل�ل س�ات ال�قل�ات االق��اد�ة ال�ي شه�ها ه�ا الق�اع. للع�امل ال���لفة2017 -2000ال�م��ة 

م�  وال�� أب�ز حالة ع�م ال��اثل في ��ل الف��ات؛ ح�� �ان� ف��ات االن��اش أ��ل ن���اً . نقا� االنع�اف أسل�باس���ام 

ال��ل�ل الل�ج��ي  �� ال��احل ال���لفة، تّ� ات�اع أسل�بفي االن�قال ب ول�راسة تأث�� صافي ال�ادرات واإلن�اجّ�ة. راالزدها

� في ال�أث�� على س�عة االن�قال ب�� م�احل ال�ورة اإلن�اجّ�ة �عّ�ا عامل�� رئ���ئي؛ ح�� ت��� أن صافي ال�ادرات و �اال�

  . االق��اد�ة ال���لفة

  .ال���او�ة األس��ةت�ل�ل ال��ائي، ق�اع  أسل�بت�ل�ل نقا� االنع�اف، ف��ات االزدهار واالن��اش،  :ف�اح�ةال�ل�ات ال�

Abstract 

The aim of the current study is to examine the role of net export and productivity on the 
expansion and contraction period in the Chemical Fertilizer sector in Jordan over the period 
2000-2017. Using the turning point analysis, the results show that there are asymmetric in the 
length of the cycle, in which, the contraction is greater than expansion. In the aim of testing for 
duration dependences, we adopt binary regression analysis. The results suggest that there is 
strong evidence of duration dependences in both the expansion and the contraction. In this vein, 
the net export and the productivity play a crucial role in expanding the expansion phase and 
reduce the length of the contraction.  
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  ال�ق�مة .1

ع�م االس�ق�ار االق��اد� م� أب�ز س�ات االق��ادات ال�ام�ة وال��ق�مة على ح� س�اء، ح�� ی�ل ال�ار�خ  ُ�ع�ّ      

 Fisher,1925; Burns and(خ�� م� ان��اش أف��ات م� االزدهار وف��ات  االق��اد� على أن اق��اد ال�ول ��ه�

Mitchell, 1946 .( ح�� ت��� األدب�ات في ال�قل�اتت��ی� ه�ه في  ساس�اً أ تلع� ال�غ��ات في ال��غ��ات االق��اد�ة دوراً و ،

�فقات العامة وصافي ال�ادرات ُت��د ش�ل ه�ه ال��ال أن الع�ی� م� ال��غ��ات االق��اد�ة ال�ل�ة �االس�هالك واالس���ار وال

ال�ي ت��� أن م�ل ه�ه ال�قل�ات ���� ، وم� جان� آخ�، ب�زت الع�ی� م� ال�راسات. ه�ه ال�قل�ات على ال�ع�� ال�لي لالق��اد

أن  م��رة ،أن ت�ج� على م���� الق�اعات االق��اد�ة ال��ئ�ة �ق�اع س�ق اإلس�ان، أس�اق ال��رصة، واألس�اق ال��ا��ة

  ).Alessi and Detken, 2011; Adrian and Shin, 2010(ه�ه الق�اعات ال��ئ�ة ت��ل م���عًة الق�اع ال���قي 

أّن ال�قل�ات ت��ن  دب�ات االق��ادّ�ة دراسات ����ة ���ا ی�عل� ���ائ� ه�ه ال�قل�ات، ح�� ت��� ال�راسات إلىوق� قّ�م� األ

�ل، فإّن ه�ه ال�قل�ات ت�� وعلى صع�� م�). Abel and Bernanke, 2005(ب����م��ها جل ال���ل وت��از م���رة في األ

في ال��ا� ) Contraction(واالن��اش ) Expansion(م�احل �اخ�الف م���اتها، فهي ت�عاق� �ف��ات م� االزدهار  �أر�ع

  ) ;Llic et al., 1997; Abel and Bernanke, 2005Connell and Brue, 1990(االق��اد� 

 

 

 

  

 

  

  

  م�احل ال�ورات االق��اد�ة) 1(ال��ل رق� 

، وال�ي ت�ه� )Expansion(م�حلة االزدهار أوالً : إلى ) أعاله  1ك�ا ی��ح م� ال��ل رق� (ح�� ی�� تق��� ه�ه ال�ورات

في ال����� ال��ا� ال�لي، وما ی�افقه  وارتفاع في م���� اإلن�اج وال�خل وان�فاض في م����ات ال��الة وت�سع في  ارتفاعاً 

و��قى االق��اد في حالة ن�� ح�ى ��ل إلى ق�ة االزدهار وال�ي تُع�ف ب ). Connell and Brue, 1990(ح��ة اإلق�اض 

)Peak Point (����� ة ل��ای� األسعار وح�� اإلن�اج ال�لي، وال�ي ُتع�ف ���حلة االن��اشح�� ت��أ �ع�ها م�حلة ج�ی�ة 

)Contraction( ًسعار وان�فاض في م����ات ، �����ة لله��� في األ، ح�� ی��أ م���� ال��ا� االق��اد� �اله��� ت�ر���ا
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م�ا ی�د� إلى ت�ای� في ال���ون  ،اإلن�اج وال�خل وارتفاع في م����ات ال��الة، وان�فاض في ال�ل� على ال����ات

وع��ما ��ل اله��� في االق��اد إلى أعلى م����اته ���ن االق��اد في  (Tombazos, 1999).ال�لعي

و���ا ُ�ع�ف �ال�ورة االق��اد�ة  .ح�� ت��ن ال��الة في أعلى م����اتها واالسعار في أدنى م����اتها، )Trough(م�حلةال��اد

، وتع�ف �ل م� الق�ة )أو قاع��� م��ال���(ق���� م��ال���� نها ال��حلة ال�ي ت��ل االن�قال ب�� أات على دب�ال�املة، اتفق� األ

  .)Turning Points(والقاع ب�قا� ال���ل 

غفل� ���ّ�ة ال�أث�� على ه�ه ال�قل�ات ل��ادة أ أّن األدب�ات االق��اد�ة  ّ�ة دراسة خ�ائ� ه�ه ال�قل�ات إالأه� وعلى ال�غ� م�

ل�ل�، س��اول ه�ه . ف��ات االزدهار في االق��اد، وتقل�ل ال��ائج ال���ت�ة على ال��ا� االق��اد� خالل ف��ات االن��اش

خالل ف��اتها ال���لفة م� خالل ال���� �الع�امل  ،تق��� أدلة ج�ی�ة على ام�ان�ة ال�أث�� على ال�ورات االق��اد�ة ال�راسة

  . االق��اد�ة ال���لفة

 ن��اً  ؛ولى م� ب�� ال��اعات ال����لة ال���لفة، وال�� ���ل ال��ت�ة األردناألس��ة ال���اوّ�ة في األق�اع  اخ��ارح�� تّ� 

،أله���ه ال����ة في االق��اد 
ّ
م� إج�الي اإلن�اج القائ� لق�اع %) 37.5(ما ن���ه  ، وه�ن�اجإج�الي اإلح�� شّ�ل  األردني

تقل�ات اق��ادّ�ة وف��ات وم� ناح�ة أخ��، ی�أث� ه�ا الق�اع �ال�قل�ات االق��ادّ�ة العال��ة، م�ا أد� إلى . ال���او�ة ال��اعات

  .وذل� ح�� ال�ضع االق��اد� العال�ي ،ازدهار وان��اش ���لة ن���اً 

ال���او�ة  األس��ةات ال�قل�ات في ق�اع ، ما هي أب�ز س�أوالً : االجا�ة ع� ال��اؤالت ال�ال�ةول�ل�، ته�ف ه�ه ال�راسة إلى    

 
ّ
، ��� ی�ث� ع�� الف��ة على االن�قال ب�� ، وهل ت��لف ف��ات االزدهار في ه�ا الق�اع ع� ف��ات االن��اش؟ ثان�اً األردني

 ة؟ ��� ُت�ث�واالن�قال ب�� ال��احل ال���لف) أو االن��اش(��ابي ب�� ��ل ف��ة االزدهار ت�ا�� إوهل ه�اك  ؟ال��احل ال���لفة

  . على االن�قال ب�� ال�ورات االق��اد�ة ال���لفة )ال�ل�ة وصافي صادرات اإلن�اجّ�ةك(الع�امل االق��اد�ة ال���لفة 

 ،ت�ل�ل نقا� االنع�اف أسل�ب�ات�اع  ب��ل�ل ف��ات االزدهار واالن��اشقام ال�اح��ن  ، ب�ا�ةه�افوم� أجل ت�ق�� ه�ه األ

اس���ام ن��ذج االن��ار ة في األردن، ثّ� ت� ال���او� األس��ة�ات ال�ورات االق��اد�ة في ق�اع وذل� به�ف ال�ع�ف على س

  .  لف��ة ی�أث� �ال��غ��ات ال�����مةذا �ان ��ل اإل�ع�فة  ،الل�ج��ي

  اال�ار ال����  .2

ل�ا لها م� ت�عات على االق��اد العال�ي وخاصة ف��ات  ؛أه�ّ�ة �الغة في ال��ل�ل االق��اد� ال�قل�ات االق��ادّ�ة اح�ل�    

وق� حاول� الع�ی� . ن�اج، ز�ادة مع�ل ال��الة، وارتفاع مع�ل ال����، وال�ي ت���� �ان�فاض م����ات اإلاالن��اش االق��اد�

ث ال��اسّ�ة هي االح�ا م� ال����ات االق��اد�ة تف��� أس�اب ح�وث ه�ه ال�قل�ات، ح�� اّدع� �ع� ه�ه ال����ات أن

 .  ال���لفة ساسي له�ه ال�قل�ات، ���ا أشار �ع�ها إلى الع�امل االق��اد�ة ال�ل�ة وال��ئ�ةالعامل األ

ن أس�اب م�ل ه�ه ال�قل�ات ُ�ع�� إلى ال�قل�ات في إلى أ) Andres et al., 2006(ح�� أشارت ال���ّ�ة ال�ق�ّ�ة ال�الس��ّ�ة 

���ا ع�ت ال����ة . ���ات وس�عة ت�اول ال�ق�د في ل��غ��ات االق��اد ال�لي ال���لفةع�ض ال�ق� واالئ��ان، ح�� ت�ث� 
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وال���هل���،  أس�اب ه�ه ال�غ��ات وال�قل�ات إلى ت�ارب ال��الح ب�� ال������ )Brue and Grant, 2012((ال�ار��ّ�ة 

وال�ي (م�افة، م�ا �ع�ي أّن اس�هالك الع�الة  ���ة ًا م� اإلن�اج على ش�لن إلى أّن ال���ج ی�خ� ج�ءح�� ���� ال�ار���� 

في ال���ة ال��افة،  اً ن�اج، م�ا �ع�ي ت�اك����ات اإلأقل م� ) ت��ف �قلة ع�دها مقارنة مع أع�اد ال������ ال�أس�ال���

م� ب�وره وه�ا األاألی�� العاملة ال����ة، حالل اآلالت مقابل ن�اج وت����ها، و�ال�الي إو�ال�الي ش�اء ال���� م� ع�اص� اإل

أن ال�ق�م ال����ل�جي مع ال��رسة ال�ار��ّ�ة في  )Schumpeter,1954(ش�م���� وق� اتف� . ی�د� إلى رفع مع�الت ال��الة

ت���� في ال�قل�ات في الق�اع ال��اعي و�ال�الي ح�وث م�احل االزدهار واالن��اش في ال��ا�  ،ن�اجواالب��ار في م�االت اإل

  . ق��اد� ال�لياال

ل�ف��� أس�اب  الع����، ب�زت ال���ّ�ة ال����ة في الق�ن  االق��اد ال�أس�اليال�ي ع�ف� ��ع� األزمة االق��اد�ة العال��ة و 

ی�د� إلى �ه�ر م�ا ت�فاعل أن ق�� ال��ق �� أن�ار ه�ه ال��رسة ح�� ی؛ وال�ورات االق��اد�ة ةمع�الت ال��الة ال��تفع

و��ا اف��ض� ه�ه ال����ة أن س�� االن��اش االق��اد� ه� ع�م �فا�ة ال�ل� . االزدهار واالن��اشل ال�قل�ات ب�� م�اح

و�����ة  .وأّن حل األزمات االق��اد�ة ی��ل� ت�خل ال�ولة �اع��ار أن األزمة االق��اد�ة ت�ت�� �ال���عة اإلن�ان�ة. الفعال

ب�� ال��اعف وال�ع�ل ، وال�ي أب�زت أّن ه�ا ال�فاعل ة ال��ی�ةال�����ه�ت  ،ل�فاعل ال��اعف وال�ع�لللل�ور الفعال 

في ه�ا ال�فاعل ی�ع�� وم� جان� آخ� . ���� ز�ادة ال�قل�ات ال�ور�ة وس�عة االن�قال ب�� ال��احل ال���لفة لل�ورة االق��ادّ�ة

 أن ال�غ�� وخل�� ه�ه ال���ّ�ة إلى. � اإلنفاق االس���ار  ل�غ��ح�� االس���ار و��د� إلى تغ��� ت�اك�ي في ح�� ال�خل ن���ة 

 .Vaish et al(اق��اد�ة تع��� في ح��ها وم�تها على ���ة �ل م� ال��اعف وال�ع�ل ُ���ث تقل�ات في ال�خل ال�اتج 

2002.(  

وال�ي قام� ب�راسة خ�ائ� ال�قل�ات االق��ادّ�ة، ح�� ر��ت  ه�ت الع�ی� م� ال�راسات ال������ةوعلى صع�� م��ل، �

ال��ارة في حالة (م� ح�� ��ل ف��تها ومق�ار ال��� الفعلي  ،ه�ه ال�راسات في ج�ه�ها على ت�ل�ل أب�ز س�ات ه�ه ال�قل�ات

ل�قل�ات في الق�اع وال�ي قام ال�اح�ان ب�راسة ا،  Marczak and Gomez (2017(ففي دراسة .  في االق��اد) االن��اش

وجاءت ن�ائج ه�ه ال�راسة م��لة . ج�الي، وذل� �اس���ام ب�انات شه�ّ�ة في ال�ال�ات ال����ةال��اعي ����ل لل�اتج ال��لي اإل

ّن ات�اع م�حلة إال��ائج إلى أّن ��ل ف��ة االزدهار �ف�ق ف��ة االن��اش، في ح��  �ه�تأح�� ، Prescott (1986)ل�راسة  

و�اس���ام ب�انات . ت��ل خ�ائ� ����ة في االق��اد أّن ف��ات االن��اش الق���ة أعلى م�ه في االزدهار؛ م�ا �ع�ياالن��اش 

وال�ي ُتع�ف ب  ،، أدّلة ت�����ة م� ال�ول ال��ا��ة ال���� Artis et al, (1997)، قّ�م� دراسة ال�اتج ال��اعي أ��اً 

(G7) ل�����مة م� ق�ل ال���� ال���ي ل���ث االق��اد نقا� االنع�اف وا أسل�ب، م� خالل ت�ل�ل(NBER) .  

وق� حاول� م���عه م� ال�راسات تق��� تف���ات لل�قل�ات في االق��اد ال�لي م� خالل دراسة ال�قل�ات في ق�اعات م��لفة؛ 

�ق ب�راسة م�ة وخ�ائ� دورات س ، وال�ي قام�Cunningham and Kolet (2011)ففي ه�ه ال��ال ت��ز دراسة 

ل�راسة الع�امل ال��ث�ة على ال�قل�ات  (Logit, probit Model)م���ا ال��ال�ة و���ا، م� خالل ال���ذج ال��اسي أس�ان في اإل

س��ات م�  5ح�� بلغ م��س�ها  ،ً ن ال�قل�ات في أم���ا ال��ال�ة ���لة ن���اأح�� أشارت ال��ائج إلى . س�انفي ق�اع اإل

وراق ال�ال�ة األم����ة، ب�راسة ه�ه ال�قل�ات في س�ق األ، Ohn et al. (2004)ب���ا قام  .االن��اشس��ات م�  4ال��سع و
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وال�ي أ�ه�ت أ��ا أّن ه�ه ال�قل�ات غ�� م��اثلة؛ ح�� �ان� . (Markov-Switching Model)مار��ف  أسل�بو�اس���ام 

ع�م ال��اثل في ��ل الف��ات م� خالل Castro (2010)اسة در وق� أث��� . م� ف��ات االزدهار ف��ات االن��اش أق�� ن���اً 

  .ال����  ل����عة م� ال�ول ال��ا��ةق��ادّ�ة الاال�اقة في ال�قل�ات  راسعأأث� االس���ار و ت�ل�ل 

ه�ّ�ة دراسة ه�ه ال�قل�ات إال أن ت���� ال�راسات ال�ا�قه اق��� على دراسة خ�ائ� ال�ورات االق��ادّ�ة، أ  على ال�غ� م�

إّن تأث�� ال���دات االق��ادّ�ة فعالوة على ذل� . وأغفل� ح��قة أّن ه�ه ال�قل�ات ���� أن ت�أث� �الع�امل االق��ادّ�ة ال���لفة

خاّصة ���ا  دراسات ت�����ة في ه�ا ال��الال ی�ج� ح��� و���� عل� ال�ا. ���لف ���� ال��حلة ال�ي ��� بها االق��اد

 ی�عل� �االق��اد 
ّ
في دراسة تقل�ات  Threshold Modelوال�ي اس���م�، Sweidan (2009)دراسة و�اس���اء . األردني

  . ال�اتج ال��لي اإلج�الي ال���قي في األردن

 ال���او�ة في االردن  األس��ةق�اع  .3

 ،في ال��ا� االق��اد� ه� ���ل رئ��ات�وال�ي  ،ال���ّ�ة في األردن م� الق�اعات االق��اد�ةة ال���اوّ�ة ق�اع ال��اع ع�ّ �ُ 

ح�� ت��� ال��انات في دائ�ة . ل��دة ه�ه ال����ات وت�اف���ها العال�ة في ال��ق العال�ّ�ة ن��اً  ؛وخاصة في م�ال ال���ی�

ك�ا . 2000م� إج�الي ال�ادرات ال��ا��ة م�� عام % 21ما �قارب  إلى أّن ح�� ال�ادرات ُ���ل اإلح�اءات العاّمة

  .ال���او�ة القائ� لق�اع ال��اعات ،م� إج�الي اإلن�اج%) 38(ما ن���ه ن�اج ��ة لإلال��ه��ة وُت�ّ�ل األ

وفي ه�ا . ال���اوّ�ة �ال�قل�ات واألح�اث ال�ي ت�ث� �اق��ادات ال�ولة األس��ةو�غ��ه م� الق�اعات االق��ادّ�ة، ی�أث� ق�اع    

ع�ی�ة �����ة ���عة لألح�اث ال��اسّ�ة ال�ي شه�تها ال���قة �األزمة ال�الّ�ة ال��ال، شه� ه�ا الق�اع تقل�ات اق��ادّ�ة 

م� ث�رات ال���ع الع��ي  ، ثّ� ما شه�ته ال�ل�ان ال��اورة2009ردن في أواخ� عام ، وال�ي ع�ف� �األ 2007العال�ّ�ة عام 

 وفل��ة ح�� تّ� ت�ل�ل. 2017-2000الف��ة ال���ة الفعلّ�ة له�ه ال�قل�ات خالل ) 2(و��ّضح ال��ل رق� . 2011م�� عام 

 Cycle(ج�ء ال�قل�ات  م���اتها ال���لفه؛ وم�ها إلى �C-F filterاس���ام ال���اوّ�ة  األس��ةسل�لة ال�اتج ال��اعي في ق�اع 

Components  (ال�� ��� �اقي ع�اص� ال�ل�لة ال�م��ة ، وال��ء اآلخ�) ،م�  و��ای��ح. )ال��أاالت�اه، ال��س�ّ�ة

ح�� ���� وصف ه�ه . تقل�ات م�ع�دة خالل ف��ة ال�راسةو  شه� ال�اتج ال��اعي لألس��ة ال���اوّ�ة ان�فاضاً ، )2(ال��ل رق� 

ونقا� ) Peak Points(م� خالل االن�قال ال���ع ب�� نقا� القّ�ة  وال�ي ی��ح جل�اً ،  ال�قل�ات �أنها م�ع�دة وق���ة ن���اً 

و���ح م� ال��ل أ��ًا، أن ق�اع  .، وال�ي ی��ج ع�ها ف��ات ذات ات�اع م��ف� ن���اً )Trough Points(االن��اش 

 2015ق�ل أن �ع�د إلى ساب� عه�ه م�� عام  2014- 2012ال���او�ة �ان في أوج م�احل االزدهار خالل الف��ة  األس��ة

  .وح�ى نها�ة الف��ة

ل��ة ال�قل�ات في ه�ا الق�اع، ت�ه� ال�اجة إلى م�اولة ال�أث�� على ه�ه الف��ات ل���ح أك�� اس�ق�ارّ�ة، ����  ن��اً و    

وم� جهة أخ��، م�اولة تقل�ل . م� جان� ح����ًا في الق�اع ون��اً  اق��اد�اً  م�ا ��ق� اس�ق�اراً  ،ت��ح ف��ة االزدهار أ��ل

  . ن��اش وما ُ��اح�ها في ان�فاض ال��� ال���قيال��ا�� وال��عات ال�ات�ة ع� ف��ات اال
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  2017-2000ال���او�ة خالل الف��ة  األس��ةال�قل�ات في ق�اع ) 2(ال��ل رق� 

  

 ال���ذج ال��اسي ون�ائج ال�راسة .4

ال���اوّ�ة، وم� ثّ� االن�قال إلى آلّ�ة  األس��ةی��اول ه�ا ال��ء م� ال�راسة ت�ل�ل خ�ائ� ال�قل�ات االق��اد�ة في ق�اع 

 .ال�أث�� على ه�ا ال�قل�ات، به�ف ال�� م� حّ�ة ه�ه ال�قل�ات و�ال�الي ت�ق�� االس�ق�ار االق��اد�

  ال���اوّ�ة األس��ةخ�ائ� ال�قل�ات في ق�اع : أوالً 

ردن، تّ� ��اس ف��ات ال���اوّ�ة في األ األس��ةح�ل أب�ز س�ات ال�قل�ات االق��ادّ�ة في ق�اع  ل�ق��� ن��ة أك�� وض�حاً 

ه�ه  ح�� ُتع�ّ . ل��اعي لق�اع ال�راسةم� خالل ت��ی� نقا� االنع�اف في سل�لة ال�اتج ا ،االن��اش واالزدهار االق��اد�

ال�قل�ات ب�� ف��ات االن��اش واالزدهار  نهالى تع��� ال�ورة االق��اد�ة على أوال�ي تع��� ع ،األك�� ش��عاً  ةقال���

 ,Burns and Mitchell)اً شه�  24و���ة زم�ّ�ة ال تقل ع�  ،م��ال����) أو قاع(االن�قال ب�� نق��ي قّ�ة و�ال�الي ،االق��اد�

1946) . 
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ب�� ف��ات  االنع�اف تع��� نقا� ساسّ�ة له�ه ال�قل�ات، ح�� �ُ���ال�عادالت األ (Bry and Boschan, 1971)وق� وضع 

�Yفي ال�ل�لة ال�م�ّ�ة  االزدهار واالن��اش = ∆ log(y�)   ا یلي��  

t)أعلى م� ���ة ال��اه�ة في ال�م� ال�اب�  (t)نق�ة الق�ة إذا �ان� ال��اه�ة في ال�م� .1 − وم� ال��اه�ة في  (1

t)ال�م� ال�الي  + ���Peak if  �yور�اض�ا ���� ��ا�ة العالقة ��ا یلي   (1 < y� > y���� 

t)أقل م� ���ة ال��اه�ة في ال�م� ال�اب�  (t)نق�ة القاع إذا �ان� ال��اه�ة في ال�م� .2 − وم� ال��اه�ة في  (1

t)ال�م� ال�الي  + �������Trough  �y ��ا�ة العالقة ��ا یلي  ور�اض�اً   (1 > y� < y���� 

  . (t)في الف��ة ال�م�ّ�ة ال���او�ة األس��ةن�اج م� ق�اع ال�ق� ال��اسي ال���قي لإل(�y)ح�� ت��ل ال��اه�ه 

لع�� وات�اع ال�ورة  د��قاً  تع��فاً  Helbing and Lammer (2005(ول���ه أك�� دّقة على خ�ائ� �ل م�حلة قّ�م 

وال�ي �ُ��� تع��فها م� خالل ح�اب ال��ا�  ،و�ال�الي س�عة االن�قال ب�� م�احل االن��اش واالزدهار االق��اد� ،االق��اد�ة

  خالل �ل م�حلة، و���� ال�عادلة ال�ال�ة)Cumulative Movement( بـوال�� ُ�ع�ف  ،االق��اد�

(1)C. M = ∑ (y� − y�)�
��� −  

�

�
 

، في ح�� ت��� )القاع(ل��ة ال�ص�ل إلى نق�ة الق�ة  (t)إلى ���ة ال�اتج ال��اعي في الق�اع في ال�م�  �yح�� ُت��� 

(y�) ال�ا�قة) الق�ة(اع في نق�ة القاع إلى ���ة ال�اتج ال��اعي في الق� .  

خالل ) أو االزدهار(ت��ل مع�ل ف��ات االن��اش  وال�ي ت��ل مق�ار االت�اع في ال��حلة،، (A)أّما ���ا ی�عل� في ال�عامل 

ة االن�قال ب�� ال��احل ال���لفة، و�ال�الي ُت����م ��ل�ل على ���� اس���امها ���ش� على س�عو . سةال��ة ال�م��ة ق�� ال�را

  .ت�اثل ف��ات االن��اش واالزدهار ع�م

 األس��ة، ح�� ی��ح أن ق�اع سا�قاً ) 2(، فإّن ال��ائج �ان� مقار�ة لل��ائج في ال��ل رق� )1(و��ا ی��ح م� ال��ول رق� 

وح�ى أواخ�  2000ح�� اس���ت م�حلة االزدهار األولى م�� عام . ف��ات م� االن��اش وم�لها م� االزدهار 4 ال���او�ة شه�

وه��ا اس���ت .2004-2002ولى خالل الف��ة ثّ� ح�ث� ف��ة االن��اش األ. ول��ة ت�اوزت عام�� ون�ف تق���اً ،  2002عام 

 ، ح�� شه�ت ه�ه الف��ة2013 -2007س��ات خالل الف��ة   6اوزت وال�ي ت� ،إلى أ��ل ف��ات االن��اش ال�قل�ات وص�الً 

وم� . وال�ي ع�ف� �ال���ع الع��ي ،وأح�اث س�اس�ة في ال���قة ال����ة. زمة ال�ال�ة العال��ةتقل�ات في االق��اد العال�ي �األ

  . س��ات 3ف��ة ازدهار ت�اوزت  2016-2013ثّ� شه�ت الف��ة 

وه� ما ی�جع  ،م� ف��ات االزدهار ل ف��ات االن��اش أك�� ن���اً م� ال��ول، أّن ��  �ح أ��اً وما یلف� االن��اه و��ا ی�

أّن ات�اع م�احلة ال�ول�ة  أ��اً ) 1(و��ا ی��� ال��ول رق� . شارة سا�قاً أب�زها ال���ع الع��ي ��ا تّ� اإلوال�ي  ،لل��وف ال��اس�ة

و��ع�ى أك�� دقة، فإّن . خالل االن��اش 1.17-ح�� بلغ� ح�الي خالل االزدهار، في  1.15ح�� بلغ�  ،ت��و م�قار�ة

55



 م2020) 6(الد) 1(ليا العدد علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات الع جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

فإّن م��س� االت�اع ال��اك�ي  ،وم�ا ال شّ� ��ه و��اء على ما تق�م. ل�ع�ل ارتفاعها اً مع�ل ان�فاض األسعار ���ن م�او�

  .خالل ف��ات االزدهار أعلى ����� م�ا ���ن في ف��ات االن��اش) �ال���ة ال��لقة(

  

 2017كان�ن األول  – 2000ال���او�ة خالل الف��ة �ان�ن ال�اني  األس��ة ت�ل�ل ال�قل�ات في ق�اع): 1(ج�ول 

 �ةواالن��اش وال��ة ال�م��ة ل�ل ف� نقا� االن�قال ب�� ف��ات االزدهار

 االزدهارف��ة  االن��اشف��ة 
 

 الق�ةنقا�  ��ل ال��حلة القاعنقا�  ��ل ال��حلة

17 01. 2004 32 08. 2002 

12 11. 2005 10 11. 2004 

81 08. 2013 7 08. 2006 

17 11. 2017 39 08. 2016 

  أب�ز س�ات ال�قل�ات 

 م��س� ع�� ال�ورة 21.75 32

 سعة ال�ورة 1.15 1.17-

 ال���س� ال��اكي 16 15.32-

 ال��ة ال�م��ة �األشه�. 

 الع�امل ال��ث�ة على حالة ال�ورات االق��ادّ�ة  :ثان�اً 

ال���لفة، م�ا ی�د� إلى  لة االق��اد واالن�قال ب�� م�احلهته�� ه�ه ال�راسة �ال�رجة األولى ب�راسة ��� ���� ال�أث�� على حا

مل األك�� ن�اعة في ز�ادة ع�� م�حلة ال�ورة االق��ادّ�ة، م�ا ُ��اع� واضعي ال��اسات االق��ادّ�ة ب���ی� الع�اال�أث�� في 

�احل ال���لفة و��ا أّن االن�قال ب�� ال�. ��ل ف��ة االزدهار م� جان�، أو ال�قل�ل م� حّ�ة وت�عات م�احل االن��اش االق��اد�

�االن�قال  ةوال����ل(في حالة ح�وث ال�ادث ) 1(�أخ� ���ة مق�ارها ) (Binary Choiceث�ائي ال��ز�ع� ُ���د م� خالل م�غ�

وذل� ، (0)ال�ان�ة وهي ع�م وق�ع ال��ث ال���ة ب���ا تأخ�، (�π)وذل� �اح��ال ق�ره ،)ب�� ال��احل ال���لفة ل�ورة االق��اد

وت��� أه�ّ�ة . ال���عات ال�غ�� ال�قل��ّ�ة أسل�بمة م� إّن ن��ذج ال��ل�ل ال��ائي ُتعّ� أك�� مالءف. (�π -1)�اح��ال ��او� 

ضافة م�غ��ات ، ��ا و���� إ)1و  0(����ها ب��  ي أن ال��� ال�ق�رة ���� تف���ها ب�صفها اح��االت ت��اوحه�ا ال���ذج ف

ح�� ���� تق�ی� العالقة ب�� ��ل ال��حلة االق��ادّ�ة واالن�قال ب�� ه�ه . مف�ّ�ة له�ا ال���ذج دون الل��ء إلى أ� ق��د

  صافي ال�ادرات �العالقة ال�ال�ةال�لّ�ة و  اإلن�اجّ�ةال��احل ت�� تأث�� عاملي 

log �
��

����
� = e  �∘��������������                     (2)  
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 .و االزدهاراالن��اش أ ب�� م�احلاح��ال وق�ع ال��ث ق�� ال�راسة وال����ل في االن�قال : �πُ���ل ال��غ��  ح��

X�� :ال���او�ة األس��ةال�ل�ة في ق�اع  اإلن�اجّ�ة.  

X�� : ال���او�ة األس��ةصافي ال�ادرات لق�اع. 

 :μ ال��أ الع��ائي في ال�ق�ی�.  

االن�قال ب�� ال��احل  اح��ال�ة���� اح��اب ��� ی�ث� ال�غ�� في ال��غ��ات الُ�فّ��ة في ، )2(وم� خالل ال�عادلة رق� 

وذل� م� ، ل��غ��ات ال�راسة) Odd Ratio(رج��ة ح�اب ن��ة األ ��� أوالً ) Buis, 2017( و���� ما قّ�مه. ال���لفة

Odd ratioخالل العالقة  =  e�����������  وم� ثّ� ح�اب ���ة االح��ال ���� العالقة  

)3                                       (π� =  
��� �����

��� �������
  

,∘βل��اب ���ة ال�عامالت ���MaximumLikelihoodقة األرج��ة الع��ىو���� ات�اع  β�, β� . ك�ا ُ���� اس���ام

  . مة لل��انات إضافة إلى اخ��ارات ح�� ال��ا�قة األخ�� ءالخ��ار ال���ذج األك�� مال BICو  AICح�ائ�ات إ

و��ّضح . تّ� دراسة تأث�� ه�ه ال��غ��ات خالل ف��ات االزدهار واالن��اش ���ل م��قل ،ولل�قارنة ب�� تأث�� ه�ه ال��غ��ات

أ� تقل�ل (�غ��ات في ف��ات االزدهار، ��ع�ى ��� ت�اه� ه�ه ال��غ��ات على ز�ادة ع�� ف��ة االزدهار أث� ال�) 2(ال��ول رق� 

إلى أن االن�قال م� م�حلة االزدهار ) 2(في ال��ول رق�  ةوال��ض� ،ح�� ت��� ال��ائج. )اح��الّ�ة ال�ص�ل إلى نق�ة الق�ة

شارة ال��ج�ة ل��غ�� ��ل الف��ة أّن م�حلة ، ح�� ت��� اإلاالزدهار�ع��� على ال�م� ال�الي لف��ة  ،إلى م�حلة االن��اش

%. 49ن اح��ال�ة االن�قال إلى م�حلة االن��اش س��تفع ب���ة ت��اوز و��ع�ى أك�� دّقة، إ .االزدهار س��لغ أوجها ���ل أس�ع

ی�د�  ،��ابي في صافي ال�ادرات� اإلافي ال�ادرات إلى أّن ال�أث�وص اإلن�اجّ�ةشارة ال��ج�ة في م�غ��� في ح�� ت��� اإل

أ� تأخ�� ال�ص�ل ل��حلة االن��اش �اح��ال�ة %. 66و�ال�الي ز�ادة ��ل ف��ة االزدهار ���الي  ،إلى ز�ادة ال��ا� االق��اد�

  %. 64ی��� م� اح��ال�ة ال�قاء في م�حلة االزدهار ���الي  اإلن�اجّ�ةّن م�غ�� إفي ح�� %. 34ق�رها 

  

  على س�عة االن�قال إلى م�حلة االن��اش اإلن�اجّ�ةث� صافي ال�ادرات و تأ): 2(ج�ول 

 ال��غ�� ال�عامل االح��ال�ة

  صافي ال�ادرات 0.59- 0.043

 
(0.232) 

 
 اإلن�اجّ�ة 0.561- 0.023

 
(0.203) 
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 ��ل ف��ة االزدهار ال�ال�ة 0.035 0.016

 
(0.319) 

 
  )*االن�قال إلى االن��اش(اح��الّ�ة ال�ص�ل إلى نق�ة الق�ة 

0.356 
 

  صافي ال�ادرات

0.363 
 

 اإلن�اجّ�ة

0.509 
 

 ��ل ف��ة االزدهار ال�ال�ة

  اخ��ارات ت���� ال���ذج

 

H-L Statistic 

Prob. H-L 

9.136 

[0.384] 

 

Andrews Statistic 

Prob. Andrews 

6.156 

[0.694] 

 
McFadden R-squared 0.35 

  )Standard error(ت��� الى ال��أ في ال����ء  ق�اسال���ة ب�� األ

 .)3(تّ� اح��اب ه�ه ال���ة ���� ال�عادلة رق� * 

  

االن�قال إلى م�حلة مع عالقة ع��ّ�ة ت�ت�� �أّن ��ل ف��ة االن��اش ت��� ال��ائج ���ا ی�عل� �ف��ة االن��اش، و��ا ه� م��قع 

، وأّن %71أّن اح��ال�ة االس���ار في ف��ة االن��اش ت�لغ ح�الي  ال��ال إلى في ه�اال�ال�ة شارة االزدهار، ح�� ت��� اإل

في ح�� إّن ال�أث�� ���غ�� صافي ال�ادرات ی�د� إلى ز�ادة اح��ال�ة االن�قال لالزدهار %. 29فق� ت�او�  االن�قال لالزدهار

  %.   43ل�أث�� ت��ح ����� إلى اح��ال�ة ا اإلن�اجّ�ةوأّم �ال���ة ل��غ�� %. 48ل���ح ح�الي 

 االزدهارعلى س�عة االن�قال إلى م�حلة  اإلن�اجّ�ةتأث� صافي ال�ادرات و ): 3(ج�ول 

 ال��غ�� ال�عامل االح��ال�ة

  صافي ال�ادرات 0.103 0.038

 
(0.043) 

 
 اإلن�اجّ�ة 0.276 0.049

 
(0.103) 

 
 ��ل ف��ة االزدهار ال�ال�ة 0.892 0.017

 
(0.329) 

 
  )*االزدهاراالن�قال إلى ( القاعاح��الّ�ة ال�ص�ل إلى نق�ة 

0.525 
 

  صافي ال�ادرات

58



 م2020) 6(الد) 1(ليا العدد علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات الع جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

0.569 
 

 اإلن�اجّ�ة

0.709 
 

 ��ل ف��ة االزدهار ال�ال�ة

  اخ��ارات ت���� ال���ذج

 

H-L Statistic 

Prob. H-L 

11.678 

[0.214] 

 

Andrews Statistic 

Prob. Andrews 

4.697 

[0.679] 

 
McFadden R-squared 0.38 

  )Standard error(ت��� الى ال��أ في ال����ء  ال���ة ب�� االق�اس

 .)3(تّ� اح��اب ه�ه ال���ة ���� ال�عادلة رق� * 

  

في  0.35ُقّ�رت ���الي McFadden R-squaredُت��� اخ��ارات ال����� أّن ���ة ولل�أك�� على م��ا��ة ه�ه ال��ائج، 

ه�ه ال���  �ح�� ت��� ،وه�ا م�ش� ج�� على ق�رة ال���ذج ال�����م ،)3(في ال��ول رق�  0.38وح�الي ) 2(ال��ول رق� 

  Andrewsو Hosmer-Lemeshow (H-L) statisticح�ائ�ات ���ة اح��ال�ة إو��ا تّ� تق�ی� . (0.4-0.2)ب�� 

Statistic أّن ال���ذج ال �عاني م� أ�  ،وال�ق�رة لل���ذج الفعل�ة ال��� ب�� ك���ة ���ل م�تفع م�ا �ع�ي ع�م ی�ج� اخ�الفات

  .م�اكل ��اسّ�ة

 ال��ائج  .5

وصافي ال�ادرات في ال�أث�� في ف��ات االزدهار واالن��اش في ق�اع  اإلن�اجّ�ةعلى ق�رة م�غ��ات  اً ع�ل� ُتق�م ال�راسة دل�الً 

تقل�ات اق��ادّ�ة م�ع�دة �����ة  2017-2000ف��ة ال�راسة وال����ة م� ح�� شه�ت . ردنال���اوّ�ة في األ األس��ةص�اعة 

م�ا أث� ���ل ���� على ق�اع . زمة ال���ع الع��يأب�زها أح�اث ال��اسّ�ة ال�ي شه�تها ال���قة و لألزمة ال�الّ�ة العال��ة واأل

 ال���او�ة  األس��ة
ّ
و��ا . م�احل االزدهار واالن��اش في ه�ا الق�اعوأشارت ال��ائج إلى وج�د ع�م ت�اثل في ��ل . األردني

ح�� ُ��اه� في ز�ادة ��ل  ،في ال�أث�� على ��ل ف��ات ه�ه ال�قل�ات رئ��اً  عامالً  �ائج إلى أّن صافي ال�ادرات �ع�ّ ت��� ال�

ال���او�ة، س��اه�  س��ةاألم�ا �ع�ي أّن ف�ح ق��ات ت���� عال��ة ج�ی�ة ل����ات ق�اع  .وتقل�ل ف��ة االن��اش ،ف��ة االزدهار

ّن تأث��ه خالل ف��ات ب��ادة ف��ات االزدهار إلى أ اإلن�اجّ�ةوم� جان� آخ�، ی�ث� م�غ�� . داء ال�لي له�ا الق�اعفي ت���� األ

  .ن�اج وت��ی�هال� ��� االه��ام ب����� ع�اص� اإلاالن��اش �ان أقل، ول�
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