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  :مقدمة
ية الرئيسية في االقتصاد القومي والركيزة إلنتاجاحد الموارد أالعمل البشري يعتبر عنصر 
مكوناً أساسيا في قوة العمـل علـي    العمالة الزراعية وتعد. الزراعي إلنتاجااالساسية للنهوض ب

ية ذلك العنصر باعتباره أحـد  ونظراً ألهم .اً ومستقبالًيالح قطاع الزراعيالالمستوي القومي في 
المتعلقـة بكفـاءة    اإلقتصـادية بدراسة المحاور  اإلقتصاديةهتمت النظرية إ، فقد إلنتاجاعناصر 

 أنب علي العمالة، وذلك من منطلـق  وتقديرات العرض والطل إلنتاجاعنصر العمل البشري في 
يـة الزراعيـة   إلنتاجاتحقيق الكفـاءة   نإف لذا. إلنتاجاهو حجر الزاوية في تنمية عنصر العمل 

منها عنصر العمل الذي يتفاعـل مـع بـاقي    التي و إلنتاجاستخدام عناصر إيتوقف علي كفاءة 
 نإمن هذا المنطلق ف، و)٤(يةإلنتاجا ، لتحديد التوليفة الموردية المثلي داخل العمليةإلنتاجاعناصر 

تحـديات العولمـة   مطلباً حيويـاً لمواجهـة   تعد  اإلقتصاديةدراسة العمالة الزراعية من الزاوية 
يتطلـب  مر األ نإف قتصاديقليلة القادمة، ووفقاً للمنطق اإلوتحرير تجارة الخدمات في السنوات ال

  .المتاحة بالمحافظةائض أو العجز في العمالة الزراعية لفاتحديد حجم 
   :مشكلة الدراسة

ها علـي الزراعـة   ناالتي يعتمد معظم سك ةالزراعي تمن المحافظا أسيوطتعتبر محافظة 
نسمة،  مليون ٣,٩١ حوالي ٢٠١٤عام  ةالريفيين بالمحافظ نابشكل مباشر، حيث يبلغ حجم السك

 .نسمة في نفـس العـام   مليون ٤,٣٨ حواليالبالغ  انالسك إجماليمن % ٧٢,٨٢ يمثلون حوالي
المحاصيل التـي تـزرع بهـا هـي      ، وأهمنامليون فد ٦٦٦,٨٨وتبلغ المساحة المنزرعة بها 

نسبة المئويـة  لالفول البلدي، والبرسيم حيث بلغت ا ،الذرة الرفيعة ،الذرة الشامية ،محاصيل القمح
وبلغ أسيوط، من المساحة المزروعة بمحافظة % ٧١للمساحة المزروعة بهذه المحاصيل حوالي 

 ألـف  ٨٥٦عمالة دائمـة،   ألف ١٠١عامل، منها  ألف ٩٥٧ حواليقوة العمل الزراعية  إجمالي
قضايا ومشـاكل عديـدة    يالحيث تواجه العمالة الزراعية في الوقت الح .)٥( لة مؤقتةامعامل ع

ـ اتاجيـة  نإ وانخفاضمعدالت البطالة  ارتفاعلعل من أهمها ما يتعلق بمدي  رد فـي مختلـف   لف
  .القطاعات بوجه عام وقطاع الزراعة بوجه خاص

   :هدف الدراسة
فـي العمالـة    وجـود فـائض  مدي  التعرف علي الهدف الرئيسي لتلك الدراسة في يتمثل

، لمعرفة ظاهرة العمالـة القاصـرة السـافرة والمقنعـة    ، وقياس ذلك كمياً بها أو عجز الزراعية
 إحتياجـات هذا فضالً عن تقـدير   .الدراسةوموازنة العرض والطلب للعمالة بالمحافظة موضع 

  .العمل الزراعي المتاح والمستغل والضروري
  :مصادر البيانات والطريقة البحثية

علي المصادر المكتبية للبيانات وأهمهـا  في سبيل الحصول علي بياناتها  الدراسة إعتمدت
ار بمحافظـة  تخـاذ القـر  إسجالت مديرية الزراعة بأسيوط، وسجالت مركز المعلومات ودعم 

أسيوط، ونشرات اإلدارة العامة للتعداد الزراعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء،  
وبعض المراجع العلمية والمؤلفات والرسائل، والتقارير المنشورة وغيـر المنشـورة بـاألجهزة    

يدانيـة تـم   علي بيانات م اعتمدتالمختلفة والتي لها صلة بموضوع الدراسة، باإلضافة إلي ذلك 
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صممت خصيصاً لهذا الغرض، ونظراً لألهميـة القصـوى    استبيان استمارةتجميعها من خالل 
مر جمع بيانات ممثلة للمجتمـع موضـع الدراسـة    ات الالزمة لهذه الدراسة تطلب األلنوع البيان

 سـلوب العينـة  أ باسـتخدام  اختيارهاتم . مفردة ٤٠٠ن خالل عينة حجمهاتمثيالً حقيقياً، وذلك م
وذلك من خالل األهميـة النسـبية    ،٢٠١٤/٢٠١٥احل خالل عام العشوائية الطبقية متعددة المر

علـي مراكـز    االختيـار فوقع  لعدد الحائزين بالمركز بالنسبة لعدد الحائزين بمحافظة أسيوط،
وقد تم إختيار قريتين من كل مركز من . ديروط، أسيوط، أبنوب، والبداري من مراكز المحافظة

ز المختارة وفقا لألهمية النسبية لعدد الحائزين بكل قرية بالنسبة لعدد حـائزي المركـز،   المراك
من ) درنكة ،منقباد(من مركز ديروط، وقري ) ديروط الشريف ،صنبو(فوقع اإلختيار علي قري 

العقال بحري، (من مركز أبنوب، وقري ) المعابدة الشرقية ،بني محمديات(مركز أسيوط، وقري 
مفـردة   ٩٨، )صنبو، ديروط الشـريف (مفردة لقري  ١٤٥من مركز البداري، بواقع ) والنواورة

مفـردة لقـري    ٧٣، )بني محمديات، المعابدة الشـرقية (مفردة لقري  ٨٤،)درنكة منقباد،(لقري 
كما تم اختيار عـدد   .بالملحق) ١(الجدول رقم بوذلك كما هو موضح  .)العقال بحري، النواورة(

ستنباطي لمعرفة األسلوب اإل استخداموقد تم وفقاً لجداول التوزيع العشوائي، الحائزين بكل قرية 
العمـل   احتياجاتوضع محافظة أسيوط بالنسبة للعمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وكذلك تقدير 

   .الزراعي المتاح والمستغل والضروري لإلنتاج النباتي والحيواني بالمحافظة موضع الدراسة
ائض أو العجز في العمالة الزراعية المتاحـة بالمحافظـة بالمقارنـة    لفام يتم تحديد حجو

 ىالزراعي من العمالة الزراعية في ظل المنوال السائد للتركيب المحصول لإلنتاجبالحجم الالزم 
في  المستغل نية والمستوي التكنولوجيلفاخبرة بالمحافظة، وأيضا في ظل المستوي الراهن من ال

الالزمة لعملية القيـاس،   ببعض المفاهيم االستعانةلتحقيق أهداف الدراسة تم و ،الزراعي إلنتاجا
  .فيما يلي جب التنويه عنهاومن ثم و
عتبـار لطبيعـة   إعلية المستغلة دون لفاالعمل  أيام إليوهي تشير  :العمل المستغل أيام -١

و أهمـال المعـدالت   إ إلـي  أنية، وتشير الدراسات السابقة في هذا الشإلنتاجاالعمل أو جدارته 
 أيـام  احتسـاب هذا وقد تـم  ، )٦( ي من العمليات الزراعيةمقننات الضرورية من العمل ألداء أال

 حـوالي يستوعب في ظل التركيب المحصـولي الـراهن    الفدان أنساس أالعمل المستغل علي 
فظـة  عة بالمحافي المساحة الزراعية المزرو العدد بضرب هذا هنإ، ومن ثم فيوم/رجل ٣٨,٥٨

  .العمل الزراعي المستغل أياميمكن الحصول علي عدد 
فـراد  يقوم بهـا أ  أنالعمل التي يمكن  أياممتوسط عدد  إليشير ي :العمل المتاح أيام -٢

الرجل يعتبر فـي   أنساس ب العمل الزراعي المتاح علي أالقوة العاملة بالمحافظة، وقد تم حسا
يـوم   ١٥٩، والطفل يوم في السنة ١٨٨نة، والمرأة يوم في الس ٢٨٠كاملة إذا عمل  حالة عمالة

، وبضرب هذا المتوسط في عـدد  )٦(ات ساع ٨يوم العمل عبارة عن  أنساس في السنة، علي أ
العمل المتاحة والمتوفرة  أيامفراد القوة البشرية العاملة في الزراعة بالمحافظة نحصل علي عدد أ

  .للعمل الزراعي بالمحافظة في السنة الزراعية
العمل الضرورية والالزمة لتحقيـق مسـتوي    أيام إليتشير : العمل الضروري أيام -٣ 

فـي   المسـتغل الزراعي في ظل الظروف الراهنة من المستوي التكنولـوجي   إلنتاجامعين من 
يجـري   الزراعية، وهذه إلنتاجاالزراعي، وكذلك في ظل الظروف المتاحة من عناصر  إلنتاجا

دالت أو المقننات الضرورية من العمل الزراعي ألداء العمليات الزراعيـة  تقديرها بمراعاة المع
المختلفة لمختلف المحاصيل التي يتكون منها التركيب المحصولي بالمحافظة، وتستهدف الدراسة 

  .بالمحافظة ةالزراعي الراهن في السنة الزراعي لإلنتاجالعمل الضرورية الالزمة  أيامتقدير 
ستدالل علي وضع العمالة العمل يمكن اإل يامبين المؤشرات الثالثة أل وعن طريق المقارنة

العمـل   أيامقل من العمل المستغل مساوية أو أ أيامت ناالزراعية وقياسها كمياً، ومعرفة ما إذا ك
القوة البشرية العاملة بالزراعة تعمـل   أنالعمل المتاح، فهذا يعني  أيامت أقل من ناالمتاح، فإذا ك
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لوقت أو من فترات العمل المتعارف عليها، االمر الذي يتفق مع وجود ظاهرة العمالـة  جزء من ا
العمـل   أيـام العمل المتاح و أيامرق بين لفاه يمكن قياسها كميا عن طريق أنالقاصرة السافرة، و

 أيـام تزيد أو تقل أو تتساوي مع كل من  أنالعمل الضرورية يمكن  يامكذلك بالنسبة أل .المستغل
العمـل   أيامالعمل الضرورية أقل من  أيامكون العمل المستغل، وفي حالة ما ت أيامالمتاح و العمل

في ظل مستوي تكنولوجي معين  لإلنتاجحجم العمل الالزم  نخفاضإالمتاح والمستغل، فهذا يعني 
 يـة إلنتاجاالجدارة  نخفاضإ إليمر الذي يشير األ، إلنتاجاعن حجم العمل المستغل فعالَ في هذا 

فراد قـوة العمـل بجـدارة    أوجود ظاهرة العمالة القاصرة المقنعة، حيث يعمل  إليلقوة العمل و
العمـل   أيـام ما في حالة زيادة ، أالمستغلتقل عن المتوقع في ظل المستوي التكنولوجي  إنتاجية

وقـت العمـل    أن إلـي ذلك يشير  نإالعمل المتاح ومن ثم العمل المستغل ف أيامالضروري عن 
وتقـاس كميـا    لإلنتاجيزيد عن المتوفر منه، أي وجود عجز في العمالة الالزمة  لإلنتاجم الالز

مـا فـي حالـة    الزراعـي، أ  إلنتاجالعمل المستغل في ا أيام، والضروريالعمل  أيامرق بين لفاب
سوق العمل الزراعي في حالة تـوازن، حيـث    أنذلك يعني  نإالتساوي بين المؤشرات الثالثة ف

، وأيضا مـع  إلنتاجامع حجم العمل المستغل فعال في هذا  لإلنتاجالعمل الضروري  يتساوي حجم
  .حجم العمل المتاح بالمجتمع

  :نتائج الدراسة
  .النتائج الخاصة بعينة الدراسة: أوالً

النبـاتي   إلنتـاج االعمل الزراعي بعينة الدراسة وفقـاً لمجـالي    إحتياجاتفيما يلي تقدير 
  .الحيواني إلنتاجاو
  : النباتي إلنتاجافي مجال  -١

العمـل الزراعـي المتـاح والمسـتغل      احتياجـات سوف تركز الدراسة هنا علي تقدير 
 .والضروري وذلك للوقوف علي ما اذا كانت هناك عمالة قاصرة سافرة أم مقنعة

 :المتاح الزراعيالعمل  احتياجاتتقدير   -  أ
فـراد  عدد أاسة عن طريق معرفة المتاح في عينة الدر الزراعيالعمل  إحتياجات يتم تقدير

 ٢٥٠و مرأةإ ٢١٣ و رجل ٤٧٢ها بلغت أن) ١(البشرية العاملة، حيث يوضح الجدول رقم  القوة
 ١٣٢,١٦ حـوالي ب، حيث قدرت والحيوانيالنباتي  إلنتاجاوهي متاحة للعمل الزراعي في  طفل
العمـل بالنسـبة    يوم، وتحويل قوة/طفل ألف ٣٩,٧٥ و يوم/امرأة ألف ٤٠,٠٤ و يوم/رجل ألف

هـا  إليشـار  أالتـي  عمل رجال باستخدام معدالت التحويل لوحدات العمل  إليواألطفال  لإلناث
ح بعـد  العمل الزراعي المتا إجماليتبين أن . بنفس الجدول ةوالموضح .)٣(١٩٩٦عام ) سنناه(

  .يوم/رجل ألف ١٦٥,٢٤ حواليبلغ  يوم/التحويل إلي وحدات عمل رجل
 :لعمل الزراعي المستغلا إحتياجاتتقدير   - ب

العمل الزراعي المستغل في عينة الدراسة عن طريق معرفـة أفـراد    إحتياجاتيتم تقدير 
القوة البشرية العاملة من الرجال والمستغلة في زراعة وإنتاج المحاصيل المختلفة حسب التركيب 

يوم، / رجل ٩٣٥١٥قدر بحوالي  ،يباًفدان تقر ٢٥٩٢,٤٦ي المزروع في مساحة نحو المحصول
 ٧٥٩٢ بحـوالي طفـال  يوم، في حين قـدر عمـل األ  / إمرأة ١٣٦٦ بحواليقدر  وعمل النساء

شـارة إليهـا   معدالت التحويل التي سـبق اإل  وباستخدام، )٢(وم والموضحة بالجدول رقم ي/طفل
عمل الرجال المسـتغل   أيام تبين أن .عمل رجال أيامعمل النساء واألطفال إلي  أيامأمكن تحويل 

، وبالتالي يكـون متوسـط    )٣(كما هو موضح بالجدول رقم يوم / رجل ٩٧٤٣٨,٣١غ حوالي بل
  .يوم عمل علي مدار السنة/ رجل ٣٨,٥٨حوالي  المستغل للفدان العمل البشري الرجالي

 :الضروري العمل الزراعي إحتياجات تقدير -جـ 
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مر ة الدراسة يستلزم األزراعي في عينال لإلنتاجالضروري  العمل الزراعي إحتياجاتلتقدير 
ونكتفي هنا بمقننات الالزمة للعمليات الزراعية المختلفة  الزراعيمعرفة مقننات العمل 

 والذرة الرفيعة والذرة الشامية ي عينة الدراسة وهي محاصيل القمحلمحاصيل التي ظهرت فا
والبرسيم 
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عام  أسيوط ي عينة الدراسة بمحافظالزراعي فالمتاحة للعمل العمالة الزراعية  إجمالي) ١(جدول رقم 
٢٠١٤/٢٠١٥.  

  المركز
  العمالة الزراعية المتاحة

  طفل  مرأةإ  رجل
  ١١٥  ١٠٤  ١٧٨  ديروط
  ٦٤  ٥٧  ١١٣  أسيوط
  ٣٣  ٢٨  ١٠٠  ابنوب
  ٣٨  ٢٤  ٨١  البداري

  ٢٥٠  ٢١٣  ٤٧٢  جمالياإل
  ١٥٩  ١٨٨  ٢٨٠  العمل الكاملة أيام

  ٣٩,٧٥  ٤٠,٠٤  ١٣٢,١٦  العمالة إجمالي
  ٠,٤٤٨٢  ٠,٣٨١١  ١  ت التحويلمعدال

  ١٧,٨٢  ١٥,٢٦  ١٣٢,١٦  العمل المتاح أيام
  .٢٠١٤/٢٠١٥عينة الدراسة عام  بياناتجمعت وحسبت من : المصدر

عينة الدراسة  يتاج المحاصيل حسب النوع فنإفي  العمالة الزراعية المستغلة إجمالي )٢(جدول رقم 
  .٢٠١٤/٢٠١٥عام  أسيوطبمحافظة 

  
  المحصول

المستغل العمل البشري ط متوس 
  ومليافي  ناللفد

 المساحة
 المحصولية

   الفدانب

المستغل من العمل  إجمالي
  يوم/البشري

  اطفال  نساء  رجال  اطفال  نساء  رجال
 ١٠٥٥ ٣٩٦ ٢١٠٣٦  ٧٧٥,٩٥ ١,٣٦ ٠,٥١ ٢٧,١١  القمح

 ٢٠٩٣ ٣٩ ٢٣٨٢٠  ٧٣٩,٧٥ ٢,٨٣ ٠,٠٥٣ ٣٢,٢  الذرة الشامية
 ٧٧٥ ١٣٤ ١٦٤٥٩  ٥٣٤,٣٧ ١,٤٥ ٠,٢٥ ٣٠,٨  الذرة الرفيعة

 ٢٥٧٨ ٧٧٧ ١٩٦٦٠  ٢٩٨,٧٩ ٨,٦٣ ٢,٦٠ ٦٥,٨  البرسيم
 ٨٧٧ ٠ ١٠١١٥  ١٢٨,١٨ ٦,٨٤ - ٧٨,٩١  الرمان

 ٢١٤ ٢٠ ٢٤٢٥ ١١٥,٤٢ ١,٨٥ ٠,١٧ ٢١,٠١  فول بلدي
 ٧٥٩٢ ١٣٦٦ ٩٣٥١٥  ٢٥٩٢,٤٦  -  -  -  جمالياإل

  .٢٠١٤/٢٠١٥عام  عينة الدراسة بياناتجمعت وحسبت من : المصدر

 يـوم  /النباتي بوحدات العمل رجل إلنتاجاالعمل البشري الزراعي المستغل في  إجمالي) ٣(جدول رقم 
  .٢٠١٤/٢٠١٥عام  أسيوطفي عينة الدارسة بمراكز محافظة 

  نوع العمل
العمل 
  المستغل

  معدل التحويل
المستغل  جمالياإل

  يوم/رجل 
 للفدان متوسط  العمل المستغل

  لعام زراعي
    ٩٣٥١٥  ١  ٩٣٥١٥  رجال

٣٨,٥٨  
  

 ٥٢٠,٥٨  ٠,٣٨١١  ١٣٦٦  نساء
 ٣٤٠٢,٧٣  ٠,٤٤٨٢  ٧٥٩٢  طفالأ

  ٩٧٤٣٨,٣١  -  -  إجمالي
  ).٢(جدول رقم  بياناتحسبت من : المصدر

  
 الحـائزين غلبيـة  أوهي المحاصيل السائد زراعتها ويقـوم بزراعتهـا   . الرمانو ول البلديلفاو

هـذه   أنحيـث   ،)٤(وضح بالجدول رقـم  مهو كما  ات كبيرة علي مستوي المحافظة،وبمساح
طفال وكذلك النسـاء  م األستخداإ تشارنإ ومن المعلوم .يوم/رجل المقننات محسوبة بوحدات العمل
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وقد تبين ذلك مـن خـالل عينـة     ،في الريف المصري بشكل عام في بعض العمليات الزراعية
 تـم  لتوحيد القياس وقد الرجل عم إليواألطفال  ءلزاماً تحويل عمل النسا ناالدراسة، ومن ثم ك

   .فاًأنشارة لها السابق اإل التحويل معدالت استخدم
  

لعينـة الدراسـة فـي                        العمل البشـري الزراعـي  الضرورية من  االحتياجات إجمالي) ٤(جدول رقم 
  )یوم/رجل(                                       .٢٠١٤/٢٠١٥عام  أسيوطمحافظة 

  صولالمح

 االحتياجات

من العمل  ةالضروري

  * ناللفد الزراعي

المساحة 

  المحصولية

  الفدانب

 وحدات إجمالي

  العمل الضروري

وحدات العمل  متوسط 

  ناللفد ةالضروري

    ١٩٠١٠,٧٧  ٧٧٥,٩٥  ٢٤,٥  القمح

  

  

٣٧,٩١  

  

  

  ٣٤١٧٦,٤٥  ٧٣٩,٧٥  ٤٦,٢  الذرة الشامية

  ٢٢٧١٠,٧٣  ٥٣٤,٣٧  ٤٢,٥  الذرة الرفيعة

  ١٥٤٤٧,٤٤  ٢٩٨,٧٩  ٥١,٧  سيمالبر

 ٥١١٤,٣٨  ١٢٨,١٨  ٣٩,٩  الرمان

  ١٨٢٣,٦٣  ١١٥,٤٢  ١٥,٨  فول بلدي

 ٩٨٢٨٣,٤٠  ٢٥٩٢,٤٦  ــ  جمالياإل

  .)٣(، )٢(جدول رقم  بياناتحسبت من : المصدر
اعـي،  قتصـاد الزر ، رسالة دكتوراه، قسم اإلدراسة تحليلية لمشكلة العمالة بمحافظة المنيا اس،إليي نجيب ناه* 

  .١٩٨٩،أسيوطكلية الزراعة، جامعة 
  

العمـل الضـروري    أيام نتاج المحاصيل وإالعمل المستغل في  أياممكن مقارنة أهذا وقد 
العمـل   أيـام أن  قـد تبـين   ،العينة البحثية بياناترق بينهما، وتقدير العمالة القاصرة طبقا للفاو

العمالـة   أنعمل، ومن ذلك يتبين  يوم/ رجل ٨٤٥ العمل الضروري بنحو أيامتقل عن المستغل 
الضـروري  العمـل الزراعـي    أيامأن القاصرة المقنعة توجد بالمحافظة موضع الدراسة، حيث 

الزراعي كما هـو   اإلنتاج انخفاضاإلنتاجي الراهن، مما يؤدي إلي لتحقيق المستوي  ليست كافية
  ).٥(موضح بالجدول رقم 

  
                  أسـيوط محافظـة  فـي  في مجالي اإلنتاج النباتي والحيواني العمالة القاصرة المقنعة ) ٥(جدول رقم 

  )يوم/رجل (                                    .٢٠١٤/٢٠١٥عام وفقاً لعينة الدراسة 

  مجال اإلنتاج
  العمل المستغل أيام

)١(  

  العمل الضروري أيام

)٢(  

  العمالة القاصرة المقنعة

)٢( – )١(  

  ٨٤٥ -  ٩٨٢٨٣  ٩٧٤٣٨  اإلنتاج النباتي

  ١٥٦٠  ٢٨٤٠٤  ٢٩٩٦٤  اإلنتاج الحيواني

  .بالملحق )٣(،)٢(، والجداول رقم )٤(،)٣(ول رقم اجدال بیاناتحسبت من : المصدر
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  .في مجال االنتاج الحيواني -٢
 :العمل المستغل والضروري احتياجات تقدير  -  أ

لة القاصرة المقنعة فـي  والخاص بتقدير العما) ٥(يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم 
 بوحـدة  العمل المستغل إجمالي أنمجال االنتاج الحيواني في محافظة أسيوط وفقاً لعينة الدراسة 

 ٢٩,٩٦ قدرت بحوالي واألطفال لتوحيد عملية التقديراء لنسالعمل لبعد تحويل وحدات  يوم/رجل
 إلنتـاج اسـتغل فـي   الم العمـل  إجماليهذه الوحدات من العمل هي  أنيوم، وحيث /رجل ألف

ومنـه   .السـنة  أياملعمل المستغل علي عدد ا أيام قسمة وتحسب عن طريق ي لعام كاملناالحيو
والتـي    يـة ناالوحـدات الحيو  إجماليمن وحدة عمل  ٨٣,٢٣وم الواحد لياالمستغل في  وجد أن
، فيكـون متوسـط   بالملحق) ٤(والموضحة بالجدول رقم  ةيناوحدة حيو ٦٣١,٢ حواليبقدرت 

ومـن خـالل    .يوم علي مدار السـنة /رجلوحدة عمل  ٠,١٣٢ية ناالعمل المستغل للوحدة الحيو
والموضحة بالجـدول رقـم   ) ٧٨,٩( والتي تقدر بحواليالعمالة الضرورية  إجماليرنة بين المقا

 إجماليو .يوم عمل ضروري ألف ٢٨,٤٠ جمالييوم فيكون اإل ٣٦٠مضروبة في بالملحق ) ٤(
ـ اعينة الدراسة وحسـاب   ية فيناللوحدات الحيو العمالة المستغلة رق بـين العمـل المسـتغل    لف

 )يـوم /رجل ألف ٢٩,٩٦( العمل المستغل أن، وحيث يوم/رجل ألف ١,٥٦ه أنوجد  والضروري
العمل الضرورية هـي كافيـة    أيام إجمالي أن، و)يوم/رجل ٢٨,٤٠( يزيد عن العمل الضروري

رق بـين العمـل المسـتغل والعمـل     لفاكن االستغناء عن فيم ي الراهن،إلنتاجا يلتحقيق المستو
يمكن القـول   لياي الراهن، وبالتناالحيو إلنتاجايتأثر  أندون  )يوم/رجل  ألف ١,٥٦(الضروري

ـ   يالحيوان إلنتاجاه توجد عمالة قاصرة مقنعة في نشاط أن كمـا هـو    ةبعينة الدراسـة بالمحافظ
  .)٥(رقم  لموضح بالجدو

  

في مجالي االنتاج النباتي والحيـواني معـاً    صرة السافرة والمقنعةتقدير العمالة القا  - ب
  :عينة الدراسةب

قل من فتـرات  أفراد القوة البشرية لفترات أ باشتغالرة يمكن تعريف العمالة القاصرة الساف
 أيـام العمل الزراعي المستغل عـن   أيام انخفاضالعمل المتعارف عليها، ويمكن تقديرها بمقدار 

فـراد القـوة البشـرية    أ باشتغاللعمالة القاصرة المقنعة تعرف اي المتاح، في حين العمل الزراع
 أيام انخفاضالعاملة لفترات مساوية تقريباً لفترات العمل المتعارف عليها، ويمكن تقديرها بمقدار 

 أيـام  احتياجـات  تقدير تبين أن مما سبقالعمل المستغل، و أيام العمل الزراعي الضروري عن
العمـل   أيـام  احتياجـات وأن يوم، /رجل ألف ١٦٥ بلعت حوالي متاح في عينة الدراسةالعمل ال

أي مـا يعـادل   يـوم،  /رجل ألف ١٢٧ بلغت حوالي معاً نياالمستغل في اإلنتاج النباتي والحيو
، معاً نياالعمل الضرورية لإلنتاج النباتي والحيو أيام العمل المتاح و أيام من جملة% ٧٧ حوالي

العمل المستغل في العمـل   أيامالعمل المتاح، و أيام، وبالمقارنة بين )٦(لجدول رقم والموضحة با
يـوم، وحيـث أن   /رجل ألف ٣٨رق بينهما وجد أنه لفاني معاً، وحساب االزراعي النباتي والحيو

فـراد القـوة البشـرية العاملـة     العمل المستغل، مما يعنـي أن أ  أيام زيد عنالعمل المتاح ت أيام
تعمل جزء من الوقت أو من فترات العمل المتعارف عليها، مما يـدل علـي وجـود    بالزراعة 

أي أن هناك فـائض فـي   . العمل المتاح من جملة% ٢٣ظاهرة العمالة القاصرة السافرة بنسبة 
خري غيـر زراعيـة،   مكن توجيهه إلي العمل في مجاالت أي% ٢٣يقدر بنسبة العمالة الزراعية 

العمـل الضـروري    معاً تزيد عن نياستغل في اإلنتاج النباتي والحيوالعمل الم أياموجد أن  كما
ومـن  . العمل المتـاح  أيام جملةمن % ٠,٦٠ يوم، أي تقدر بحوالي/رجل ألف لهما معاً بحوالي

، وحيـث أن  %٠,٦٠ ةمقنعة توجد في عينة الدراسـة بنسـب  هناك عمالة قاصرة  ذلك يتبين أن



  
 ٢٠١٦ واخرين محمد

 
 

149

ستغناء كافية لتحيق المستوي اإلنتاجي، فإنه يمكن اإلي العمل الزراعي الضروري ه أيام إجمالي
كما هو موضح بالجدول رقم  معاً نيادون أن يتأثر اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيوعن هذه الزيادة 

)٦(.  
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                  التحديد الكمي للعمالة الزراعية المستخدمة في اإلنتاج الزراعي بعينة الدراسـة فـي  ) ٦(جدول رقم 
  )يوم/رجل  لفباأل(                       .                ٢٠١٤/٢٠١٥محافظة أسيوط عام 

  النشاط اإلنتاجي
العمل  أيام

  المتاح
)١(  

العمل  أيام
  المستغل

)٢(  

العمل  أيام
  )٣(الضروري 

العمالة القاصرة 
  السافرة

)٢( –)١(  

العمالة القاصرة 
  المقنعة

)٣( –)٢(  
 ١ - - ٩٨ ٩٧ -  النباتي

 ٢ - ٢٨ ٣٠ -  نياالحيو
 ١ ٣٨ ١٢٦ ١٢٧ ١٦٥  جمالياإل

%  - - - ٠,٦٠ %٢٣% 
  .)٥( جدول رقمالحسبت من بيانات : المصدر

  .سيوطأالنتائج الخاصة بمحافظة : ثانياً
العمـل   إحتياجـات العمالة الزراعية بالمحافظة، وكذلك تقـدير   إجماليفيما يلي يتم تقدير 

  .بالمحافظة الزراعي المتاح والمستغل والضروري
  .العمالة الزراعية بالمحافظة إجماليتقدير  -١

تقسيم القوة البشرية الزراعية بالمحافظة حسـب الجـنس ونـوع    ) ٧(يوضح الجدول رقم 
سنة والتي تمثـل   ٦٤-١٥المنتجة  ئة العمريةفالالرجال ب أنحيث يتضح  ،)مؤقت -دائم (العمل 

العمالة  إجماليمن % ٥١,٩٧ حوالي ة أو مؤقتة تبلغت دائمناة الريفية سواء كاملالقوة الع ممعظ
نسـبة النسـاء    في حين تبلـغ . عامل ألف ٧٩٦,٩٣ حوالي الزراعية بالمحافظة والبالغ مقدارها

لبشرية العاملة في الزراعة القوة اما أ ،بالمحافظة العمالة الزراعية إجماليمن % ٤٠,١٥ حوالي
هـذا   %.٣,٥٦ حـوالي ، في حين بلغت نظيرتها من اإلناث %٤,٣٢ حوالي طفال الذكورن األم

القوة البشرية العاملـة   أنالتي حددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  عتباراتاالومن 
القـوة   أن عتباراسنة، مع  ٦٥سنوات ألكثر من ٦من  ئة العمريةلفابالزراعة تمثل من الجنسين ب

طفال من الجنسين بمثابة قوة بشرية عاملة سنة من األ ١٥-٦ئة العمرية منلفاشرية الزراعية بالب
ـ   ازةجراعة في الموسم الصيفي، وهي فترات األمؤقتة بالز خاللهـا   نالمدرسية والتي يمكـن م

سنة من الجنسين تمثـل   ٦٥-١٥ئة العمرية منلفاما القوة البشرية الزراعية بأالعمل مع ذويهم، 
سـنة   ٦٥مـن   ةئة العمريلفافراد بة بالزراعة طوال العام، وكذلك األة البشرية العاملة الدائمالقو

يبلـغ   يالوبالتخارج القوة البشرية الزراعية،  عتبارهماوالعجزة غير القادرين علي العمل فأكثر، 
، وذلـك راجـع   ٢٠١٠عام  عامل ألف ٧٩٦,٩٣ حواليحجم القوة البشرية العاملة في الزراعة 

بالحصر الخاص سنوات لذلك استعان الباحثين  ١٠ن الحصر الخاص بالتعداد الزراعي يتم كل أل
  .٢٠٢٠حيث أن الحصر التالي سوف يتم عام  ٢٠١٠بعام 

  
  .٢٠١٠/٢٠١١العمالة الزراعية بمحافظة أسيوط عام  إجمالي) ٧(جدول رقم 

  نساء  رجال  نوع العمالة
  اطفال

  جمالياإل
  إناث  ذكور

 ١٠٠٥٩٠ ٨٦٥ ١٦٦٤١ ٩٥٣٤ ٧٣٥٥٠  دائم
 ٦٩٦٣٤١ ٢٧٤٦٨ ١٧٨١٥ ٣١٠٤٣٧ ٣٤٠٦٢١  مؤقت

 ٧٩٦٩٣١ ٢٨٣٣٣ ٣٤٤٥٦ ٣١٩٩٧١ ٤١٤١٧١  جمالياإل
%  ١٠٠ ٣,٥٦ ٤,٣٢ ٤٠,١٥ ٥١,٩٧ 

العام، النتائج األولية  ، التعداد الزراعياإلقتصاديةستصالح االراضي، قطاع الشؤون وزارة الزراعة وإ: المصدر
  .٢٠١٠/٢٠١١ ،أسيوط لمحافظة
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  :ل الزراعي بمحافظة أسيوطحجم العم إحتياجات تقدير -٢

 :المتاح العمل الزراعي إحتياجات تقدير -أ
ـ   أيامالزراعي المتاح، بمعرفة عدد  العمل إحتياجاتيمكن تقدير   التـي   لياالعمـل الرج
 لإلنـاث لنسـبة  العمـل با  أيـام ، بعد تحويـل  ةتوفرها القوة البشرية العاملة بالزراع أنتستطيع 

لمتاح مـن حجـم العمـل    ويتم تقدير ا ستخدام معدالت التحويل،بإ لعمل رج أيام إليواألطفال 
فـراد القـوة البشـرية    أ نفي السنة، وذلك أل لعمل الرجأيام ساس المتاح  من الزراعي علي أ

يـة  ، ومسـتعدين لتلب باسـتمرار ظة من الرجال والنساء متواجـدون  العاملة بالزراعة في المحاف
ل اطـو  لألطفـا ل ما بالنسبة للمتاح من العملالزراعي من العمل طول السنة، أ إلنتاجا احتياجات

ويتضح مـن الجـدول   اً، ناحيأوم الدراسي ليا انتهاءد و بعأالسنة فيكون في العطالت المدرسية، 
) ثوإنـا ذكور (ل طفاأعامل منها  ألف ٧٩٦,٩٣حواليالعمالة الزراعية بلغ  إجمالي أن) ٧(رقم 

والذكور نحـو   امرأة ألف ٣١٩,٩٧نحو  واإلناث، وطفلة طفل ألف ٦٢,٧٨ يقدر عددهم بحوالي
وحـدات   إلـي  معدالت التحويل لوحدات عمل النساء واألطفال وباستخدامعامل،  ألف ٤١٤,١٧

  :كاألتيالعمالة  إجماليفيكون  لرجعمل 
ـ  عمل النساء أياممن تحويل الناتجة  عمل الرجل أيامبلغ عدد  - ١  ألـف ١٢١,٩٤ واليح

 .يوم/رجل
ذكـور،  (من الجنسين  األطفالعمل  أيامالناتجة من تحويل  عمل الرجل أيامبلغ عدد  - ٢

ـ ال أيامصبح ، وبذلك أيوم/رجل ألف ٢٨,١٤ حوالي) إناث الرجـال،  (لكـل مـن    العمل الرج
الرجل لكي يعمل  أن، وذلك لما هو معروف يوم/رجل ألف ٥٦٤,٢٥ حوالي) واألطفال والنساء،

 أياميوم عمل في السنة، وطبقا لذلك تكون  ٢٨٠يعمل لمدة  أنه البد نإعمالة كاملة طوال العام، ف
يـوم، أي   ٢٨٠، مضروبة في يالالعمل الرج أيامالعمل المتاح والمتوفرة في السنة مساوياً لعدد 

 :أن
  .يوم/رجل مليون ١٥٧,٩٩=  ٢٨٠ X  ٥٦٤,٢٥= العمل المتاح  أيام
العمل الزراعـي   إحتياجات يمكن تقدير  :العمل الزراعي المسـتغل  تإحتياجا تقدير -ب 

في السنة، ويتم تقديره علي الزراعي  إلنتاجاالمستغلة فعالً في  لياالعمل الرج أيامالمستغل بعدد 
، وهو عبارة عـن  يوم/رجل ٣٨,٥٨يستوعب في ظل التركيب المحصولي نحو  الفدان أنساس أ

الزمـام   إجمـالي م زراعي، وبذلك يتم ضرب هذا المعامل فـي  لعا يالفدانالمتوسط الضروري 
 أنيـث  في السـنة، ح  لياالعمل الرج أيامالعمل المستغل ب أياميتم الحصول علي عدد  ،المنزرع
 ) ٨(تقريباً كما هو موضح بالجدول رقم  نافد ألف ٦٦٦,٨٨٦بنحو  الزمام المنزرع قدر إجمالي

  :غل في السنة كاآلتيالمست الزراعيفيمكن تقدير حجم العمل 
  .يوم/مليون رجل ٢٥,٧٣= X٣٨,٥٨  ٦٦٦٨٨٦=المستغل  الزراعيالعمل  أيام

 :العمل الزراعي الضروري إحتياجاتتقدير  -جـ 
العمل الزراعي الضروري بمعرفة مقننات العمل الزراعي الالزمـة   إحتياجاتيمكن تقدير 

، وذلـك فـي ضـوء المسـتوي     صـولي لفة الداخلة في التركيب المحالزراعية المخت للعمليات
المتوفر من عناصـر اإلنتـاج الزراعـي،     ءالتكنولوجي السائد في الزراعة المصرية، وفي ضو

لإلنتاج الزراعي بالمحافظة حسـب   موبذلك يمكن تقدير حجم العمل الزراعي الضروري والالز
بلغ نحـو   وقد) ٨(كما هو موضح بالجدول رقم  ٢٠١٤/٢٠١٥التركيب المحصولي السائد عام 

  .يوم/مليون رجل  ٢٥,٦٤
  .تقدير العمالة القاصرة السافرة والمقنعة في محافظة أسيوط –د 
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من مفاهيم خاصة بقياس أيام العمل المتـاح وأيـام العمـل     هشارة إليفى ضوء ما سبق اإل
   المستغل وأيام العمل الضروري لإلنتاج الزراعي بالمحافظة موضع الدراسة، وأيضا في ضـوء 
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للعـام   أسيوطللتركيب المحصولي بمحافظة  العمل الزراعي الضروري احتياجاتتقدير ) ٨(ول رقم جد

  .٢٠١٤/٢٠١٥الزراعي 

التركیب 
  الفدانالمساحة ب  المحصول  المحصولي

احتیاج المحصول من 
  العمل  الضروري 

  *یوم / رجل

العمل الزراعي  إجمالي
  یوم/ الضروري رجل

  محاصیل
  شتویة

 ٥٢٩٢٣٦٧,٥  ٢٤,٥ ٢١٦٠١٥ قمح
 ٩٢٦٦٧,٠  ١٥,٨ ٥٨٦٥ فول بلدي

 ٣٣٦٧٣٥٠,٠  ٥٦,٢٥ ٥٩٨٦٤ برسیم
 ٣٦١٦٣,٨  ٢٢,٢ ١٦٢٩ حمص
 ١٤٠٥٦,٠  ٢٨,٠ ٥٠٢ ترمس
 ٣٨٠٥٠٧,٤  ١٤٤,٩ ٢٦٢٦ بصل
 ٣٨٤٦٨,٠  ٥٩,٠ ٦٥٢ توم

 ٧٤٦٠٢٧,٨  ٢٨,٧  ٢٥٩٩٤  خضار شتوي
 ٢٣٢٧٢٨,٣  ٢٨,٧  ٨١٠٩  محاصیل اخري

 ١٠٢٠٠٣٣٥,٨  -  ٣٢١٢٥٦  جمالياإل

  محاصیل
  صیفیة

 ٥٩٧٨٩١,٨  ١١٩,٧٧  ٤٩٩٢  قطن
 ٥٩٥٣٩٤٤,٧  ٤٦,١٧ ١٢٨٩٥٧ ذرة شامیة
 ٢٧٨٩٦٥٧,٥  ٤٢,٥ ٦٥٦٣٩ ذرة رفیعة

 ٢١٣٣٣١,٢  ٦٥,٦ ٣٢٥٢ ينافول سود
 ٣٥٣٢٢,٠  ٢٩,٠ ١٢١٨ سمسم

 ٣٦٤٢٥,٥  ٢٧,٧ ١٣١٥ فول صویا
 ٢٧٨٢٠٦٥,٧  ٤٦,١٧ ٦٠٢٥٧ ذرة صفراء
 ٧٥٠٦٤٨,٥  ٢٨,٧  ٢٦١٥٥  يخضار صیف

 ١٧٤٣٥٢,٥  ٢٨,٧  ٦٠٧٥  محاصیل اخري
 ١٣٣٣٣٦٩,٤  -  ٣٠٢٦٦٩  جمالياإل

  معمرات
 ٥٣٦٣٥٢,٠  ١٤٨,٠  ٣٦٢٤  قصب
 ١٥٦٩٥٤٦,٣  ٣٩,٩  ٣٩٣٣٧  حدائق

 ٢١٠٥٨٩٨,٣  -  ٤٢٩٦١  جمالياإل
 ٢٥٦٣٩٨٧٣,٥  -  ٦٦٦٨٨٦  جمالياإل

ن و، الشـؤ أسيوطمديرية الزراعة ب راضي،األ واستصالحوزارة الزراعة  بيانات :جمعت وحسبت من: المصدر
  .٢٠١٤/٢٠١٥، غير منشورة بياناتالزراعية، قسم الدورة الزراعية، 

الزراعـي،   االقتصادرسالة دكتوراه، قسم لمشكلة العمالة بمحافظة المنيا،  دراسة تحليلية ،اسإليي نجيب ناه(*)
  .١٩٨٩،أسيوطكلية الزراعة، جامعة 

  

رة السافرة والمقنعة، أمكن تقدير العمالة القاصرة السافرة، حيـث  لماهية العمالة القاصالتعاريف 
من جملة أيام العمل المتاح كما هـو  % ٨٣,٧١يوم بنسبة /مليون رجل ١٣٢,٢٦قدرت بحوالي 

مما يعني أن أفراد القوة البشرية العاملة بالزراعة تعمل جـزء مـن   ، )٩(موضح بالجدول رقم 
عند تقدير أيام العمل الضـروري علـي    اتضحعليها، كما الوقت أو من فترات العمل المتعارف 

 بالمحافظة المـذكورة قـدرت بنحـو    ٢٠١٤/٢٠١٥عام التركيب المحصولي السائد في  مستوي
هناك عمالـة قاصـرة مقنعـة     أنالعمل المستغل أي  أياممن  يوم وهي اقل/مليون رجل ٢٥,٦٤

وبتقـدير  العمـل المتـاح،    يـام أمن جملة % ٠,٠٥ة ببنس ،يوم/مليون رجل ٠,٠٩بلغت حوالي 
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وجود فائض عمالة قدر بنحـو   اتضح أسيوطموازنة العرض والطلب للعمل البشري في محافظة 
  %.٨٣,٧١ة بالسنوي بنس لالستخدامالمتاح  إجماليمن  المليون يوم عمل رج١٣٢,٢٦

ـ محافظـة  بالنباتي  إلنتاجالعمالة الزراعية في نشاط ل التحديد الكمي) ٩(جدول رقم  عـام      يوطأس
  )يوم/بالمليون رجل (                   .                 ٢٠١٤/٢٠١٥

العمل  أيام
  المتاح 

)١(  

العمل  أيام
  المستغل 

)٢(  

العمل  أيام
  الضروري

 )٣(  

العمالة القاصرة 
  السافرة

 )٢( –)١(  

العمالة القاصرة 
  المقنعة 

)٣( –)٢(  
٠,٠٩ ١٣٢,٢٦ ٢٥,٦٤ ٢٥,٧٣ ١٥٧,٩٩ 

 ٠,٠٥ ٨٣,٧١ ـــــ ــــ %
  )٨(الجدول رقم  بياناتجمعت وحسبت من : المصدر

  :الملخص
قتصاد القومي والركيزة في اإل ية الرئيسيةإلنتاجاحد الموارد أيعتبر عنصر العمل البشري 

عمل علـي  في قوة ال الزراعي، وتشكل العمالة الزراعية مكوناً أساسياً إلنتاجاساسية للنهوض باأل
قبالً، وتتمثل مشكلة الدراسـة فـي   اً ومستلياأهمية قطاع الزراعة ح إليبالنظر  المستوي القومي

رد في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الزراعة لفاتاجية نإخفاض نإرتفاع معدالت البطالة وإ
في العمالة  فائض أو عجز هناك ناما إذا كعلي التعرف  إليص، وتهدف هذه الدراسة بوجه خا
 بيانـات علـي  عتمدت الدراسة ، وقد إالعمالة القاصرة السافرة والمقنعة وضع لمعرفة، الزراعية

شورة من نوية مانث بيانات، وكذلك علي مزارع ٤٠٠ من مكونة ية من خالل عينة عشوائيةناميد
المعلومـات ودعـم   صدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وسجالت مركز خالل إ

  .، ونشرات اإلدارة العامة للتعداد الزراعيوطأسيتخاذ القرار بمحافظة إ
القـوة البشـرية العاملـة فـي      إحتياجات أنها الدراسة، إليالتي توصلت  ومن أهم النتائج

 حـوالي  ولقد بلغت نسبة عمـل الرجـال  نسمة،  ألف ٧٩٦,٩٣ حواليبلغت  بالمحافظة الزراعة
فلقد بلغـت  ) إناثو ذكور(ن األطفال من الجنسيما ، أ%٤٠,١٥ حوالينسبة النساء ، و%٥١,٩٧
العمل الزراعي المتاح في عينة الدراسـة مـن القـوة     إحتياجات، كما بلغ تقدير %٧,٨٨ حوالي

 أيـام  تطفل، وبذلك قدر ٢٥٠و  مرأةإ ٢١٣ و رجل ٤٧٢ حواليالبشرية العاملة في الزراعة 
ـ /امرأة ألف ٤٠,٠٤ و يوم/رجل ألف ١٣٢,١٦نحو بالعمل المتاح في سنة كاملة   ٣٩,٥٧ و ومي

 ٩٧,٤٤النباتي نحو  إلنتاجاالعمل الزراعي المستغل في  إحتياجاتيوم، كما بلغ تقدير /طفل ألف
ي ناالحيـو  إلنتاجاوالضروري لوحدات  المستغلالعمل  احتياجاتتقدير يوم، بينما بلغ /رجل ألف

لضـروري،  العمـل ا  أيامالعمل المستغل يزيد عن  أيام أن اتضح ، كمايوم/رجل ألف ٣٠ حوالي
، بينمـا توجـد   %٠,٦٠بالمحافظة بنسـبة   في عينة الدراسة توجد عمالة قاصرة مقنعة لياوبالت

  .%٢٣عمالة قاصرة سافرة في عينة الدراسة بالمحافظة بنسبة 
وإقامة المشـروعات   التوسع في استصالح االراضي الزراعيةالدراسة بضرورة وتوصي 

وكـذلك   .ص عمل جديدة وامتصاص فائض البطالةالزراعية الصغيرة والتي تعمل علي خلق فر
العمل علي إقامة مراكز تدريب متخصصة في مجال العمل الزراعـي وذلـك لتكـوين قاعـدة     

  .عريضة من العمالة المدربة والماهرة

  المراجع
ية للحـوم  إلنتاجا، الكفاءة )دكتور(، عاصم كريم عبد الحميد)دكتور( اسامة احمد البهنساوي .١

ية في ناالزراعيين، الثروة الحيو نلإلقتصادييية، المؤتمر الخامس عشر في محافظة الشرق
  .)( ٢٠٠٧اكتوبر  ١٨ -١٧طار التنمية المصرية، إ

                                                             
)(  ھا یتم تقدیر عدد الوحدات الحیوانیة في عینة الدراسةتم استخدام ھذا المرجع في تقدیر الوحدات الحیوانیة المعیاریة والتي وفقًا ل. 
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للعمالة البشرية الزراعية فـي جمهوريـة مصـر     ةقتصاديدراسة إ ي،نااشرف عبد اهللا العن .٢
لشـيخ، جامعـة   كفـر ا ب كلية الزراعة، قتصاد الزراعي،، رسالة دكتوراه، قسم اإلالعربية

 .٢٠٠٤طنطا، عام 
، أهم المؤشرات والمعالم الرئيسـية للعمالـة   وآخرون) دكتور(بو الوفا أاللطيف  عصام عبد .٣

الزراعية في جمهورية مصر العربية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مجلس بحوث 
 .١٩٨٨، ةالغذاء والزراعة، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندري

عماد عبد المسيح شحاتة، كفاءة عنصر العمل البشري في القطـاع الزراعـي المصـري،     .٤
 .٢٠٠٢، ير، كلية الزراعة، جامعة القاهرةرسالة ماجست

، رسالة دكتوراه، هاني نجيب إلياس، دراسة تحليلية لمشكلة العمالة الزراعية بمحافظة المنيا .٥
 .١٩٨٩معة أسيوط،قتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جاقسم اإل

 أسـيوط عام محافظـة   نا، سجالت قسم االحصاء، ديوتخاذ القرارإكز المعلومات ودعم مر .٦
 .٢٠١٤غير منشورة،  بيانات

، اإلقتصـادية لتعداد الزراعي العام، قطاع الشـؤون  وزارة الزراعة واستصالح األراضي، ا .٧
 .٢٠١٠قتصاد الزراعي اإلدارة المركزية لإل

، الشؤون الزراعيـة، قسـم   أسيوطح األراضي، مديرية الزراعة بستصالوزارة الزراعة وإ .٨
 .الدورة الزراعية
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  المالحق
  .٢٠١٤توزیع مفردات العینة علي المراكز والقرى المختارة بمحافظة اسیوط عام ) ١(جدول رقم 

المركز 
  المختار

عدد 
  الحائزین

إلجمالي % 
المراكز 
  المختارة

عدد 
افراد 
  العینة

د الحائزین عد  القري المختارة
  الزراعیین

إلجمالي % 
القري 
  المختارة

عدد افراد 
العینة 
  بالقري

  ١٤٥  ٣٦  ٣٣٦٥١  دیروط
  صنبو

  دیروط الشریف
٢٧٤٢  
١٩٣١  

٥٩  
٤١  

٨٥  
٦٠  

  ١٤٥  ١٠٠  ٤٦٧٣  الجملة

  ٩٨  ٢٥  ٢٢٨٤٠  اسیوط
  منقباد
  درنكة

١١٩١  
٦٩٥  

٦٣  
٣٧  

٦٢  
٣٦  

  ٩٨  ١٠٠  ١٨٨٦  الجملة

  ٨٤  ٢١  ١٩٤٢٥  ابنوب
  بني محمدیات

  لمعادة الشرقیةا
٢٣٦٥  
١٤٤٧  

٦٢  
٣٨  

٥٢  
٣٢  

  ٨٤  ١٠٠  ٣٨١٢  الجملة

  ٧٣  ١٨  ١٦٩٧٥  البداري
  العقال بحري

  النواورة
١٠٠٨  
٧٢١  

٥٨  
٤٢  

٤٣  
٣٠  

  ٧٣  ١٠٠  ١٧٢٩  الجملة
  ٤٠٠  ـــــــ  ١٢١٠٠  ــــــــــــ  ٤٠٠  ١٠٠  ٩٢٨٩١  االجمالي

  .٢٠١٤ورة، مديرية الزراعة بأسيوط، قسم الحيازات، بيانات غير منش:  المصدر
  
  
  

م   دول رق الي) ٢(ج ري   إجم ل البش تغلالعم ي  المس اجاف و إلنت ل الرج  ناالحی دات العم وم/يالي بوح                     ی
  .٢٠١٤/٢٠١٥عام  أسیوطفي عینة الدارسة بمراكز محافظة 

  المركز
العمل  إجمالي  األسرةعمالة من خارج   األسرةعمالة من داخل 

بالوحدة  المستغل
  یوم/رجل

%  
  اطفال  نساء  رجال  اطفال  نساء  رجال

 ٤٦,٦٥ ١٣٩٧٦,٧٢ - - ٤٥٠ ١١٨ ٩٨٥٠ ٩٧٢٠  دیروط
 ٢٤,٥٣ ٧٣٥١,٤٤ - - ٢٠٨ - ٤٥٨٠ ٥٣٩٨  أسیوط

 ١٨,٤٨ ٥٥٣٧,٧٥ - - ٠ - ٤١٤٠ ٣٩٦٠  بنوبأ
 ١٠,٣٤ ٣٠٩٧,٩٥ - - ٩٠ - ٢٢٢٥ ٢١٦٠  البداري

 ١٠٠ ٢٩٩٦٣,٨٦ - - ٧٤٨ ١١٨ ٢٠٧٩٥ ٢١٢٣٨  جمالياإل
  .عینة الدراسة بیاناتحسبت من و جمعت: درالمص
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  .يةناات وما يعادلها بالوحدة الحيوناأعداد رؤوس الماشية والحيو) ٣(جدول رقم 
  *الحمیر  *الخیول  الماعز  االغنام  الجاموس  البقر  نانوع الحیو

  ٢  ١  ١٤  ١٠  ١  ١  عدد الرؤوس
  ١  ١  ٠,٠٧  ٠,١  ١.٢٥  ١  یةناعدد الوحدات الحیو

ية للحوم في محافظة إلنتاجا، الكفاءة )دكتور( ، عاصم كريم عبد الحميد)دكتور( احمد البهنساوى اسامة: المصدر
ية في اطار التنميـة المصـرية،   ناالزراعيين، الثروة الحيو لالقتصاديينالشرقية، المؤتمر الخامس عشر 

  .٢٠٠٧اكتوبر  ١٨-١٧
، رسـالة  الزراعية في جمهوريـة مصـر العربيـة    للعمالة البشرية اقتصاديةي، دراسة ناشرف عبد اهللا العنأ *

  .٢٠٠٤الشيخ، جامعة طنطا، عام كفر كلية الزراعة، بقتصاد الزراعي، دكتوراه، قسم اإل
  
  
  
  

 بمراكز عينة الدراسةي بناالحيو إلنتاجاالمستخدم في  الضروري البشري العمل إجمالي) ٤(جدول رقم 
  .٢٠١٤/٢٠١٥عام  أسيوطمحافظة 

نوع 
  ناالحيو

 إجمالي  يةناوحدات الحيوال
الوحدات 

  يةناالحيو

 لإلنتاجالعمل البشري الالزم 
  يناالحيو

 إجمالي
العمل 

 الضروري
  يوم/رجل

  البداري  بنوبأ  أسيوط  ديروط  البداري  ابنوب  أسيوط  ديروط

 ٣٤ ٤,٢ ٦,٩ ١٠ ١٢,٩ ٢٧٢ ٣٤ ٥٥ ٨٠  ١٠٣  ابقار
 ٢٩,٦ ٤,١ ٤,٨ ٧,٩ ١٢,٧ ٢٣٦,٤ ٣٢,٥ ٣٨,٨ ٦٣,٨ ١٠١,٣  جاموس
 ٣,٨ ٠,٧ ٠,٥ ١,٣ ١,٤ ٣٠,٥ ٥,٢ ٤,١ ١٠,٣ ١٠,٩  اغنام
 ٢,٢ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٨ ١٧,٣ ٢,٦ ٢,٢ ٦,١ ٦,٤  ماعز
 ٨ ١,١ ١,٢ ٢,٦ ٣,٢ ٦٤ ٨,٥ ٩,٥ ٢٠,٥ ٢٥,٥  حمير
 ١,٤ ٠,٤ - ٠,٣ ٠,٨ ١١ ٣ - ٢ ٦  خيول

 ٧٨,٩ ١٠,٧ ١٣,٧ ٢٢,٨ ٣١,٦ ٦٣١,٢ ٨٥,٨ ١٠٩,٦ ١٨٢,٧ ٢٥٣,١  جمالياإل
  .بالملحق) ٣(والجدول رقم  عينة الدراسة بيانات حسبت منجمعت و: رالمصد
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Abstract 
The human element of Work is considered one of the main resources prod-

uctivity in the national economy and the most important elements of the promo-
tion of agriculture production. The problem of this study is high rates of unem-
ployment and low productivity of the individual in the various sectors in general 
and agriculture in particular. This study aims to identify whether there is a sur-
plus or deficit in agricultural employment. As well as to identify the most impor-
tant characteristics of the labor force in general and the agricultural labor force in 
particular. The study is based on field data through a random sample of 400 far-
mers. In addition to secondary data published by publications central agency for 
Public mobilization and statistics, records information and decision support cen-
ter in Assiut governorate, in addition to general administration bulletins agricul-
tural.  

One of the most important findings of the study, the needs of human force 
working in agriculture and the preservation of 796931 thousand people. 
Represents the male work around 51,97%, women toward 40,15%, children of 
both sexes (males and females) about 7.88%. Reached a needs assessment of the 
agricultural work available in the sample study of human force working in agri-
culture and about 472 men, 213 women and 250 children. Thus as much as work-
ing days available in full year about 132.16 thousand man/day, 40.04 thousand 
women/day, 3,95 thousand children/day. As the needs assessment of agricultural 
work, dead freight in vegetable production toward 97.44 thousand man/day. 
While assessing the needs of the user action necessary units of animal production 
about 30 thousand man/day. As it became clear that the days of exploitative work 
over the days of necessary action, there are limited employment convincing the 
maintenance by 0.60 %, while there are limited employment Blatant In the study 
sample preservation by 23%.  

The study recommends that the need for expansion in the reclamation of 
agricultural land and the establishment of agricultural projects small and work to 
create new employment opportunities and to absorb surplus unemployment. as 
well as work on the establishment of specialized training centers in the field of 
agricultural work in order to create a broad base of skilled and trained.  

 

 


