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  :مقدمة
ويعتبر بصفة خاصة أحد أهم موارد المجتمع،        الزراعيةتعتبر العمالة بصفة عامه والعمالة      

 إذ أنه بدون صـيانة     ،يان ألى خطة تنميه سليمة    اسأس للموارد وصيانتها ركنان     اإلستغالل الكفء 
ن عملية تخطيط القوى البشرية تعتبر عملية موازنة        ن ينجح استغاللها، وحيث أ    أ يمكن   الموارد ال 

فـأن   ،اإلقتـصادية  وعنصراً هاماً تركز عليه الخطـط  ، من قوة العملين الموارد واالحتياجات ب
 وتعتبـر المـوارد     . كل تنميه  أساس االبشرية ألنه  التعرف على احصاءات الموارد      االمر يتطلب 

البشرية فى مصر ثروة قوميه تفوق ما عداها من الثروات االخرى ويمثل تزايـدها فـى نفـس                  
 الزراعيـة  اإلقتـصادية  الموارد   عليالوقت مشكله كبرى، تتمثل فى ضغط سكانى شديد وتزايد          

 ويقدر عدد السكان فى مصر بحـوالى  ، لإلستثمار سواء كانت موارد أرضية او رأسمالية     المتاحة
% ٥٧،٣م موزعين بين الريف والحضر بنـسبة بلغـت نحـو            ٢٠١٤ مليون نسمه عام     ٨٦،٨١

 محل الدراسـة بلـغ عـدد    أسيوط، بينما فى محافظة )١(لسكان الريف والنسبة الباقية فى الحضر  
مـن  % ٧٨،١م يمثل عدد السكان الريفيين حوالى     ٢٠١٤ مليون نسمه عام     ٤،٣٨السكان حوالى   

 إجمـالي من  % ٢٣يمثلون نحو % ٢٩، يعمل بالزراعة منهم نحو    )٢(المحافظة   عدد سكان    إجمالي
  . )٣( المحافظةسكان 

  :مشكلة البحث
ستخالص المؤشرات لتلك التغيرات الهيكليه المـصاحبه لتطبيـق       تكمن مشكلة البحث فى إ    

 األخـرى   اإلقتصادية المتغيرات    واستقراء الزراعية العمالة على   اإلقتصادية الزراعيةالسياسات  
 اإلنتـاج  وقيمـة    الزراعية العمالة وأجور   الزراعية العمالةالتى تلعب دوراً هاماً فى الطلب على        

نحـراف التـشغيل    إالزراعى مما يؤثر بشكل مباشر على توازن هيكل سوق العمل الزراعـى و            
  .اإلقتصادية المستوى الذى يحقق الكفاءة عنالراهن للعمالة 

  :البحث أهداف
ن الهدف الرئيسى للبحث يتمثل فى دراسة نمـوذج قياسـي           إستناداً إلى المشكله البحثية فإ    

يق الهدف الرئيـسى ضـرورة تحقيـق     ويتطلب تحقأسيوط، فى محافظة  الزراعية العمالةلسوق  
  :هداف الفرعيه التاليهاأل

  .الزراعية العمالة دراسة تطور دالة الطلب على -١
  . العامل الزراعىإنتاجية تطور أجور ولقاء الضوء على إ-٢

  :مصادر البيانات
 البحث علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركزي للتعبئـة        عتمدإ

، فضالً  أسيوط، ونشرات التوظف واألجور وساعات العمل، ومديرية الزراعة ب        اإلحصاءالعامة و 
  .لعلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة بعدد من المراجع والبحوث اعن االستعانة

                                                             
  .٢٠١٤، الكتاب االحصائي السنوي،  المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز )١(
  .خاذ القرار، سجالت قسم اإلحصاءمركز المعلومات ودعم إت ديوان عام محافظة أسيوط، )٢(
ي للتعبئة العامة واإلحصاء، تقرير عن السكان والقوي العاملة، وفرص اإلستثمار، في محافظة أسـيوط   الجهاز المركز )٣(

  .٢٠١٤وباقي المحافظات، 
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  :الطريقة البحثية
 ألهداف البحث تم اإلعتماد على الطريقة اإلستقرائية فى التحليل اإلقتـصادى مـن              تحقيقاً

 Dummy والوصفية وأسلوب االنحدار المتعدد باستخدام المتغيـرات الـصورية  الناحيتين الكمية
Variables   علـى المتغيـرات   اإلقتـصادية ة للـسياسات  حصائياإل التغيرات  ثارأعلى   للتعرف 

سـلوب  أ علـى  يـستند نموذج وتوصيف  )Chow Test(موضع التقدير بواسطة تقدير اختبار 
 أثـر  لتوضـيح    خارجيـة  ومتغيرات   ى يحتوى على متغيرات داخلية    ية الذ تنموذج المعادالت اآل  

  .الزراعية العمالة على سوق الزراعية اإلقتصاديةالسياسات 
عن التـأثير    والمسئولة   اإلقتصاديةقات المتداخلة بين مجموعة من المتغيرات       نظراً للعال و

علي العمالة الزراعية والذي يعد محصلة للعالقات التبادلية بين تلك المتغيرات، فقد تـم تـصميم       
والعمالـة   اإلقتـصادية  قات التأثيرية بين بعض المتغيـرات     نموذج اقتصادي قياسي يعكس العال    

كثر مالئمة لتحليل تلك     األ هيالنماذج ذات المعادالت المتعددة     عتبار  إفي ضوء   الزراعية، وذلك   
  :العالقات، وسوف يتم تناول هذا الموضوع كاألتي

  تعريف النموذج االقتصادي: اوالً
 مجموعـة مـن     يعرف النموذج االقتصادي بأنه مجموعة من العالقات التي تـربط بـين           

 فيما بينها من حيث أنواع المتغيـرات التـي          اإلقتصادية ، وتختلف النماذج  اإلقتصاديةالمتغيرات  
النمـوذج االقتـصادي مجموعـة مـن     يتضمن ، )٥( تضمنهاتشملها، ومن حيث المعامالت التي    

متغيـرات خارجيـة،    (قيمة متغيرات سابقة التحديد وتشمل      : وليالمعادالت الهيكلية، المعادلة األ   
ها متغيرات مـستقلة للمتغيـر الـداخلي فيهـا،          الستعمال) ومتغيرات داخلية ذات فجوات زمنية    

ـ        : والمعادلة الثانية  داخلي التـابع للمعادلـة     تتضمن متغيرات سابقة التحديد إضافة إلي المتغير ال
ن النمـوذج هـو     ألداخلي في المعادلة الثانية، أي      ستعمالها كمتغيرات مستقلة للمتغير ا    األولي، إل 

بعة، والمتغيرات المستقلة، بحيـث      بين المتغيرات التا   مجموعة من المعادالت التي تمثل العالقات     
  .)٤( يبعضها البعض في وقت واحدأثرؤثر وتتت

   :توصيف النموذج االقتصادي القياسي: ثانياً
 وصفها وتحليلها مـن خـالل    غالبا بعدم البساطة بحيث ال يمكن   اإلقتصاديةتتسم الظواهر   

 بكونها مركبة وتنطوي علي العديـد       إلقتصاديةانحدار واحدة، فعادة ما تتصف الظواهر       إمعادلة  
 مستقالً في معادلة     المتشابكة، فقد يظهر متغير ما تابعا في معادلة ويأتي         اإلقتصاديةمن العالقات   

ن العالقات التأثيرية ال تكون في اتجاه واحد كما فـي حالـة النمـاذج وحيـدة                 أخري، بمعني   أ
جاهين وليس في اتجاه واحد، وال شك ان النماذج ذات          المعادلة، وإنما تكون عالقات تبادلية في ات      

لـذلك اشـتمل النمـوذج      ، )١(المعادالت المتعددة تكون مناسبة لوصف تحليل مثل هذه الظواهر        
االقتصادي القياسي للعمالة الزراعية علي ثالث معـادالت سـلوكية تتـضمن مجموعـة مـن                

تتضمن هذه المعادالت ثالث متغيـرات      المتغيرات التي يفترض تأثيرها علي العمالة الزراعية، و       
بغـرض  ) OLS(ستخدام طريقة المربعات الصغري إوأربعة متغيرات خارجية، و قد تم      داخلية،  

 اإلقتـصادية همية المتغيرات الـشارحة فـي النمـوذج ومـدي منطقيتهـا             أالتعرف علي مدي    
  .واإلحصائية

 مـن ثـالث     أسيوطفظة  ويتكون النموذج االقتصادي القياسي لسوق العمل الزراعي لمحا       
  :معادالت سلوكية وهي

  . دالة الطلب علي العمالة الزراعية:وليالمعادلة األ
 اإلنتـاج ن الطلب علي العمالة الزراعية يعتمـد علـي قيمـة            أوهي دالة سلوكية توضح     

دخـال عنـصر الـزمن      إزراعي، والمساحة المحصولية، وتم      العامل ال  أجرالزراعي، ومتوسط   
  . العامل الزراعيإنتاجية التكنولوجي، و المستويأثرليعكس 

   العامل الزراعيأجر دالة :المعادلة الثانية
 العامـل   إنتاجيـة ن زيادة كل مـن المـساحة المحـصولية، و         أوهي دالة سلوكية توضح     

 أجـر  الزراعي، وزيادة الطلب علي العمالة الزراعية، تؤدي إلي زيادة           اإلنتاجالزراعي، وقيمة   
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ن أوالمستوي التكنولوجي، يمكـن     ن زيادة كل من رأس المال المزرعي،        أ العامل الزراعي، كما  
  . العامل الزراعيأجرو خفض ألي زيادة إيؤدي 

  . الزراعياإلنتاج دالة قيمة :المعادلة الثالثة
ن زيادة كل من العمالة الزراعيـة، ورأس المـال المزرعـي،        أوهي دالة سلوكية توضح     

لي زيادة قيمـة    إتؤدي  عامل الزراعي، والمستوي التكنولوجي،      ال إنتاجيةوالمساحة المحصولية، و  
  . الزراعياإلنتاجلي خفض قيمة إ العامل الزراعي أجر الزراعي، كما تؤدي زيادة اإلنتاج

  .السابقة علي النحو التالي المعادالت السلوكيةويمكن التعبير عن 
  Demand Equation : معادلة الطلب -١

Y1= b0 + b1y2 + b2y3 + b3X4 + b4X5 + b5X6 + b6X7         
     Wage Equation: جرمعادلة األ -٢

 Y2= b5 + b6y1 + b7y3 + b8X4 + b9X5 + b10X6+ b11X7         
 Plant Production Value Equation:  الزراعياإلنتاجمعادلة قيمة  -٣

Y3= b10 + b11y1 + b12y2 + b13X4 + b14X5+ b15X6 + b16X7   
  .يرات المعادالت الهيكليةصنيف متغت: ثالثاً

 وهي تلك المتغيرات التي يمكـن شـرحها وتفـسيرها داخـل           : الداخلية للنموذج  المتغيرات -١
  .خري في النموذجدد لها قيمة ثابتة بالمتغيرات األالنموذج، أي التي تتح

Y1 عدد عمال القطاع الزراعي باأللف عامل   
Y2 ه العامل الزراعي الشهري بالجنيأجر   متوسط.  
Y3 ه الزراعي بالمليون جنياإلنتاج   قيمة.  

وهي تلك المتغيرات التي تتحد قيمتها خارج النموذج، أي : المتغيرات الخارجية للنموذج -٢
  .د قيم ثابتة لها من خالل النموذجالتي ال يمكن تحدي

X4المساحة المحصولية باأللف فدان    . 
X5   ه رأس المال المزرعي بالمليون جني.  
X6   ه العامل الزراعي بالجنيجيةإنتا.  
X7عنصر الزمن الذي يعكس المستوي التكنولوجي  .  

 بعد تحديد النموذج االقتصادي وتكوين المعـادالت الهيكليـة التـي       : مشكلة التميز للنموذج   -٣
 أو تعريف المعادالت    مشكلة التميز  المباشر للمتغير المفسر علي المتغير التابع تظهر         ثرتقيس األ 
م مكانية الحصول علي تقـديرات رقميـة لمعـال        إ، حيث يقصد بالتميز     ن منها النموذج  التي يتكو 

 الصيغة المختزلة، فإذا لم يتيسر ذلك فإن المعادلـة تعـد غيـر              المعادالت الهيكلية من تقديرات   
  .مكن الحصول علي تقديرات رقمية فإن المعادلة تعد مميزةأذا إمميزة، بينما 

  .)٢ (ليإمكانية التميز إويمكن تقسيم المعادالت حسب 
وفيها تكون تقديرات المعالم الهيكلية التي يمكن الحصول عليها من          : معادالت مميزة بالضبط    - أ

الصيغة المختزلة وحيدة، ويتم ذلك عندما يكون عدد المعادالت في الصيغة المختزلة مساوياً             
  .لعدد المعادالت في الصيغة الهيكلية

دم القدرة علي تقدير كل معالم النموذج الهيكلي، ويكـون ذلـك   وفيها تنع : قل تميزاً أمعادالت   -  ب
قل من عـدد المعـادالت فـي الـصيغة          أد المعادالت في الصيغة المختزلة      عندما يكون عد  

 .الهيكلية
وفيها تكون تقديرات المعالم الهيكلية التي يمكن الحصول عليها مـن           : كثر تميزاً أ معادالت   -جـ

وحيدة، ويتم ذلك عندما يكون عـدد المعـادالت فـي الـصيغة             الصيغة المختزلة تقديرات غير     
 .المختزلة اكبر من عدد المعالم في الصيغة الهيكلية
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يتم تميز المعادالت السلوكية من خالل الشكل الهيكلـي للنمـوذج بواسـطة             : شروط التميز  -٤
  .)٣ (تطبيق شرطين هما

لكلية الداخلة في المعادلـة  ن يكون عدد المتغيرات اأ وهو Order Conditionشرط الدرجة  -١
أكبر من أو مساوي لعدد المتغيرات في النموذج مخصوما منها واحد، ويقـال أن المعادلـة                

  .مميزة إذا كان
)M -1 >  K - L(   

  :حيث
K : عدد المتغيرات في النموذج .  
L : عدد المتغيرات في المعادلة . 

M  :عدد المعادالت في النموذج. 
قل غيـر صـفري   وهو الحصول علي محدد واحد علي األ Condition Rankشرط الرتبة   -٢

 .(M – 1)من الرتبة 
  :نتائج الدراسة

 .)المربعات الصغريباستخدام طريقة (ولي للنموذج نتائج تقديرات المرحلة األ: اوالً
همية المتغيرات المستقلة في النموذج االقتصادي القياسـي لـسوق العمالـة            ألمعرفة مدي   
لمعرفـة مـدي    و علي المتغيرات التابعة المكونة من معادلة واحـدة،          أسيوطالزراعية بمحافظة   

  :تياالَ) ٢(،)١ (ول رقماتبين من الجدقد التقديرات مع المنطق االقتصادي، منطقية هذه 
  :العوامل المؤثرة في الطلب علي العمالة الزراعية -١

قتـصادي  للنمـوذج اإل   نتائج التقديرات    عن) ٢ (،)١ (تشير النتائج المبينة في الجدول رقم     
 ، حيث بلغت قيمـه  %١ عند مستوي معنوية إحصائيان المعادلة المقدرة كانت معنوية القياسي أ

F  مـن التغيـرات فـي    % ٩٢ قيمة معامل التحديد أن حوالي ر، كما تشي٢١،٠٣المحسوبة نحو
اجية العامل   العامل الزراعي، وإنت   أجرالطلب علي العمالة الزراعية ترجع إلي التغير في كل من           

  .الزراعي، وعنصر الزمن الذي يعكس أثر المستوي التكنولوجي
 تبين وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتصادي بـين الطلـب علـي العمالـة                 وقد

ثـر  الـذي يعكـس أ    ) x7(، وعنصر الـزمن   )y3(الزراعية وبين كل من قيمة اإلنتاج الزراعي      
ـ )x4(، ورأس المال المزرعي   )x6(اعيالمستوي التكنولوجي، وإنتاجية العامل الزر      تبـين  ا، كم

وجود عالقة عكسية تتفق مع المنطق االقتصادي بين الطلب علي العمالة الزراعية وبين كل من               
إال أنه لم تثبت معنوية العالقـة بـين         ). x5(، والمساحة المحصولية    )y2(  العامل الزراعي  أجر

رأس المال المزرعـي    و،  )y2(عامل الزراعي    ال أجر  كل من  الطلب علي العمالة الزراعية وبين    
)x4( ، الزراعـي بنحـو     خري، حيث تبين أن زيادة قيمة اإلنتاج       معنوية العالقات األ   تبينما ثبت 

  ألـف عامـل، بينمـا      ٠،٣٦لي زيادة الطلب علي العمالة الزراعية بحوالي        ، يؤدي إ  جنيهمليون  
ة الطلـب علـي العمالـة الزراعيـة          زيادة المساحة المحصولية بنحو ألف فدان إلي زياد        تؤدي

 زيادة المستوي التكنولوجي لمقدار وحدة واحدة لزيـادة          تؤدي  ألف عامل، في حين    ٠،٥٢بحوالي
  . ألف عامل٤٤،٣ الزراعية بحوالي ةالطلب علي العمال

  : العامل الزراعيأجرالعوامل المؤثرة علي  -٢
دلـة المقـدرة كانـت معنويـة     ن المعاتشير نتائج التقديرات للنموذج االقتصادي القياسي أ    

 قيمـة  ر، كما تـشي ٤،٧٣المحسوبة نحو  F ، حيث بلغت قيمه%٥ عند مستوي معنوية إحصائيا
 العامل الزراعي يرجع إلي التغير في       أجرمن التغيرات في    % ٦٩ أن حوالي     إلي معامل التحديد 

  .العوامل التي يتضمنها النموذج
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لسوق العمالة   قتصادي القياسي ية التي تضمنها النموذج اإل    الخارج المتغيرات الداخلية و   .١جدول رقم   
  ).٢٠٠٤/٢٠١٤ ( خالل الفترةأسيوطالزراعية بمحافظة 

  متغيرات خارجية  متغيرات داخلية

عمالة   السنة
  زراعية
  باأللف

 العمال أجر
الزراعية 

  هالشهرية بالجني

 اإلنتاجقيمة 
الزراعي 
  هبالمليون جني

رأس المال 
ن المزرعي بالمليو

  هجني

المساحة 
المحصولية باأللف 

  فدان

 العامل إنتاجية
الزراعي 

  هبالجني

المستوي 
  التكنولوجي

١  ٢٢٤٩  ٦٣٥  ٨٢٥ ١١١٨  ٢٥٠  ٤٩٧  ٢٠٠٤  
٢  ٢٣٧٢  ٦٤٣  ٩٢٨ ١٢٦٩  ٥٤٢  ٥٣٥  ٢٠٠٥  
٣  ٢٣٧٧  ٦٥٠  ١٠٢٣ ١٣٧٤  ٥٠٢  ٥٧٨  ٢٠٠٦  
٤  ٢٥٣١  ٦٤٨  ١١٦٣ ١٥٥٩  ٣٨٣  ٦١٦  ٢٠٠٧  
٥  ٢٨٧٣  ٦٤١  ١٣٦٧ ١٨٥٦  ٣٩٥  ٦٤٦  ٢٠٠٨  
٦  ٢٨٣٥  ٦٤٩  ١٣٨٠ ١٨٩٤  ٣٨٩  ٦٦٨  ٢٠٠٩  
٧  ٢٧٩٦  ٦٤٩  ١٥٠٧ ١٩٥٢  ٦٩١  ٦٩٨  ٢٠١٠  
٨  ٢٣٥٠  ٦٤٤  ١٧٩٦ ٢٠٩٣  ٦٣١  ٦٤٤  ٢٠١١  
٩  ٣٦٣٨  ٦٥٩  ١٩٠٨ ٢٢٧٤  ٩٦٨  ٦٢٥  ٢٠١٢  
١٠  ٣٥٩٢  ٦٦٨  ٢٠٣٨ ٢٣٢٤  ١٠٧٤  ٦٤٧  ٢٠١٣  
١١  ٣٨٠٥  ٦٦٦  ٢١٠٣ ٢٠٥٥  ٩١٨  ٥٤٠  ٢٠١٤  
  .جمعت وحسبت من بيانات: المصدر

 .عداد مختلفةأ، تقديرات الدخل من القطاع الزراعي، اإلحصاءلمركزي للتعبئة العامة والجهاز ا - ١
 .عداد مختلفةأ، نشرة التوظف واألجور وساعات العمل، اإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة و - ٢
 .٢٠١٤ اإلدارية، بيانات غير منشورة، الشؤون، قسم أسيوطمديرية الزراعة ب - ٣

  
 خـالل   أسـيوط المختزلة للنموذج القياسي لسوق العمالة الزراعية بمحافظـة          الصيغة   .٢جدول رقم   

  ).٢٠٠٤/٢٠١٤(الفترة 
 R2 (adj) F  النموذج القیاسي  المعادلة

دالة الطلب علي 
  العمالة الزراعية

Y1=274 - 0.0056Y2 + 0.367Y3 – 0.531X4  
                            )** -4.16  (**  )8.34)    (-0.15(  

+ 0.52X5 + 0.5523X6 + 44.3X7 
                               )**2.50)**      (-2.26)     (0.30(  

 
92  

  
21.03 

 العامل أجردالة 
  الزراعي

Y2= -12758 – 0.42Y1+ 0.20Y3 – 0.91x4  
                                         )0.36 ()     0.12(    )  -.15(    

+ 19.7x5 – 0.61x6 -114x7  
                                                    )-0.48 (   )  0.2o( )  1.71(  

  
69 

  
4.73 

 اإلنتاجدالة قيمة 
  الزراعي

Y3= -282 + 2.58Y1 + 0.019Y2 + 1.38X4 – 1.93x5 
        (8.34)** (0.12)  (3.81)*  (-0.43)+o.137x6 – 109x7 
    (2.21)*    (-2.10)*                                             

  
98 

  
130.12 

 )٠،٠١(معنوي عند مستوي معنوية  (**)     ).٠،٠٥(معنوي  عند مستوي معنوية (*)  

  .المحسوبة) t(لي قيم إنحدار تشير واس أسفل معامالت اإلقالقيم بين األ  
  .)١(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر 

 العامـل    مع المنطق االقتصادي بين متوسـط أجـر        عالقة طردية تتفق  حيث تبين وجود    
، كما تبين وجود عالقة عكسية تتفق مع المنطـق          )y3(، وقيمة اإلنتاج الزراعي     )y2(الزراعي  
وكل من التغيرات التفسيرية الطلب علي العمالة الزراعيـة           العامل الزراعي  أجر بين   ياالقتصاد

)y1(    والمستوي التكنولوجي ،)x7(     القة عكسية ال تتفـق مـع المنطـق        ، في حين تبين وجود ع
وكل من المتغيرات التفسيرية، إنتاجية العامل       )(y2 العامل الزراعي    أجرقتصادي بين متوسط    اإل

نقـص  ستخدام التكنولوجيـا الحديثـة، و   ، حيث أن إ   )x5(، والمساحة المحصولية    )x6(الزراعي  
 الزراعـي،  ل العامأجر الطلب علي العمالة الزراعية فيقل       نقص الرقعة المحصولية، يترتب عليه   

  .ولم تثبت معنوية جميع معامالت اإلنحدار في النموذج
  
  



  
                                                                       ٢٠١٧،واخرين عبد الوكيل 

http://ajas.js.iknito.com/  

 435 

  :  الزراعياإلنتاجالعوامل المؤثرة علي قيمة  -٣
ن المعادلـة المقـدرة كانـت معنويـة     قتصادي القياسي أتشير نتائج التقديرات للنموذج اإل    

 قيمـة  ر كما تشي،١٣٠،١٢المحسوبة نحو  F ، حيث بلغت قيمه%١ مستوي معنوية  عندإحصائيا
 الزراعي يرجع إلي التغير     اإلنتاجمن التغيرات في قيمة     % ٩٨ن حوالي    المعدل أ  معامل التحديد 

 .في العوامل التي يتضمنها النموذج
قتصادي بين قيمة اإلنتـاج الزراعـي       د عالقة طردية تتفق مع المنطق اإل      حيث تبين وجو  

)y3(، كل من المتغيرات التفسيرية، عدد العمال الزراعيين بـاأللف عامـل       و)y1(  والمـساحة ،
، وإنتاجية العامل الزراعـي     )y2( العامل الزراعي    أجر، ومتوسط   )x5(المحصولية باأللف فدان    

، كما تبين وجود عالقة عكسية بين قيمة اإلنتاج الزراعي، ورأس المال الزراعـي              )x6 (جنيهبال
)x4( وي التكنولوجي   ، والمست)x7(،     إال انه لم تثبت معنوية العالقة بين قيمة اإلنتـاج الزراعـي

بينمـا ثبـت معنويـة      ، )y2( العامل الزراعي    أجر، ومتوسط   )x4(وبين رأس المال المزرعي     
 ، والمستوي التكنولوجي  عحيث أتضح أن هناك عالقة عكسية بين المتغير التاب        ، العالقات االخري 

ستخدامها إلي زيادة الطلب علي العمالة الزراعيـة وهـي متـوفرة            تكاليف إ  رتفاعإ يؤديحيث  
لي نقص التكنولوجيـا وزيـادة قيمـة        الميكنة مما أدي إ   وأجورها منخفضة لتحل محل استخدام      

  .اإلنتاج الزراعي
  تقديرات المرحلة الثانية للنموذجنتائج : ثانياً

ة في توليفات   تبعاد متغيرات تفسيري  سإ من المحاوالت من خالل إدخال أو        يت العديد أجرقد  
ختيار والمفاضلة بين الـصيغ      صيغة مالئمة للنموذج، وقد تم اإل      فضلألي  إكثيرة بهدف التوصل    

ادي واإلحصائي علـي    قتصلي حد كبير مع كل من المنطق اإل       إلتي جاءت نتائج تقديراتها متفقة      ا
  :النحو التالي

  :دالة الطلب علي العمالة الزراعية -١
Y1 =b0 + b2 X2 – b5 X6                                                      

 : العامل الزراعيأجردالة  -٢
Y2 = b5 + b11 X7                                                                      

 : الزراعياإلنتاجدالة قيمة  -٣
Y3 = b10 + b11 X1 + b15 X6                                                 

 فائقـة   ةوبتطبيق شرطي الدرجة والرتبة علي النموذج السابق تبين أن المعادالت السلوكي          
) M -1 >  K - L(ن أمكانية الحصول علي حل وحيد للمعالم الهيكليـة، أي  إالتميز، وهذا يعني 

ر صفر من الرتبة    نه يمكن الحصول علي محدد واحد علي األقل غي        أهو شرط الدرجة، كما تبين      
(M – 1) يضا شرط الرتبة، لذلك تعتبر طريقـة  ذا فإن المعادالت السلوكية تحقق أ لكل معادلة، ل

ضل الطـرق لتقـدير معـالم النمـوذج         هي أف ) 3SLS(المربعات الصغري علي ثالث مراحل      
  . تطبق علي النموذج ككل وليس علي معادلة واحدةبإعتبارها

قتصادي القياسي لـسوق    حصل عليها من تقديرات النموذج اإل     توبدارسة وتحليل النتائج الم   
ستخدام طريقة المربعات الـصغري علـي ثـالث مراحـل           إ ب أسيوطالعمالة الزراعية بمحافظة    

)3SLS ( الجدول رقم في والواردة)تييتبين االَ) ٣:  
  :العوامل المؤثرة في الطلب علي العمالة الزراعية -١

أن المعادلـة   ) ٦٨(الجـدول رقـم     قتصادي القياسي في    تشير نتائج التقديرات للنموذج اإل    
المحـسوبة   F ، حيـث بلغـت قيمـه   %١ عند مستوي معنويـة  إحصائياالمقدرة كانت معنوية 

من التغيرات في الطلب علي     % ٦٠ن حوالي   أ قيمة معامل التحديد المعدل      ر، كما تشي  ٨،٢٥نحو
  .امل الزراعي، وقيمة اإلنتاج الزراعيالعمالة الزراعية يرجع إلي التغير في كل من إنتاجية الع
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قتصادي بين الطلـب علـي العمالـة        د عالقة طردية تتفق مع المنطق اإل      حيث تبين وجو  
، ووجود عالقة عكـسية تتفـق مـع المنطـق     )y3(وبين قيمة اإلنتاج الزراعي     ) y1(الزراعية  

، وهـذا   )x6(زراعـي   ، بين إنتاجية العامل ال    )y1(االقتصادي بين الطلب علي العمالة الزراعية       
كما تبين أن زيـادة     ،  إلي انخفاض الطلب عليه    ييدل علي أن زيادة إنتاجية العامل الزراعي تؤد       

 فـي الطلـب علـي    إحـصائيا ، يؤدي إلي زيادة معنوية جنيهقيمة اإلنتاج الزراعي بنحو مليون   
 إنتاجية العامل ، بينما زيادة    %١ ألف عامل عند مستوي معنوية       ٠،١٩٢العمالة الزراعية بحوالي    

 في الطلب علي العمالة الزراعيـة       إحصائيالي نقص معنوي    الزرعي بمقدار وحدة واحدة يؤدي إ     
  . ألف عامل٠،٠٨٥بحوالي

  

عـام   أسـيوط  الصيغة الهيكلية للنموذج القياسي لسوق العمالة الزراعيـة بمحافظـة            .٣جدول رقم   
)٢٠٠٤/٢٠١٤.(  

 R2 (adj) F  النموذج القياسي  المعادلة
 Y1=506 + 0.192 Y3 – 0.0851 x6  لة الطلب علي العمالة الزراعيةدا

(3.95)**     (-2.44)*   6o 8.25 

 Y2= 195 + 69.6 x7   العامل الزراعيأجردالة 
                   )**4.84(  72  23.45 

 Y3= -1669 + 3.44Y1 + o.480 x6   الزراعياإلنتاجدالة قيمة 
                     (3.95)**     (5.0)**  82 24.93 

  ).٠،٠١(معنوي عند مستوي معنوية ). (**) ٠،٠٥(معنوي عند مستوي معنوية (*)  
  .المحسوبة) t(نحدار تشير الي قيم قواس أسفل معامالت اإلقيم بين األال 

  .)١(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر

 : العامل الزراعيأجرلعوامل المؤثرة علي ا -٢
قتصادي القياسي أن المعادلـة المقـدرة كانـت معنويـة     التقديرات للنموذج اإل  تشير نتائج   

 قيمة ر، كما تشي٢٣،٤٥المحسوبة حوالي  F ، حيث بلغت قيمه%١ عند مستوي معنوية إحصائيا
 العامل الزراعي يرجع إلي التغير في       أجرمن التغيرات في    % ٧٢ن حوالي   أإلي  معامل التحديد   

 أجـر  تبين وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتـصادي بـين            المستوي التكنولوجي، حيث  
، وهـذا يـدل علـي أن زيـادة المـستوي       )x7(، والمستوي التكنولوجي    )y2(العامل الزراعي   

 زيـادة المـستوي التكنولـوجي       حيث يؤدي  العامل الزراعي،    أجرالتكنولوجي تؤدي إلي زيادة     
 ٦٩ العامل الزراعـي بحـوالي       أجر في متوسط    إحصائياًبمقدار وحدة واحدة إلي زيادة معنوية       

  .جنيه
 :  الزراعياإلنتاجالعوامل المؤثرة علي قيمة  -٣

تشير نتائج التقديرات للنموذج االقتصادي القياسي أن المعادلـة المقـدرة كانـت معنويـة         
 قيمـة  ر كما تـشي ٢٤،٩٣المحسوبة نحو  F ، حيث بلغت قيمه%١ مستوي معنوية  عندإحصائيا

من التغيرات في قيمة اإلنتـاج الزراعـي يرجـع إلـي     % ٨٢يد المعدل أن حوالي     معامل التحد 
التغيرات في كل من الطلب علي العمالة الزراعية، وإنتاجية العامل الزراعي، حيث تبين وجـود               

عدد (عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتصادي بين قيمة اإلنتاج الزراعي والمتغيرات التفسيرية             
، ومنها يتبـين أن زيـادة الطلـب علـي العمالـة      )ن، وإنتاجية العامل الزراعي  العمال الزراعيي 

 في قيمة اإلنتاج الزراعـي تقـدر        إحصائياعامل يؤدي إلي زيادة معنوية      الف  الزراعية  بمقدار    
ن زيادة إنتاجية العامل الزراعـي وحـدة        أ، و %١ عند مستوي معنوية     جنيه مليون   ٣،٤٤بنحو  

  .جنيه مليون ٠،٤٨٠ في قيمة اإلنتاج الزراعي بنحو إحصائياًنوية لي زيادة معحدة يؤدي إوا
  
  :الملخص
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قتصاد القومي والركيزة    في اإل   الرئيسية اإلنتاجيةيعتبر عنصر العمل البشري أحد الموارد       
ياً في قوة العمل علـي      أساس الزراعي، وتشكل العمالة الزراعية مكوناً       اإلنتاجية للنهوض ب  ساساأل

وتتمثل مشكلة الدراسـة فـي      ،   بالنظر إلي أهمية قطاع الزراعة حالياً ومستقبالً       المستوي القومي 
 العامل الزراعي وقيمـة     أجر التي تطرأ في الطلب علي العمالة الزراعية و        قتصاديةاإلالتغيرات  

 العامل الزراعـي    إنتاجيةلقاء الضوء علي تطور أجور و     لي إ  الزراعي، وتهدف الدراسة إ    اإلنتاج
طريقـه  عتمـدت الدراسـة علـى ال      وإتطور دالة الطلب علي العمالة الزراعية،       وكذلك دراسة   

المتعـدد  نحـدار   االستقرائية فى التحليل اإلقتصادى من الناحيتين الكمية والوصفية وأسـلوب اإل          
حـصائية   للتعرف على اَثار التغيـرات اإل Dummy Variablesستخدام المتغيرات الصورية بإ

، وقد )Chow Test(لمتغيرات موضع التقدير بواسطة تقدير اختبار  على ااإلقتصاديةللسياسات 
عتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركـزي للتعبئـة              إ

، ومـن أهـم     أسيوطتخاذ القرار بمحافظة    المعلومات ودعم إ   وسجالت مركز    ،اإلحصاءالعامة و 
 تبين وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتـصادي بـين        .ة التي توصلت إليها الدراس    النتائج

 الزراعـي، والمـستوي التكنولـوجي،    اإلنتـاج الطلب علي العمالة الزراعية وبين كل من قيمة      
د عالقة عكسية تتفق مع المنطق       العامل الزراعي، والمساحة المحصولية، كما تبين وجو       إنتاجيةو

 العامـل الزراعـي، والمـساحة       أجرراعية وبين كل من     قتصادي بين الطلب علي العمالة الز     اإل
ـ    اإلنتاجومن ذلك يتضح أن زيادة قيمة  ، المحصولية  ي الزراعي تؤدي إلـي زيـادة الطلـب عل

 أجـر قتصادي بين متوسـط  د عالقة طردية تتفق مع المنطق اإل      كما تبين وجو  العمالة الزراعية،   
د عالقـة عكـسية تتفـق مـع المنطـق            الزراعي، وكذلك وجو   اإلنتاجالعامل الزراعي، وقيمة    

تـضح  إكما  ،   العامل الزراعي وكل من المتغيرات التفسيرية موضع الدراسة        أجر بين   يقتصاداإل
خدام عمالـة  سـت وهذا يرجـع إلـي إ   العامل الزرعي يزيد بزيادة المستوي التكنولوجي، أجرأن  

بـين أن زيـادة المـستوي       ستخدام التقنية الحديثة والمتقدمة، ومنهـا يت      زراعية ماهرة تستطيع إ   
 العامـل   أجـر  فـي متوسـط      إحصائيالي زيادة معنوية    كنولوجي بمقدار وحدة واحدة يؤدي إ     الت

  %. ١  عند مستوي معنويجنيه ٦٩الزراعي بحوالي 
عامـة  هتمام بزيادة ورفع مستويات األجور للعمالة القوميـة بـصفة        باإل وتوصي الدراسة 

ل جديدة، وكـذلك ضـرورة      ن طريق خلق فرص عم    والعمالة الزراعية بصفة خاصة، وذلك ع     
راضي الجديدة لخلق فرص عمل جديدة، واالهتمـام بزيـادة          التوسع في إستصالح وإستزراع األ    

 اإلنتـاج سواق المحلية واألجنبية لتشجيع المـزارع علـي          الزراعي في األ   اإلنتاجوتحسين قيمة   
  . من قطاع الزراعةأجروعدم الهجرة إلي قطاعات أخري أكثر 
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Abstract 
The human element, of Work is considered one of the main resources pro-

ductive in the national economy and the most important element of the promo-
tion of agriculture production. Agricultural employment constitute essential 
component in the work force at national level, which gave the importance of the 
agricultures sector now and in the future. The problem of this study in the eco-
nomic changes in the demand for agricultural labor and agricultural working 
wages and the value of agricultural production, the study aims to shed light on 
the evolution of the wages and the productivity of the agricultural working group 
as well as the study of the evolution of a function the demand for agricultural la-
bor. The study depends on empirical resents in economic analysis of both quan-
tity, descriptive and multiple regression using variables photo Dummy Variables 
to identify the effects of statistical changes economic policies on the variables 
appreciated by estimating the test (Chow Test), and  this study depend on secon-
dary data published and unpublished from the central Public Mobilization and 
statistics and records of the Information and Decision Support Center in Assiut 
Governorate, one of the most important results of the findings of the study, to in-
dicate the existence of a direct relationship with the economic logic of between 
the demand for agricultural labor and all of the value of agricultural production, 
the technological level, the productivity of the agricultural working group, har-
vest area, and to indicate the existence of inverse relationship in accordance with 
the economic logic of between the remuneration of the agricultural working 
group and all the variables interpretative declarations the subject of the study, it 
was also found that the wage of sunshine more than an increase in the level of 
technological development, this is due to the use of agricultural labor skilled can 
use modern technology and developed, including the increase in the technologi-
cal level by one unit to increase the statistically morale in the average wage of 
Agricultural Working Group about 69 pounds at the moral level 1%.  

The study recommends increased attention and raises the wage levels of na-
tional employment in general and particularly agricultural employment by creat-
ing new jobs. as well as the need to expand the reclamation and cultivation of 
new territories to create new jobs and attention to increase and improve the value 
of agricultural production in domestic and foreign markets to encourage farm 
production and not to migrate  to other sectors more remuneration from agricul-
ture sector.  

 


