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  ملخص

رة ة أداء الصناعة الفلسطينية للفت ذه الدراس يم ه ين تق ا ب ذا الغرض و .٢٠٠٠ -١٩٩٤ م له
ة  ة دال ي الدراس وبترس الس - آ ناعي دوغ اج الص ي لإلنت ن  الت ل م اج وآ ين اإلنت ربط ب ت

ناعية   ة الص ة والعمال مالية الثابت تثمارات الرأس ات  و. االس ع البيان ة ترابي ة طريق تخدم الدراس  تس
)Panel data (    ة أثيرات الثابت ي الت في التحليل القياسي لهذه الدالة، وذلك من خالل آل من إجرائ

ائج   . والعشوائية ة عدم         بشكل رئيس تشير نت ى معنوي ة إل أثيرات الثابت ة إلجراء الت ل العملي التحلي
ة ي الجزء الثابت للصناعات المختلف انس ف ات الفردوق. التج ى الفروق تدالل عل م االس ين د ت ة ب ي

ناعي        اج الص ة اإلنت ة لمعادل رات وهمي ال متغي ة بإدخ ناعات المختلف ل   . الص ر تحلي ا ويظه آم
وائية أثيرات العش ى نح ،الت ى  ت ،مميزوعل ة عل ات الغل ع ثب طينية لوض ناعة الفلس اوز الص ج

رة الدراسة          ونح ذي يعكس نتيجة التحسن في األداء الصناعي خالل فت ا  .  ضئيل، األمر ال وبينم
ام  يظهر التحليل القياسي إن حجم          بشكل ع اج، ف ى اإلنت تثمارات الرأسمالية عل أثير االس ضعف ت

رئيس إح وي ال ؤثر المعن ان الم ة الصناعية آ ذاالعمال ى ه اج صائيًا عل ذي يعكس اإلنت ، األمر ال
مالية أ درات الرأس ة الصناعة الفلسطينيةوضعف الق ي حال ا ف تفادة منه وحي .االس ذا وت ة  ه نتيج

ة              ذا األداء مع حدوث بيئ دم في ه ة التق ى إمكاني رة إل ذه الفت التحسن في األداء الصناعي خالل ه
اع  ذا القط ي ه ة ف ةال . مواتي ات المفتاحي وب ةدال: كلم اج آ ة  دوغالس - اإلنت ناعية، طريق الص

  ترابيع البيانات، التأثيرات الثابتة والعشوائية
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Abstract 

This study evaluates the performance of the Palestinian industrial 
sector for the period 1994-2000. It sets an industrial Cobb-Douglas 
production connecting production to fixed capital investment and labor. 
The study uses panel analysis methodology throughout fixed-random 
effects procedures. Mainly, empirical results of fixed effects indicate the 
existence of heterogeneity among industries. Evidence on this 
heterogeneity is given by introducing dummy variables in production 
equation. Distinctively, random-effects result shows that the Palestinian 
industry slightly surpassed constant returns to scale, a situation reflecting 
a limited improvement for industry within this period. Generally, 
empirical results show a relatively marginal impact of capital on 
industrial production compared with a significant influential one for labor 
force, a situation reflecting the dependence of industrial production on 
labor and weakness of industry capital capabilities. Overall, these results 
reveal a potential ability of the Palestinian industry for a better 
performance with an expected favorable industrial environment in future.   

Keywords: Industrial Cobb-Douglas production function, panel 
analysis, fixed-random effects 

  مقدمة .١

د القطاع ال       رئيس بع اجي ال ذا    . زراعي تشكل الصناعة الفلسطينية القطاع اإلنت د عانى ه وق
أعقاب احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية في الضفة  ثار السياسات اإلسرائيلية فيالقطاع من آ

عة الصنا قطاع السلبية لالحتالل على أداء اآلثار انعكستو .١٩٦٧قطاع غزة في العام والغربية 
اهمتها  ث انخفضت مس ي    بحي اتج المحل ثًال بالن اط االقتصادي مم ي النش اليف بة اإلجم دون  بنس

رة خالل %١٠ ين الفت ا ب دالت نمو، ١٩٩٣-١٩٦٨ م ًا  واتسمت مع ا أيض اتج الصناعي فيه الن
الرآود طيني و .ب رة واجهت الصناعة الفلس ك الفت ام  خالل تل ى قي ود عل ا القي دة منه ة مشكالت ع

ة لشراء اآلالت      و المنشآت الصناعية، ة الالزم وارد المالي ام   وضعف الم واد الخ ا  والم التكنولوجي
اهرة،   و ة الم غيل العمال ذ       وتش ى المناف يطرة عل دام الس ل انع ي ظ ويقية ف ذ التس ة المناف ذلك قل آ

  ).UNCTAD, 2001( الخارجية

ي و دف ذي قي ت ال ه اال الوق ام  في ذ الع اء المصانع من رائيلي إنش تالل اإلس باب  ١٩٦٧ح ألس
إضعافها  سياسة إسرائيلية متميزة تجاه الصناعة الفلسطينية هدفت إلى ظهرت اقتصادية وسياسية 

ذا   و. مسيطر عليها من قبل قطاع صناعي إسرائيلي أقوىوجعلها قطاع محلي غير محمي و في ه
د عن      اإلسرائي التجارية الصدد ضمنت السياسة ا يزي ة تستورد م % ٩٠لية جعل األراضي المحتل
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ى إسرائيل تشكل           من وارداتها من إسرائيل، ه الصادرات الفلسطينية إل ذي آانت في في الوقت ال
  ).Dabour, 1998( من الواردات الصناعية اإلسرائيلية% ٢نسبة 

ى نح    ود االحتالل من صن        وتحولت الصناعة الفلسطينية عل اعات ملحوظ مع استمرار عق
د مع      وتقليدية تعتمد على الموارد المحلية الزراعية  ى صناعات تتسم بالتعاق بعض المواد الخام إل

اظرة  بعينيات مع           و. المنشآت اإلسرائيلية المن ذ منتصف الس ي تعمقت من ة الت ذه العالق في ظل ه
ة مع االقتصاد اإلسرائيلي قامت     عمق الع د من    الق بتصنيع  المنشآت الصناعية الفلسطينية    العدي

رائيل،        ي إس د ف ن جدي ويقها م تم تس رائيل لي ن إس توردة م واد المس ناعة  والم تفيد الص ذلك تس ب
ة      وفر العمال ث تت ة حي ي األراضي المحتل ا ف اج له ة اإلنت ز لتكلف رخص الممي ن ال رائيلية م اإلس

  ).El-Fara and Macmillan, 2000(و) Abugamea, 2003(رخيصة األجر، 

ى الصناعة الفلسطينية      من التغيرات البنيويةو رت عل ي أث ار االقتصادية   الملحوظة الت ، اآلث
ام     الناجمة عن اندالع  ام  قو، ١٩٨٧االنتفاضة الفلسطينية في الع اب     ي السلطة الفلسطينية في أعق

ل  د أدت االنتفاضة الفلسطينية   .1993واوس ى  وفق ة للمنتجات اإلسرائيلية إل ا من مقاطع ا رافقه م
ة الصناعات  ز مكان ةتعزي ي السوق المحلي ن الصناعات تشجيع و ،الفلسطينية ف د م ود العدي وج

ذلك فقد تضآلت اآلثار االيجابية مع مرور    من رغمالب. )١٩٩٨مكحول، وعبد الرازق (، الجديدة
ت رائيلية     و ،الوق ناعات اإلس ة الص وة منافس ك لق اء     وذل ى إنش رائيلية عل ود اإلس تمرار القي اس

ناعات، عف  و الص تمرار الض ي اس ة    ف ة التحتي ن البني ل م ل  وآ اع التموي عادة، (قط  )١٩٨٨س
د       ). ١٩٨٩عالونه، (و ة الفلسطينية إصدار العدي ام السلطة الوطني ومن ناحية أخرى فقد أعقب قي

ة،       ذلك حدث تحسن في خدمات      ومن القوانين االقتصادية المشجعة إلرساء الصناعات المحلي آ
اطق الصن   اييس  واعية ومؤسسة المواصفات   البنية التحتية بما فيها إنشاء المن إرساء بعض   والمق
تثمار    جيع االس ق بتش ا يتعل ات بم رويج والسياس ل والت اوالتموي ل،  . غيره ذه العوام د أدت ه وق

ارجي خالل  الم الخ اه الع اح الملحوظ تج ن االنفت تفادة م ذه باإلضافة لالس رة حيث شهدت  ه الفت
ى تحسن ملحوظ في أداء الصناعة       الواردات الفلسطينية تنوعًا أآبر مقارنًة بالفتر ابقة،  إل ات الس

ي        القطاع ال الفلسطينية انعكس بزيادة مساهمة اتج المحل ثًال بالن صناعي في النشاط القتصادي مم
ى    ل إل الي ليص ام % ١٧اإلجم ي الع ول، (، ١٩٩٨ ف  ).Abugamea, 2003(و) ٢٠٠١مكح

ة  الفترة م هذه برغم ذلك فقد عانت الصناعة الفلسطينية خاللو دام   ون مشكالتها المختلف ا انع أهمه
انوني  تقرار الق تثمارات  واالس جع لالس ي المش رائيليةوالسياس القيود اإلس ارة   ب ة التج ى حرآ عل

   .المواد الخامو

ة الماضية و ود الثالث وال العق ة   ط ت الصناعات المرتبط ذه، آان ة ه رة الدراس ا فت ا فيه ، بم
وآانت الصناعات الرئيسة هي الصناعات  .صناعيبقطاع اإلنشاءات هي المهيمنة على القطاع ال

ة واألدوية والمالبس والصابون وكية يالبالستوالغذائية  ان القطاع الصناعي يستوعب     و .األحذي آ
ان   و. في قطاع غزة  % 14ومن القوى العاملة في الضفة الغربية % ٩حوالي  ذلك آ من  % ٣٥آ
ي ةالعمال ال ف يج   مج ناعات النس ي ص ز ف ناعة يترآ س الوالص ةومالب نوعات الجلدي  المص

)UNCTAD, 2001.(  
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رة        الل فت طينية خ ناعة الفلس يم أداء الص ة تقي ذه الدراس اول ه ة تح ذه الخلفي ي ضوء ه وف
اج الصناعي  ة اإلنت ل القياسي لدال تخدمة التحلي ة مس دفو. الدراس ى هي ته دوث  إل استقصاء ح

راز الت و ،تحسن مفترض في أداء الصناعة خالل الفترة ين الصناعات     آذلك إلب اوت في األداء ب ف
ة ى النح  . المختلف ة عل ب الدراس ذا الغرض سوف ترت ي ووله م  : اآلت اني يعرض أله زء الث الج

ابقة  ةوالدراسات الس ذه الدراس ه ه هم ب ا تس ة و. م دم المنهجي وذج والجزء الثالث يق الجزء والنم
يًال  ع ُيعطي تحل ة والراب رات الدراس فيًا لمتغي اقوص امس ين زء الخ ة الج ل العملي ائج التحلي ش نت

  .لجزء السادس يلخص أهم النتائجاو

  ما تسهم به الدراسةوالدراسات السابقة   .٢

ود الثال   طينية خالل العق ة أوضاع الصناعة الفلس دة مناقش ات ع ت دراس ة الماضيةتناول  ث
ا    ومرآزة على إبراز أهم سماتها  ي تواجهه ة الت ل بضعف   وعلى حلقة الضعف المتكامل ي تتمث  الت

ضعف  وضعف قدراتها الرأسمالية بسبب قلة الموارد المالية، وقلة منافذها التسويقية، وإنتاجيتها، 
  .ذلك في ظل الظروف غير المواتية لتنمية النشاط الصناعيوالقطاع التمويلي، 

يس ضعف معدالت      التيو )١٩٩٠( الشكر ومن هذه الدراسات دراسة أبو ناقشت بشكل رئ
اج  ة للواإلنت طينيةاإلنتاجي ناعات الفلس ةو. ص ارت الدراس ات  أش دد المؤسس اض ع ى انخف إل

ة في الوقت    والصناعية الفلسطينية المنافسة للصناعات اإلسرائيلية  في مقدمتها الصناعات الغذائي
ة للصناعة اإلسرائيلية،     ي تعمل لحساب    والذي ازدهرت فيه تلك المؤسسات الصناعية المكمل الت

بية  والصناعات المعدنية والمالبس ويلية آحال صناعات النسيج الوآاالت اإلسرائوالمصانع  الخش
  .األحذيةوالجلدية وواألثاث 

ا و ى نح  ) ١٩٩٠( ناقشت دراسة عط ة القطاع      مفصل   وعل ببة لضعف إنتاجي العوامل المس
ي   ناعي ف طينية الص ي الفلس ناعية      األراض دات الص م الوح غر حج ا ص ي أهمه عف و ،والت ض
ة،  التدريوالقدرات الفنية  ا في الصناعات        وبية للقوى العامل ة المعمول به ضعف المستويات الفني

تثمر  والفلسطينية مقارنًة بمثيالتها اإلسرائيلية،  ال المس  ،آذلك آل من األداء غير الفعال لرأس الم
ة و ق التمويلي ات         و ،العوائ بب السياس رائيلية بس واق اإلس ى األس ول إل ى الوص درة عل دم الق ع

  .يديةاإلسرائيلية التقي

ى  حول ) ١٩٩٠( ظريفة وأبوآما وأشارت دراسة عكاشة  المنشآت الصناعية بقطاع غزة إل
ناعة    ى الص ؤثرة عل ات الم م المعوق ل،   وأه ادر التموي ص مص ا نق هيالت  ومنه اب التس غي

التصدير  وصعوبة التسويق، و، ات الصناعية اإلسرائيلية المماثلةالمنافسة مع المنتجوالمصرفية، 
   .الخارجيةإلى األسواق 

ة النصر و رائيل،  ) ١٩٩٥(أظهرت دراس ًة بإس طينية مقارن درة الصناعية الفلس ضعف الق
 وأشارت  .فلسطين مع الصناعة في إسرائيل     وذلك ضمن مقارنة للصناعة في آل من األردن    و

ة       الدراسة المواد الغذائي ل ب المالبس في حين    والنسيج  وإلى أن اغلب الصناعات الفلسطينية تتمث
ة        تسيطر ة، وهي ذات رأسمالية عالي ة وااللكتروني على الصناعات اإلسرائيلية المنتجات المعدني
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اهرةو ة م ا  .عمال ىوآم رائيل عل تحواذ إس ى اس ارت إل ن أ أش ر م ادرات % ٨٥آث ن الص م
طينية،  رائيلية       الفلس رآات اإلس ين الش اطن ب ن الب د م ات التعاق ل ترتيب ي ظ ك ف ين ووذل المنتج

ى نح  رو  .الفلسطينيين في حينه ى االستراتجيات المقترحة لتطوير       وآزت الدراسة عل ز  عل ممي
إسرائيل والقطاع الصناعي الفلسطيني مشيرًة إلى ضرورة فك االرتباط بين األراضي الفلسطينية 

ز عال و ،من جانب  اون   تعزي ة التع ذلك  .خر األردن في الجانب اآل  مع   التكامل االقتصادية  وق  وآ
وازن       ضرورة اعتماد  أشارت إلى ى دور مت اإلستراتجية المقترحة لتطوير القطاع الصناعي عل

  .الخاص سعيًا لتعزيز القدرة الصناعية الفلسطينيةولكل من القطاعين العام 

ارات المتاحة لتطوير الصناعة الفلسطينية      )٢٠٠١( دراسة مكحول  ناقشتو وتشمل  . الخي
تثمارات    ه االس ة بتوجي ات المتعلق ارات السياس ذه الخي جيعها توه رويج وش ة الت ات وسياس سياس

ة      وتطوير البنية المحيطة بالصناعة والتمويل  ة المادي ة التحتي ة وسياسات البني  .السياسات التجاري
وخلصت الدراسة في تحليلها لواقع الصناعة الفلسطينية إلى ضعف األداء الكلي للقطاع الصناعي 

ر م النجاحات ذلك برغو ،ضعف مساهمته بالنشاط االقتصادي الفلسطينيو ع التي حققتها بعض أف
  .الصناعة في األراضي الفلسطينية

لخل ة نوف امين ) ٢٠٠١( صت دراس ا للمؤشرات الصناعية للع ي تحليله  ٢٠٠٠و ١٩٩٤ف
ى نح      إلى أثر القطاع الصناعي عل ر بالحصار   وسلبي   وت ود اإلسرائيلية  وآبي ك   و. القي د أدى ذل ق

دين ا   وعلى نح وين الرأسمالي      ولفلسطينية،  مميز إلى تدهور صناعة التع ى انخفاض حجم التك إل
 . الثابت في عموم الصناعات الفلسطينية

اً  التي اتسمت بإتباعها منهجا وصفيا وإضافة لما تقدم من دراسات،  يم أوضاع     تحليلي في تقي
ة العامل          والصناعة الفلسطينية،  ى أداء الصناعة باستخدام مؤشر إنتاجي حيث استدل بعضها عل

إن دراسات أخرى        بمساهمةو الي، ف ومي اإلجم اتج الق الصناعة في النشاط االقتصادي ممثًال بالن
ى أد      ؤثرة عل ة استقصاء العوامل الم  واء القطاع الصناعي أ  استخدمت المنهج القياسي في محاول

  .المرتبطة به

ات   تحليل) ٢٠٠٣( في هذا االتجاه استخدمت دراسة مكحولو االنحدار باالعتماد على البيان
طيني ا اع الصناعي الفلس ل للقط ب العم ة طل ة الستقصاء دال ى أن و. لمقطعي ة إل خلصت الدراس

أثر           ى التوظيف يت ا أن الطلب عل ة بالنسبة للمخرجات، آم دم المرون الطلب على العمل يتميز بع
تيعاب السريع     و. بتقلبات الطلب على المخرجات ر مناسبة لالس قد تبين أن الهياآل االقتصادية غي

ا ناعة  الزدي ال الص ي مج ة ف ثُال    و. د العمال عف األداء مم اوز ض رورة تج ى ض ت إل خلص
    .ذلك لتحسين قدرة استيعاب العمالة في القطاع الصناعيوبالمخرجات 

ول  و ة مكح ي دراس انيوف تخدم) ٢٠٠٤( عطي اس    اس دد لقي ي المتع دار الخط ل االنح تحلي
طينية      ة الفلس ناعة التحويلي ي الص ودي ف ل العم ة التكام ة   و. درج تخدمت القيم رض اس ذا الغ له

ة الت     ر لدرج ات آمؤش ى المبيع افة إل ودي المض ل العم ى  . كام ة إل ارت الدراس ل  أن وأش التكام
ًة       والعمودي يؤثر على أداء المنشآت الصناعية،  ى أداء المنشآت الصغيرة مقارن أثيره عل زداد ت ي

رة با آت الكبي ى و. لمنش ت إل ن     خلص ودي م ل العم تخدام التكام ة اس اص    أهمي اع الخ ل القط قب
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لمتزايدة في األراضي   آإستراتيجية لتحسين أداء المنشآت الصناعية لمواجهة الضغوط التنافسية ا
 .الفلسطينية

فهي تستخدم   . الكمي ألداء الصناعة الفلسطينية الدراسة بعدا جديدًا في التحليل تضيف هذهو
رة الدراسة، وفي نف    وبيانات مقطعية  ة     بيانات سلسلة زمنية لفت ك من خالل طريق ت، وذل  س الوق
ات ع البيان ة الفلسطينية  ترابي ل للحال ن قب تخدم م م يس ذي ل ر ال ية، األم ة و. القياس تخدام طريق باس

ذاتي          اط ال تم تجاوز مشكالت االرتب اج الصناعية ي ة اإلنت ترابيع البيانات في التحليل القياسية لدال
ة  وفي حالة السلسلة الزمنية  ة   اختالف التباين في حال ات المقطعي ذه الدراسة عن     و. البيان ز ه تتمي

آل الدراسات القياسية المتعلقة بالصناعة الفلسطينية بتحديدها لمرونات اإلنتاج الصناعي بالنسبة   
مالية   تثمارات الرأس ن االس ل م ة الصناعيةولك لوك  و. العمال ؤ بس زة للتنب ي تعطي رآي ذلك فه ب

من خالل  سة درجة التحسن في أداء اإلنتاج الصناعيتقيس الدراوآما . اإلنتاج الصناعي مستقبال
  . األمر الذي أشارت إليه دراسات عدة من الناحية الوصفية ،وضع الغلة بالنسبة للحجم

  منهجيتهومشكلة البحث   .٣

رة   اإلنتاجحدوث تحسن ملحوظ في أداء  تعتمد هذه الدراسة على فرضية الصناعي خالل فت
مع  وذلك مع وجود بعض االستثمارات الرأسمالية المعتبرة، وفة، الدراسة برغم المشكالت المختل

  . حدوث بعض التحسن في البيئة المحلية

  :اآلتيةمن الناحية القياسية يمكن اختبار الفرضيات الرئيسة و

  .يوجد تفاوت في أداء الصناعات المختلفة .١

   )Constant return to scale(الصناعة الفلسطينية تجاوزت وضع ثبات الغلة  .٢

االستثمارات الرأسمالية واختالف في المعنوية اإلحصائية بالنسبة لتأثير آل من العمل يوجد  .٣
  .على اإلنتاج الصناعي

يم أداء الصناعة الفلسطينية    رة   وهذه الدراسة تستخدم التحليل القياسي لتقي ين   خالل الفت ا ب  م
ذا الغرض  و .٢٠٠٠ -١٩٩٤ اج الصناعي يع      له ة لإلنت ار الدراسة دال ام    تخت ا بالشكل الع ر عنه ب

ة  )Cobb-Douglas( دوجالس -لدالة آوب  ،المعروفة في أدبيات االقتصاديات القياسية التطبيقي
)Berndt, 1991 (و)Varian, 1995.(   

ة،            و تثمارات الرأسمالية الثابت اج الصناعي بكل من االس ط اإلنت م رب ة ت ذه الدال ي  وفي ه الت
ة الصناعية   و، المستوى التكنولوجيو اختيرت عوضًا عن القدرات الرأسمالية ذا  و. حجم العمال به

 . العمالة آأهم المحددات لإلنتاج الصناعيواالختيار فإنه ينظر لكل من االستثمارات الثابتة 
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ة   وبإتباع هذا االتجاه في البحث ُيقدم نموذج دالة اإلنتاج الصناعية الفلسطينية ُمصاغًا بطريق
  )Erlat, 1997(و )Baltagi, 1995(: )١(اآلتيوعلى النح ،غاريتميأللوبالشكل و، ترابيع البيانات

yit =αi +β1kit + β2lit +  εt                                                                                                      (1) 

  :اآلتي وويمكن شرح متغيرات النموذج القياسي على النح

Y  )industrial production(قيمة اإلنتاج الصناعي باألسعار الجارية ، ) ماليين الدوالرات
  )األمريكية

K  )capital( ،يمثل قيمة االستثمارات الرأسمالية الثابتة باألسعار الجارية و) ماليين
  .)الدوالرات األمريكية

L  )labor(، العمالة الصناعية يمثل حجم و)آالف العمال(.  

ε  )random error(، لخطأ العشوائيا.  

αi  )constant(، يمثل معامل الكفاءة من الناحية االقتصاديةو، الجزء الثابت  

  ).i(وللصناعات ) T(المتغيرات في الزمن  ذلكو

  :اآلتي ووسوف تستخدم طريقة ترابيع البيانات على النح

ت  .١ ي الجزء الثاب انس ف دم التج ة ع راز معنوي ة إلب أثيرات الثابت راء الت تخدم إج ي ) αi( يس ف
 ).1(المعادلة 

ى          .٢ تخدم فحص أف عل ت يس زء الثاب ي الج انس ف دم التج ائية لع ة اإلحص ار المعنوي الختب
 :اآلتيوالنح

Fols = (SSRR-SSRU)/SSR · df/ p ~    Fi-1, i (t-1)-k                                   (2) 

  :حيث تدل آل من

SSRR, SSRU, df, p  وع ى مجم واقي للنم  إل ع الب د مرب وعتي المقي  وذج ألمجم
)Restricted pooled regression(وع ر  ، مجم وذج غي واقي للنم ع الب د، أي  مرب المقي

ة و. على التواليو عدد القيودوالثابتة، درجة الحرية،  التأثيرات  df=it-i-k, p=i-1 في هذه الحال
  .عدد معامالت االنحداروه) k(حيث 

                                                 
، ولتقدير دوال اإلنتاج )٢٠٠٢ملكاوي، : (الستخدام دالة اإلنتاج في تقييم أداء الصناعات للحالة األردنية أنظر  )١(

  ).Mundlak, 1961(و) Hoch, 1961: (المستخدمة في آل من بيانات السالسل الزمنية والمقطعية، أنظر
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ة       بعد إقرار المعنوية اإلحصائية لعدم التجا .٣ أثيرات الثابت نس في الجزء الثابت في نموذج الت
تخدام تم اس وائية  ي أثيرات العش وذج الت تونم زء الثاب وائية الج رض عش ذي يفت ، )α( ال

)Hausman and Taylor, 1981.(  

εit =      μit  + νit                                                                                     (3) 

  :بحيثو

μit  )Unobservable individual specific effect(، التأثيرات الفردية  

νit  )Remainder disturbance(، الخطأ المتبقي  

للمفاضلة بينهما في تقييم أداء اإلنتاج والعشوائية وللمقارنة بين نموذجي التأثيرات الثابتة  .٤
والذي يرتكز  ،)Hausman, 1978( سمانوالصناعي فإنه يتم االعتماد على فحص ها

على فرضية مدى وجود فرق نظامي بين تباين المعلمات االنحدارية في حالة النموذجين 
  :يأخذ الصيغة اآلتيةو

Test: H0: difference in coefficients not systematic 

: (b-B) ́ [Ŝ (-1)] (b-B), S=(S-fe-S-re)                                               (4) 

  :بحيثو

S-fe )Variance in case of fixed effects(، التأثيرات الثابتة تباين  

S-re )Variance in case of random effects(، تباين التأثيرات العشوائية  

يمكن عند تفضيل نموذج التأثيرات العشوائية في تمثيل أداء دالة اإلنتاج الصناعية فإنه  .٥
النموذج في ظل فرضيتي آل من عدم  خالل تقديرقًا من على مقدرات أآثر وثو الحصول

  .االرتباط الذاتيوالتجانس في التباين 

ين أداء الصناعات  و .٦ ة  أخيرًا لالستدالل على وجود الفروقات الفردية ب م إدخال     المختلف د ت فق
ة،   ة صناعة معين دا قبال ة واح ر القيم ذ المتغي ة الصناعات بحيث يأخ ة لكاف رات وهمي متغي

ذ قو ة، يأخ ة الصناعات المتبقي ة الصفر قبال ة ويم ي معادل ة ف رات الوهمي ذه المتغي ر ه تظه
  :اآلتيواالنحدار تحت فرضية التأثيرات العشوائية على النح

yit =αi +β1kit + β2lit + βi di  + εt                                                        (5) 

di  )dummy variable(،  للصناعة متغير وهمي)i(  

اج الصناعي   رات اإلنت ات لمتغي ع البيان م جم ل ت ذا التحلي راء ه تثمارات وإلج ن االس ل م آ
مالية  ناعية والرأس ة الص اءات   والعمال ن اإلحص ة م رة الدراس الل فت ة خ ناعات المختلف للص
ة االسكوا     و. باستخدام األعداد المختلفة التي تغطي الفترةوالفلسطينية،  ة منظم اع طريق م إتب في   ت
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بحيث  و االقتصادية، لألنشطةذلك حسب التصنيف الدولي الموحد و، تصنيف الصناعات المختلفة
دول األول،     ر بالج ا يظه ناعة آم رة ص دى عش ناعات بإح م حصر الص ناعات  وت ع ص ي تس ه

ان من الصناعات االستخراجية    وتحويلية  ة    ) ١( ، انظر ملحق  اثنت ات التربيع  .حيث يعرض بيان
ذا الص   و ي ه ظ ف ات      يالح ى بيان وي عل ط تحت ذه فق ة ه رة الدراس ائيةدد أن فت ناعة  إحص للص

د    دولي الموح ع ال ب التوزي طينية حس طةالفلس ل     لألنش ذا التحلي راء ه ن إج ن م ادية تمك االقتص
إحصائية حسب التي ال يوجد بها بيانات وذلك مقارنة بالفترة السابقة لفترة الدراسة، و، اإلحصائي

دو  يم ال ات   ولي الموحد،  التقس ى بيان وي عل ي ال تحت ة الت رة الالحق بعض السنوات  إحصائية الفت ل
ة     ر متقطع ة غي لة زمني ود سلس يح وج ث تت ا  .بحي ي    وآم اج الكل رات اإلنت ت متغي د قيس ق

ة         و ات إحصائية باألسعار الثابت دم وجود بيان ة لع االستثمارات الرأسمالية الثابتة باألسعار الجاري
ع ا د، لألنشطة الصناعية حسب التوزي دولي الموح اج الصناعي ول م قياسي لإلنت دم وجود رق لع

    .الفلسطيني

  التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

دول ر ج ة    ) ١( يظه ا تحويلي ى منه ع األول ة التس ناعة رئيس رة ص دى عش ناعتان وإح الص
االختالف في والتشابه  يظهر الجدول مدىو. ية الفلسطينيةاالستخراج األخريان يشكالن الصناعة

اج الصناعي ا ةوإلنت ين الصناعات المختلف ه ب دا  . محددات ات ع ات الخام ر صناعات منتج فيظه
نفط  م، وال يج والفح ة والنس ة، واأللبس ة والمصنوعات الجلدي واد الغذائي روبات والم غ، والمش التب

نعة  و ات المص اج       والمنتج ة اإلنت ن قيم ل م ام لك ى األرق ت أعل د بلغ ة  و ،اآلالت ق م العمال حج
ناعية مالية،  و ،الص تثمارات الرأس ة االس ب   وقيم ناعات الخش ة ص ًة بمجموع ك مقارن ذل

بية،  و نوعات الخش ورق والمص ه، وال ة  ومنتجات ات الكيماوي ة، والمنتج ناعات والبترولي الص
ية،  ة األساس راتوالمعدني ة المتغي ل لكاف ًا أق ي أخذت أرقام رة و. الت ه خالل فت يظهر الجدول بأن

نفط       الدراسة آان مدى التشتت في دا ال الفحم  واإلنتاج الصناعي األعلى في صناعتي الخامات ع
مدى التشتت في حجم العمالة الصناعية آان األعلى في صناعتي والمشروبات، والمواد الغذائية و

نفط     و ،المصنوعات الجلديةواأللبسة والنسيج  دا ال ى مدى    والفحم،  ومنتجات الخامات ع ان أعل آ
ة   والفحم  وة في صناعات منتجات الخامات عدا النفط لتشتت االستثمارات الرأسمالي واد الغذائي الم

ة    . التبغوالمشروبات و تثمارات الرأسمالية لكاف يوضح الجدول أيضًا الصغر الملحوظ ألرقام االس
ة  و ،الصناعات خالل الفترة باإلضافة لصغر مدى تشتتها ذلك في الوقت الذي يظهر أرقاما معنوي

ة الص     م العمال تت حج ي تش اج       ف اهمتها لإلنت ي مس ة ف ة العمال س أهمي ذي يعك ر ال ناعية، األم
ناعي ناعات       . الص اع الص كل واضح ضعف قط ر بش ة يظه ناعات التحويلي عيد الص ى ص وعل

ه   المع ا  . إنتاجه ودنية األساسية في قدرات ام الصناعات االستخراجية والتي تشمل       وآم تظهر أرق
اء  از والكهرب اه والغ دين والمي تغالل اوالتع ة اس ن جه مالية م دراتها الرأس عف ق اجر ض لمح

  . استغالل المحاجرومحدودية مدى تشتت إنتاجها خاصًة في صناعة التعدين و
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  .اإلحصاءات الوصفية): ١(جدول 

 العمالة الصناعية
  )العمل(

 االستثمارات الثابتة
 اإلنتاج الصناعي )رأس المال(

االنحراف   الصناعة
االنحراف  الوسط المعياري

االنحراف الوسط ريالمعيا
المعياري  الوسط

(mean) (s.d) (mean) (s.d) (mean) (s.d)

١٩٨.٥٨ ٦٢.٨١ ٤.٨٣ ٢.٧٦ ٦٩٠٣ ٥٨٥.٥٠ 

واد الم
ة  الغذائي
روبات  والمش

  والتبغ

٣٨٥٥.١٣ ٢٠٣.٨١ ٣٢.٤٠ ٥.٩٧ ١.٧٥  ٢٠٤١٨ 

يج  النس
ةو  األلبس
المصنوعات و

  الجلدية

٢٥.٢٥ ١.٤١ ٠.٤٢ ٠.٢٢ ١٨١٦  ٤٨.٤٩ 
ب  الخش

المصنوعات و
  الخشبية

٤٨.٩٣ ١٧.١٨ ٣.١١ ١.١٩ ١٤١٩ ٤١٨.٠٤ 

ورق  ال
ه و منتجات
ة و الطباع
  النشرو

٨٥.٩٧ ٣٢.٢٩ ٢.٩٧ ٠.٨٥ ٢٦٧٢ ٣٢٤.١٥ 

ات المنتج
ة  الكيماوي

ة و البترولي
مو  الفح
 المطاطو

٢٥٤١.٥٦ ٢٩٠.٤٣ ٨٦.٥٤ ١٠.٤٢ ٧.٠٤ ٩٨٤١ 
ات   منتج
دا   ات ع الخام

  الفحموالنفط 

١.٠٧ ٠.٨٤ ٠.٠٩ ٠.١٢ ١١٥  ٧٠.١١٣ 
ناعات  الص
ة  المعدني

  األساسية

١٢٦٤.٧١ ١١٨.٠٥ ٣١.٨٥ ٢.٨٢ ١.٥٨ ٦٩٩٧ 

ات المنتج
ة  المعدني
نعة  المص

 اآلالتو
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 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(تابع جدول رقم ...   
 العمالة الصناعية

  )العمل(
 االستثمارات الثابتة

 اإلنتاج الصناعي )رأس المال(

االنحراف   الصناعة
االنحراف  الوسط المعياري

االنحراف الوسط يالمعيار
المعياري  الوسط

(mean) (s.d) (mean) (s.d) (mean) (s.d)

١٥٧٤.١٣ ٦٩.٧٧ ٢٤.٢١ ١.٥٩ ٠.٦٦ ٤٤٦٧ 

اث  األث
ناعات و الص

ة  التحويلي
  األخرى

٣٨.٧٩ ٣١.٠٨ ١.٦٨ ١.٧٩ ٢١٠٨ ٧٨٨.١١ 
اء  الكهرب

 الغاز والمياهو

٤٠.١٨ ١٠.٦٦ ٣.٢٦ ١.١٣ ١٤٨٥ ٢٠٥.٤٥ 
دين  التع

تغالل و اس
  لمحاجرا

 .العمالة بآالف العمالواالستثمارات الثابتة بالمليون دوالر واإلنتاج الصناعي   *

  .االنحراف المعياري يقيس مدى تشتت األرقام  *

در طينية  :المص اءات الفلس ة )PCBS(اإلحص داد مختلف ب ل و. ، إع نيف حس يا   التص رب آس دة لغ م المتح ة األم  جن
  .)سكوااال(

الي يظه   و اني الت اج       الرسم البي رات اإلنت م المالمح الرئيسة لسلوك متغي تثمارات  ور أه االس
مالية  ناعي والرأس اع الص ي القط ة ف كلو .العمال ل ) ١( ش ناعات  يمث رات لص ذه المتغي لوك ه س

  .المعدنية على التواليوغير المعدنية والجلد والمنسوجات والمشروبات والغذاء 

ل ) ١(يظهر الرسم البياني بالجزء العلوي من شكل  ذه الصناعات     وكس اج في ه م  و. اإلنت أه
رة        الل الفت عودي خ اه الص مت باالتج ة اتس ر المعدني زات غي ناعة الفل كل أن ص ره الش ا يظه  م

ذاء  و، ١٩٩٨ -١٩٩٥ ناعة الغ عودي لص اه الص ذا االتج ر ه رة واقتص ى الفت روبات عل المش
ذا لوضع      و .)١٩٩٨مكحول،  وعبد الرزاق : (، أنظر١٩٩٨-١٩٩٦ اه الصعودي ه يعزى االتج

دالت نم      ق مع ث حق رة حي ك الفت ي تل اد ف ابقة     واالقتص نوات الس ع الس ة م ة مقارن   مرتفع
)Abugamea, 2003.(         اج لصناعات المنسوجات تقرار اإلنت ر اس د  وآما ويظهر لحد آبي الجل
ت  و. مع بعض االنعطافات المحدودة والمعدنية لمعظم السنوات، و ذا االس ي ه اه   قرار يش ى االتج ر إل
  . اإلنتاج حتى في الصناعات الرئيسة ولرآودي في نما

ذه  ي ه ر ف تقرًا لحد آبي تثمارات ظل مس ر االس ويظهر الجزء األوسط من الشكل أن متغي
ود في           والصناعات،  ذي يعكس استمرار نمط الرآ ة، األمر ال ات الدوري ذلك مع بعض االنعطاف

المشروبات وة في الوقت الذي اتسمت فيه صناعة الغذاء القدرات االستثمارية بالصناعات المختلف
  .)٢٠٠١نوفل، (باتجاه صعودي في السنوات األخيرة، انظر 
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ة     1,2,6,8الترميز   - ة، والمعدني ر المعدني يشير إلى صناعات الغذاء والمشروبات، والمنسوجات والجلود، وغي
 .     وعلى التوالي

كل  تثما  ): ١(ش اج واالس لوك اإلنت ذاء     س ناعات الغ ي ص ناعية ف ة الص مالية والعمال رات الرأس
   .والمشروبات والمنسوجات والجلود وغير المعدنية والمعدنية على التوالي

 

 Production of industries; p's

Coding 1,2,6,8 denotes food & beverages,textiles&leather,non-metalic

product and machinary & equipments industries, respectively.

YEAR

1999.001998.001997.001996.001995.001994.00

V
al
ue

500

400

300

200

100

0

P1

P2

P6

P8

Capiltal of industries; k's

Codi ng 1, 2, 6,8 denotes  food & beverages, textiles & leather,

non-metalic, machinary & equip. industries, respectively.

YEAR

1999.001998.001997.001996.001995.001994.00

V
al
ue

30

20

10

0

K1

K2

K6

K8

Labor of industries; L's

Coding 1,2,6,8 denotes food&beverages, textiles&leather, non-metalic,

machinary&equip. industries, respectively.

YEAR

1999.001998.001997.001996.001995.001994.00

V
al
ue

30000

20000

10000

0

L1

L2

L6

L8
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ية           9 ,7 ,5 ,4 ,3الترميز   - ة األساس ات، والمعدني ورق والطباعة، والكيماوي ى صناعات الخشب، وال يشير إل
  .واألثاث وصناعات أخرى، وعلى التوالي

كل ناعات الخشب    ): ٢( ش ي ص ناعية ف ة الص مالية والعمال تثمارات الرأس اج واالس لوك اإلنت س
  .والورق والكيماويات واألثاث مع صناعات أخرى على التوالي

Capital of industries; K's

Coding 3,4,5,7,9 denotes wood, paper,chemical,

basic metals and others&furniture industries, respectively.

YEAR

1999.001998.001997.001996.001995.001994.00

V
al
ue

5

4

3

2

1

0

K3

K4

K5

K7

K9

 
Labor of industries; L's

Coding 3,4,5,7,9 denotes wood, paper,chemical,

basic metals and others&furniture industries, respectively.

YEAR

1999.001998.001997.001996.001995.001994.00

Va
lu
e

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

L3

L4

L5

L7

L9

  
Production of industries; P's

Coding 3,4,5,7,9 denotes wood, paper,chemicals,

basic metals and otherss&furniture industries, respectively.

YEAR

1999.001998.001997.001996.001995.001994.00

V
al
ue

160

140

120

100

80

60

40

20

0

P3

P4

P5

P7

P9
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د  ) ١(يظهر الجزء السفلي من شكل و أن صناعات   وسلوك متغير العمالة الصناعية حيث يب
د  والمنسوجات  ة سجلت    والجل ر المعدني زات غي ابها من الصعود المحدود       الفل ًا متش ابه  ونمط تش
  .االنعطافات

اج  ) ٢(من ناحية أخرى يظهر الرسم البياني في شكل و تثمارات  وسلوك متغيرات اإلنت االس
مالية  ي صناعات الخشب والرأس ة الصناعية ف بية والعمال ورق والمصنوعات الخش ه وال منتجات

ل     ومع الصناعات األخرى،  األثاثوالمعادن األساسية والمنتجات الكيماوية و ًا أق ي سجلت قيم الت
  .لكافة المتغيرات

ذآورة    و ناعات الم اج للص لوك اإلنت كل س ن الش وي م زء العل ر الج زت  و. يظه د تمي ق
ام      والصناعات الكيماوية  ي أعقبت الع رة الت خالل  و١٩٩٨ البترولية باتجاه صعودي ملحوظ للفت

رة  رة الو  و١٩٩٦  -١٩٩٥الفت ي الفت تقرار ف ا باالس ة بينهم اه    و. اقع ا االتج م أيض ر الرس يظه
رة    الل الفت رى خ ناعات األخ ع الص اث م ناعة األث وظ لص عودي الملح  ١٩٩٨ ١٩٩٦- الص

دها و ى نح و. االستقرار بع ورق       وعل اج لصناعات ال ات اإلنت ادن األساسية   وواضح يظهر ثب المع
  .طوال الفترة

تثمارات الرأس    ) ٢(الجزء األوسط من شكل    و ذه الصناعات   يظهر سلوك االس .  مالية في ه
ذي يعكس      و ابق، األمر ال يظهر الرسم البياني تقلبات أآثر حدة مقارنًة بالصناعات في الشكل الس

رة الدراسة        اره    و. تأثرها بالتقلبات في النشاط االقتصادي الفلسطيني خالل فت ز الرسم بإظه يتمي
عود     التي الص ن ح ل م ترك، لك ل المش ناعا والتكام ي ص ات، ف ات االنعطاف ورق وت الكيماوي ال

  .األثاث مع الصناعات األخرىو

مميز أن صناعة األثاث مع بعض الصناعات   ويظهر على نح) ٢(الجزء السفلي من شكل و
اه صعودي ملحوظ         ة الصناعية، حيث يظهر اتج انفردت بأهميتها بالمساهمة في استيعاب العمال

في قطاع  وه الصناعة من تكاملها مع النم  هذا يعزى الستفادة هذو.  الستيعاب العمالة خالل الفترة
من ناحية أخرى فإن استقرار العمالة لبقية و. ). UNCTAD, 2001(اإلنشاءات في تلك الفترة، 

  .  الصناعات يظهر ضعف قدرات هذه الصناعات في استيعاب المزيد من العمالة إليها

صًة في قيمة اإلنتاج وبشكل عام لكل الصناعات فإن االتجاه الصعودي لبعض المتغيرات خا
رات     تقرار المتغي الصناعي يشير لحدوث بعض التحسن في أداء القطاع الصناعي في حين أن اس

  . خاصًة بالنسبة لالستثمارات الرأسمالية يشير إلى استمرار نمط الرآود في هذا األداء
  

 نتائج التقدير العملية

ديرين رئيسين       م إجراء تق ة ت ذه الحال دير  : في ه ة،   األول تق أثيرات الثابت ه    والت م مقارنت د ت ق
دار  دير االنح د، ابتق وعي المقي وائية، ولمجم أثيرات العش دير الت اني تق دير والث ه بتق م مقارنت د ت ق
ة أثيرات الثابت ا . الت ديراتوآم ده أجريت تق وائية ا مأخرى أح ين ا تأخذعش ار اختالف بع العتب
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 ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اط،  وفي     التباين بالتربيعة ة لالستدالل      باإلضافة لوجود االرتب رات وهمي ة استخدمت متغي الثاني
  . على الفروق الفردية بين الصناعات المختلفة في الجزء الثابت

م  :أوًال دول رق ة    ) ٢( الج ي المعادل ة ف وذج المقدم دير النم ائج تق ين نت امود  ) ١( يب ي الع ف
اني، ة     الث ة الثابت أثيرات الفردي ية الت ت فرض ك تح ار. وذل إن    فباعتب ية ف ذه الفرض ُأثيرات ه الت

ي معا  ر ف ن أن تظه ة يمك وعي الصناعية الفردي دار المجم ة االنح ددة   دل ة مح ات انحداري آمعلم
ائج    و. في هذه الحالةومجتمعة آما هومستقلة أو ى نت يشار في هذا الموضع إلى أنه قبل التعليق عل

ادية باال       ة االقتص ب النظري ناعي حس اج الص تجيب اإلنت ع أن يس ن المتوق ه م دير فإن اع التق رتف
ة     .العمالةوللزيادة في آل من االستثمارات الرأسمالية  ذا ستكون المعلمات االنحداري ر  ) βI( ل اآب

  .من الصفر

ة،  ) αi(تظهر أن ) ١( مود الثاني بالجدوللتقدير للتأثيرات الثابتة في العنتائج ا آتأثيرات ثابت
قيمة فحص أف اإلحصائية   وهي ذات معنوية إحصائية، ، )_constant( ممثلة في الجزء الثابت
العمود     ) SSR(المحسوبة لها باستخدام  ين ب د     ) ١(لكل من النموذج المب من الجدول آنموذج مقي

ة، حيث     ذي التأثيرات الثابتة) ٢(النموذج في العمود و ة الجدولي آنموذج غير مقيد تزيد عن القيم
  عليه فإن نموذجو ).٤.١٢( مقارنًة بالقيمة الجدولية) ٢٥.٩٢( قيمة أف المحسوبة تساوي

  .٢التأثيرات العشوائيةوالتأثيرات الثابتة : تقديرات معادلة دالة اإلنتاج الصناعي:  )٢( جدول

Generalized Least Squares 
GLS 

 تقديرات االنحدار المعممة

pooled OLS estimation
  تقديرات االنحدار العادية للمجموع

 

المتغيرات 
 التفسيرية

(5) 
مع متغيرات 

  همية فرديةو
GLS with 
individual 
dummies 

(4) 
مع اختالف التباين 

وجود االرتباط و
  الذاتي
GLS 

heteroscedastic 
with 

correlation 

(3) 
تأثيرات 
  عشوائية

(random 
effects) 

(2) 
  تأثيرات ثابتة

(fixed 
effects) 

(1) 
انحدار مجموعتي 

  مقيد
(restricted 

pooled) 

- ٢.١٥٠٠  
)٠.٩٧٣٥(  
) -٢.٢٠٩٠( 

- ٣.٦٣٢٥  
)٠.٤٩٥٢(  
) -٧.٣٣٥٠( 

- ٣.٥٤٣٣  
)٠.٦١٤٤(  
) -٥.٧٦١٠( 

-٢.٢٩٩٨   
)١.١٨٣٩(  
)-١.٩٤٢٣*( 

-٣.٣٢٤٧  
)٠.٤٢١٠(  

) -٧.٨٩٦٠**( 

_constant 

٠.٠٦٣٧  
)٠.٠٢٦٨(  

)٢.٣٨١( 

٠.٠٨٧٥  
)٠.٣٠٦٦(  
)٢.٨٥٢٠( 

٠.٠٧٢٨  
)٠.٠٢٩٥٦(  

)٢.٤٦١٠( 

٠.٠٦٣٧  
)٠.٠٢٩٩(  
)٢.١٣٣٠*( 

٠.١٥٥٦  
)٠.٠٣٧١(  
)٤.١٩٢٠**( 

k 
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)٢(تابع جدول رقم ...   
Generalized Least Squares 

GLS 
 تقديرات االنحدار المعممة

pooled OLS estimation 
 تقديرات االنحدار العادية للمجموع

المتغيرات 
 التفسيرية

(5) 
مع متغيرات 
  وهمية فردية
GLS with 
individual 
dummies 

(4) 
مع اختالف التباين 
ووجود االرتباط 

  لذاتيا
GLS 

heteroscedastic 
with 

correlation 

(3) 
تأثيرات 
  عشوائية

(random 
effects) 

(2) 
  تأثيرات ثابتة

(fixed 
effects) 

(1) 
انحدار مجموعتي 

  مقيد
(restricted 

pooled) 

٠.٧٨٧٢  
)٠.١٣٤٤(  
)٥.٨٥٨٠( 

٠.٩٤٨٨  
)٠.٠٦٠٢(  
)١٥.٧٧٢٠(  

٠.٩٤٣٦  
)٠.٠٧٧٠٨(  
)١٢.٢٤١٠(

٠.٧٨٧٢  
)٠.١٤٩٩(  
)٥.٢٤٩٠**(

٠.٩١١٦  
)٠.٠٥٣٩(  

)١٦.٩١٧٠**( 

l 

٠.٣٥٥٩  
)٠.٢٥٢٦(  
)١.٤٠٩٠( 

 d1 

-٠.٤٥٦٧  
)٠.٣٧٥٤(  
) -١.٢١٧٠( 

d2 

-٠.٤٦٨٦  
)٠.١٦٦٢(  
) -٢.٨٢٠٠( 

d3 

٠.٢٣٦٥  
)٠.١٤٩٨(  
)١.٥٧٩٠( 

d4 

٠.٢٦١٩  
)٠.١٦٩٦(  
)١.٥٤٤٠( 

d5 

٠.٤٢٧٧  
)٠.٢٨٣٢(  
)١.٥١٠٠( 

d6 

-١.٣٢٥٩  
)٠.٣٥٩٤(  
) -٣.٦٨٤٠( 

d7 
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)٢(تابع جدول رقم ...   
Generalized Least Squares

GLS 
 تقديرات االنحدار المعممة

pooled OLS 
estimation 

تقديرات االنحدار العادية 
  للمجموع

المتغيرات 
 التفسيرية

(5) 
مع متغيرات 
  وهمية فردية
GLS with 
individual 
dummies 

(4) 
مع اختالف التباين 
ووجود االرتباط 

  الذاتي
GLS 

heteroscedastic 
with 

correlation 

(3)
تأثيرات 
  عشوائية

(random 
effects) 

(2)
تأثيرات 
  ثابتة

(fixed 
effects)

(1)
انحدار 

مجموعتي 
  مقيد

(restricted 
pooled) 

-٠.٢٩٦٠  
)٠.١٧٥٧(  
) -١.٦٨٥( 

 d10 

Diagnostic statistics مؤشرات الفحص اإلحصائي 
  ٠.٩٠٧٣ ٠.٩١٣٦ ٠.٩٠٧٩ ( R2 ) معامل التحديد   
  ٨.٤٦٠٠ ١٥١.٥٨٧٢ ١٦.٨٨٠٠  مجموع مربع البواقي

(SSR) 
  - ٣٣٣.٠٩١٠ ٢٥.٧٣٠٠   فحص أف

F Statistics 
٢٣٠.٤٨ ٣٤٧ ٢١٩٥.١٢٠٠ قيمة فحص آأي  - -

  المربعة للمعنوية
Х2 

  دالة االمكان االعظم - - - ١٨.٨٦٦٨ ٢٤.٤٦٩٠
Loglikelihood 

 Tعدد المفردات  ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦٦
  .على التوالي 5%و% 1تشير إلى معنوية إحصائية للمعلمات االنحدارية عند مستويات * و** اإلشارات  -
ودين األول  واس في العاألرقام في األق - اري     وم ل االنحراف المعي اني تمث ام في      والث ا األرق يم فحص ت بينم ق

  .على التواليو) المعيارية(قيم ز والخامس تمثل آل من االنحراف المعياري والثالث الرابع األعمدة 
ة اإل    تم الحصول عل   - ائج باستخدام الرزم ذه النت  ) Statistics/ Data Analysis Software(حصائية  ى ه

Stata ).(  
وي في الجزء الثابت         - من  ) _constant(التقدير ذي التأثيرات الثابتة يتم إقراره حيث يوجد عدم تجانس معن

  .معادلة االنحدار
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دا و ة انح ر معادل ن      تظه ل م ناعي بك اج الص وي لإلنت أثر المعن ة الت أثيرات الثابت ر الت
ادة في       و. العمالة الصناعيةواالستثمارات الرأسمالية  اج بالنسبة للزي ة اإلنت من المالحظ أن مرون

ة الصناعية       اج بالنسبة للعمال ة اإلنت ذي    . االستثمارات الرأسمالية هي أقل من مرون ي الوقت ال فف
ادة   تؤدي ادة      % ١٠٠فيه زي ى زي تثمارات الرأسمالية إل اج الصناعي    % ٧في االس إن  في اإلنت ف
  .في هذا اإلنتاج% ٧٩في حجم العمالة الصناعية تؤدي إلى زيادة حوالي % ١٠٠زيادة 

ة        و درة أهمي ة المق ه المعلمات االنحداري ذي تعكس في ذين المحددين     في الوقت ال مساهمة ه
ى اس  لإلنتاج فإنه من المالحظ أن الصناعة الفل ة  سطينية خالل الفترة آانت معتمدة عل تخدام العمال

يس ر أ. بشكل رئ يويظه وع مرونت َا أن مجم اج يض ن رأس  )٠.٧٨،  ٠.٦( اإلنت ل م بة لك بالنس
ك     العمل معا أقل من الواحد الصحيح،والمال  األمر الذي يشير إلى أن الصناعة الفلسطينية في تل

  .الفترة آانت تخضع لوضع تناقص الغلة

ود الثالث من جدول     ) ٣(نتائج تقدير النموذج المقدمة في المعادلة: يًاثان  ،)٢(يظهر في العم
  . ذلك تحت فرضية عشوائية الجزء الثابت بحيث يشكل جزءًا من الخطأ العشوائيو

ات  ة لكل من المعلم ر معنوي ة يظه يم ز المعياري وائية من خالل ق أثيرات العش وذج الت ونم
ذلك من خالل   وهذه المرة يظهر التحسن في أداء اإلنتاج الصناعي، و. بتللجزء الثاواالنحدارية 

تثمارات      ة والتغير في قيم مرونات اإلنتاج بالنسبة لكل من االس ي    . العمال غ مجموع مرونت د بل  فق
ي أن الصناعة الفلسطينية    . هي أآبر من الواحدوعلى التوالي،  )٠.٩٤،  ٠.٠٧(اإلنتاج  وهذا يعن

ات ا ة بنحتجاوزت وضع ثب ر التحسن و. ضئيلولغل وائية يظه أثيرات العش وذج الت إن نم ذلك ف ب
  . المفترض خالل فترة الدراسة

ا يظهر     وللمفاضلة بين نموذجي التأثيرات الثابتة و العشوائية فإن نتيجة فحص هاوسمان آم
ي ة  ف اوية     ) ٤(المعادل ة مس اي المربع وبة لك ة محس ي قيم ة    و) ١.٤٨(تعط ن القيم ل م ي أق ه

ة الجدول توى ) ٥.٩٩(ي د مس ائية% ٥عن ة اإلحص ذا و. للدالل ال ه دم إهم ى ع ير إل ر يش األم
ر    وذجين غي ين النم ا  . نظامي  الفرضية بأن الفرق اإلحصائي ب ذا     وآم ا ه ائم عليه أن الفرضية الق

ائج         وهي أن مجتمع الصناعات المختلفة هوالتقدير،  وين يجعل نت مجتمع عشوائي من حيث التك
ة    و ،لعشوائية أآثر ترجيحًانموذج التأثيرات ا ر دالل اٍن اقتصادية أآث إن     . ذي مع دم ف ا تق إضافة لم

م،       وتقدير نموذج التأثيرات العشوائية في العامود الثالث،  دير االنحدار المعم ى تق ذي يرتكز عل ال
ات   اين للبيان انس التب رض تج اين    . يفت تالف التب ود اخ ى وج ة عل ار المترتب ف اآلث  ،ولتخفي

ة،    األقرب للواوهو ات المقطعي ة البيان ذاتي في السلسلة        وقع في حال اط ال ى وجود االرتب ذلك عل آ
م مع فرضية اختالف          دير نموذج االنحدار المعم م تق الزمنية برغم قصرها في هذه الحالة، فقد ت

ع     والتباين  امود الراب ى في الع دير     و.  وجود االرتباط الذاتي من الدرجة األول ذا التق د إجراء ه عن
اج لكل من    والجزء الثابت ( ملحوظًا طرأ على آل من المعلمات المقدرة فإن تحسنًا مرونات اإلنت

ة     و، )العمالةواالستثمارات الثابتة  اي المربع ة آ رة   . على معنوية النموذج من خالل قيم ذه الم وه
ي أن الصناعة    أيضًا يظهر أن مجموع مرونتي اإلنتاج تزيد عن الواحد الصحيح، األمر الذي يعن
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أن التحسن في هذا األداء آان أآثر وضوحًا منه في حالة وطينية تجاوزت وضع ثبات الغلة، الفلس
  .النموذج الثالث

ن  و ك م ة ذل ين معنوي ي األداء، حيث تب ة ف أثر الصناعات المختلف اوت ت ى تف تدالل عل لالس
و   ى نم ة إل ة للصناعات المختلف رات وهمي دة متغي ت ع ة،  أدخل أثيرات الثابت وذج الت ذج خالل نم

ى األداء اإليجابي     . االنحدار المعمم في العامود الخامس دل عل امود ت وقيم ز المعيارية في هذا الع
ة   واد الغذائي ناعات الم روبات، ولص ه  والمش ورق ومنتجات ة وال ر، والطباع ات والنش المنتج

ة،     والمطاط، والفحم والبترولية والكيماوية  ر المعدني النظر لمعل  ومنتجات الخامات غي ك ب مات  ذل
ة،   رات الوهمي ناعات      والمتغي ذه الص ة ه ي حال ة ف ارة الموجب ر باإلش ي تظه ة  و. الت ن الناحي م

يج   ة صناعات النس ي حال ة ف رات الوهمي ات المتغي إن   معلم ة واألخرى ف المصنوعات واأللبس
ة   والصناعات المعدنية األساسية، والمصنوعات الخشبية، والخشب والجلدية،  الصناعات التحويلي
رى اءو، األخ از و الكهرب رت أداءً والغ اه أظه البة   المي يم س ل بق لبيًا تمث ات  و. س إن معلم ذلك ف ب

الظروف     أثر ب العوامل المحيطة   والمتغيرات الوهمية تدل على تفاوت الصناعات المختلفة في الت
  .  بها
 

  الخالصة

ل   ذولتقييم أداء الصناعة الفلسطينية،    تستخدم هذه الدراسة طريقة ترابيع البيانات ك بالتحلي ل
آل من االستثمارات الرأسمالية  والقياسي لدالة اإلنتاج الصناعي التي تربط بين اإلنتاج الصناعي 

 . حجم العمالة الصناعيةوالثابتة 

ة   ، يظهر تحليل إجراء التأثيرات الثابتة معنوية عدم تجانس الجزء الثابت للصناعات المختلف
ة األمر الذي يدل على اختالف األداء بين ا أثيرات      . لصناعات المختلف ل إجراء الت ا يظهر تحلي آم

ة اإلحصائية لتجاوز الصناعة الفلسطينية لوض        والعشوائية على نح ز المعنوي ة  ممي ات الغل  ،ع ثب
مو ة    بحج رة الدراس الل فت ي أداء الصناعة خ ن المتواضع ف ذي يعكس التحس ر ال ئيل، األم .  ض

ة بشكل واضح، األمر       تظهر التحليالت المختلفة اعتماد اإلنتاج الص ى العمال ناعي الفلسطيني عل
مالية أ درات الرأس ذي يعكس ضعف الق اوال تفادة منه أن التحسن. االس وحي الدراسة ب ي أداء  ت ف

ر  الصناعة خالل فترة الدراسة يمكنه التقدم مستقبًال مع حدوث تحسن    ة     أآب في الظروف المواتي
  .هذا القطاعل

  

  العربية واألجنبية المراجع

احالشكر وأب - د الفت ة" .)١٩٩٠( .، عب ي األراضي الفلسطينية المحتل ". أوضاع الصناعة ف
   .٨٧-٧٠- .)٨١( .صامد االقتصادي

عادة - ر ،س رائيلي " .)١٩٨٨( .عم ى االقتصاد اإلس طينية عل ر االنتفاضة الفلس صامد  . "أث
   .٥٨- ٤٥ .)٧٤( .االقتصادي
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٨.٩١٣٢٨١ ١.٨٥٦٢٩٨٧٤٣٠ ٤.٩٣٧٣٤٧٦.٤ ١٣٩.٤ ١ ١٩٩٤
٨.٨٣٥٧٩٢ ١.١٩٣٩٢٢٦٨٧٦ ٥.٢٣١١٠٩٣.٣ ١٨٧ ١٩٩٥١
٨.٧١٥٠٦ ٠.٧٤١٩٣٧٦٠٩٤ ٥.٠٣٠٤٣٨٢.١ ١٥٣ ١٩٩٦١ 
٨.٧٥٩٥١٢ ١.٥٨٩٢٣٥٦٣٧١ ٥.١٩٢٩٥٧٤.٩ ١٨٠ ١٩٩٧١
٨.٨٦٢٠٥٩ ١.٠٢٩٦١٩٧٠٥٩ ٢.٨ ٥.٣٨٥٨٧ ٢١٨.٣ ١٩٩٨١
٨.٩٣٤٩٨٢ ٢.٢٥١٢٩٢٧٥٩٣ ٥.٧٤٨٧٥٦٩.٥ ٣١٣.٨ ١٩٩٩١
٩.٦٩٩٩٦٣ ١.٩٧٤٠٨١١٦٣١٧ ٤.٩٩١١١٣٧.٢ ١٤٧.١ ١٩٩٤٢
٩.٧١٧٣٣٩ ١.٨٧١٨٠٢١٦٦٠٣ ٥.٣٤١٨٥٦٦.٥ ٢٠٨.٩ ١٩٩٥٢
٩.٨٠٦١٥ ١.٦٠١٤٠٦١٨١٤٥ ٥.٤٠٣١٢٨٤.٩٦ ٢٢٢.١ ١٩٩٦٢ 
١٠.٠٦٩٥١ ٢.١٥١٧٦٢٢٣٦١٢ ٥.٣٠٠٣١٥٨.٦ ٢٠٠.٤ ١٩٩٧٢
١٠.٠٢٨٠٩ ١.٤٥٨٦١٥٢٢٦٥٤ ٥.٢٩٨٣١٧٤.٣ ٢٠٠ ١٩٩٨٢
١٠.١٣٣٤٩ ١.٤٥٨٦١٥٢٥١٧٢ ٥.٤٩٨٨٠٦٤.٣ ٢٤٤.٤ ١٩٩٩٢
٧.٤٧٤٧٧٢ ١٧٦٣ ٠.٢٢٣١٤- ٣.٢٢٢٨٦٨٠.٨ ٢٥.١ ١٩٩٤٣
٧.٤٧٣٦٣٧ ١٧٦١ ١.٢٠٣٩٧- ٣.٢٤٢٥٩٢٠.٣ ٢٥.٦ ١٩٩٥٣
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٥.٩٦٩٩٨٦٥.٦٦١.٧٣٣٤٢٤١١٢٩٤٩.٣٣٢٠٢٧ ٣٩١.٥ ١٩٩٨٦
٥.٩٧٢٠٢٧٥.٢٦١.٦٦٠١٣١١٣٦٣٦٩.٥٢٠٤٦٩ ٣٩٢.٣ ١٩٩٠٦
٤.٢٠٤٦٩٣ ٦٧ ٥.١٨٤٩٩-٠.٠٠٥٦ ٠.٣٥٦٦٧- ٠.٧ ١٩٩٤٧
٤.٢٦٢٦٨ ٧١ ٠.٠٠٠١ ٠ ٠.٣٥٦٦٧- ٠.٧ ١٩٩٥٧ 
٤.٣٤٣٨٠٥ ٧٧ ٥.٢٩٨٣٢- ٠.٠٠٥ ٠.٦٩٣١٥- ٠.٥ ١٩٩٦٧
٤.٥٩٥١٢ ٩٩ ٣.٢٧٠١٧- ٠.١٨٢٣٢٢٠.٠٣٨ ١.٢ ١٩٩٧٧ 
٤.٨٤٤١٨٧ ١٢٧ ١.٥١٤١٣- ٠.٩١٦٢٩١٠.٢٢ ٢.٥ ١٩٩٨٧
٥.٥٢٥٤٥٣ ٢٥١ ١.٣٠٩٣٣- ٠.٢٦٢٣٦٤٠.٢٧ ١.٣ ١٩٩٩٧
٨.٦٦٧٨٥٢ ١.٢٨٠٩٣٤٥٨١٣ ٤.٤٩٠٨٨١٣.٦ ٨٩.٢ ١٩٩٤٨
٨.٦٨٩٤٦٤ ٠.٤٧٠٠٠٤٥٩٤٠ ١.٦ ٤.٤٥٦٦٧ ٨٦.٢ ١٩٩٥٨
٨.٦٩٠٩٧٨ ١.٦٦٧٧٠٧٥٩٤٩ ٤.٥٦٢٢٦٣٥.٣ ٩٥.٨ ١٩٩٦٨
٨.٩١٠٠٤٦ ١.١٥٦٨٨١٧٤٠٦ ٤.٨٩٣٣٥٢٣.١٨ ١٣٣.٤ ١٩٩٧٨
٩.٠١٩٧٨٥ ٠.٩٠٠١٦١٨٢٦٥ ٤.٩٥٣٠٠٦٢.٤٦ ١٤١.٦ ١٩٩٨٨
٩.٠٦٠٧٩٦ ٨٦١١ ٠.٢١٠٧٢- ٥.٠٨٨٢١٣٠.٨١ ١٦٢.١ ١٩٩٩٨
٨.١٥١٦٢٢ ٠.٧٠٨٠٣٦٣٤٦٩ ٤.٠٧٠٧٣٥٢.٠٣ ٥٨.٦ ١٩٩٤٩
٧.٩٣٦٦٦ ٠.٢٦٢٣٦٤٢٧٩٨ ٣.٧٥٦٥٣٨١.٣ ٤٢.٨ ١٩٩٥٩ 
٨.٠٥٨٣٢٧ ٠.٢٦٢٣٦٤٣١٦٠ ٣.٨٤٨٠١٨١.٣ ٤٦.٩ ١٩٩٦٩
٨.٤٩١٠٥٥ ٠.٩٩٣٢٥٢٤٨٧١ ٤.٣٢٦٧٧٨٢.٧ ٧٥.٧ ١٩٩٧٩
٨.٦٧٠٤٢٩ ٥٨٢٨ ٠.١٨٦٣٣- ٤.٥٦٣٣٠٦٠.٨٣ ٩٥.٩ ١٩٩٨٩
٨.٨٠٦٤٢٤ ٠.٣٥٠٦٥٧٦٦٧ ٤.٥٩٢٠٨٥١.٤٢ ٩٨.٧ ١٩٩٩٩
٧.٩٦٢٧٦٤ ١.٣٨١٢٨٢٢٨٧٢ ٣.٥٦٩٥٣٣٣.٩٨ ٣٥.٥ ١٩٩٤١٠
٧.٨٥٩٠٢٧ ٢٥٨٩ ٢.٣٥٣٨٨- ٣.٤٨٥٨٤٥٠.٠٩٥ ٣٢.٦٥ ١٩٩٥١٠
٧.٨٧٣٩٧٨ ٠.٦٨٨١٣٥٢٦٢٨ ٣.٢٥٢٣١١١.٩٩ ٢٥.٨٥ ١٩٩٦١٠
٦.٦٠٣٩٤٤ ٧٣٨ ٩.٢١٠٣٤-٠.٠٠٠١ ٢.١٤٧١ ٨.٥٦ ١٩٩٧١٠
٧.٦٤٤٩١٩ ٢٠٩٠ ٠.٨٦٧٥- ٣.٤٣٥٢٧٧٠.٤٢ ٣١.٠٤ ١٩٩٨١٠
٧.٤٥٥٨٧٧ ١.٢٩٤٧٢٧١٧٣٠ ٤.٥٩٦٤٣٢٣.٦٥ ٩٩.١٣ ١٩٩٩١٠
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٧.٠١٣٩١٥ ١١١٢ ٠.٩٥٩٣٥ ٣.٣٦٩٧٠٧٢.٦١ ٢٩.٠٧ ١٩٩٤١١
٧.٣٤٢٧٧٩ ١.٤٨٣٨٧٥١٥٤٥ ٣.٨٥٣٣٣٤٤.٤١ ٤٧.١٥ ١٩٩٥١١
٧.٤٥٥٢٩٨ ١.١٩٣٩٢٢١٧٢٩ ٤.٠٠٣١٤٣٣.٣ ٥٤.٧٧ ١٩٩٦١١
٧.٣٢٥١٤٩ ١.٥٤١١٥٩١٥١٨ ٣.٤٩٧٤١٦٤.٦٧ ٣٣.٠٣ ١٩٩٧١١
٧.٢٧٥٨٦٥ ٠.٤٩٤٦٩٦١٤٤٥ ٣.٤٢٠٣٤٦١.٦٤ ٣٠.٥٨ ١٩٩٨١١
٧.٣٥٤٣٦٢ ١.٠٥٤٣١٢١٥٦٣ ٣.٨٣٩٢٣٧٢.٨٧ ٤٦.٤٩ ١٩٩٩١١
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