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 : مقدمة
من  %03حوالى مليون عامل، وهو ما يمثل  4477 نحو ، حيث يعمل بهالمصري لقطاع الزراعي أحد القطاعات الهامة فى االقتصاد القومييعتبر ا

يشير الى مدى أهمية القطاع الزراعي  الذي األمر، 3304عام وذلك  (1)مليون عامل  3.40والتي تقدر بنحو  الكليةالمصرية العمالة حجم اجمالى 
في استقطاب وتشغيل العمالة البشرية، وذلك بالرغم من تراجع األهمية النسبية لمساهمة العمالة الزراعية في سوق العمل من باقي القطاعات  عن غيره

ى لعبظالله على اآلثار الناجمة عن التغيرات فى سوق العمل المصري خالل الفترة األخيرة وخاصة  يلقيما ة الماضية، وهو لخالل السنوات القلي
خاصة فى و  ،زراعيال على اإلنتاجتؤثر بشكل كبير التغيرات الهيكلية فى أجور العمالة الزراعية بأن  فمن الجدير بالذكر المصري4 القطاع الزراعي
لعمالة ل نسبيةالرة تراجع األهمية وترجع ظاه معظم المحاصيل الزراعية4 العمالة الزراعية الى اجمالى التكاليف الكلية إلنتاج أجور ظل ارتفاع نسبة

 ب على، مما يترتوخاصة القطاع الصناعي ،الى زيادة هجرة العمالة الزراعية الى خارج قطاع الزراعة األخيرة اآلونةفي  من العمالة الكلية الزراعية
 4 (2)والحصاد خاصة فى مواسم الجني،و أجور العمالة الزراعيةكبير في ذلك ارتفاع 

 -ساسية حد عناصر اإلنتاج التقليدية األأاية التنمية الزراعية، ليس لكونهن أهم الموارد االقتصادية المؤثرة في عملهذا وتعتبر العمالة الزراعية م
بعملية تنظيم الموارد اإلنتاجية الزراعية وتوجيهها للحصول على التوليفة االقتصادية  الذي يقوم المورداتعتبر بل ألنه -بجانب األرض ورأس المال

تحقق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية المتاحة، في سبيل الحصول على اكبر عائد ممكن من العملية اإلنتاجية بأقل قدر من التكاليف المثلى التي 
 ،أصبح من األهمية بمكانالزراعي كأحد أهم عناصر اإلنتاج  وتدريبها ورفع مهارتهاالعمالة الزراعية  االهتمام بتنميةهنا فان  من 4(3)المستخدمة

دية التي يستدل من أهم المؤشرات االقتصا الذي يعتبرو  ترمي الى زيادة الناتج المحلي الزراعيوذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية التي 
 لعام4ر العمالة الزراعية الكافية والمدربة على مدار ايفتو  وهو ما يتطلب من خاللها على أداء القطاع الزراعي، وعلى نموه وتطوره،

 لتي تربططبيعة العالقة الحقيقية امنية، فقد يكون من الصعب الوقوف على االستقرار( في معظم السالسل الز عدم نظرا لوجود ظاهرة عدم السكون )و 
م االقتصادي و تقوم فكرة التكامل المشترك على المفهبدون اختبار عالقة التكامل المشترك4 حيث في مصر العمالة الزراعية بنمو القطاع الزراعي 

القة عالتكامل المشترك ومفهوم النظرية االقتصادية، وخاصة فيما يتعمق بفكرة ال للخصائص اإلحصائية للسالسل الزمنية، إذ يتم الربط بين مفهوم
وازنية ية وجود عالقة تنموذج التكامل المشترك على أن المتغيرات االقتصادية التي تفترض النظرية االقتصاد إذ ينص ،التوازنية في األجل الطويل

لل حح هذا الخويص ال تتباعد عن بعضها بشكل كبير في األجل الطويل مع إمكانية أن يختل هذا التوازن في األجل القصير4 األجل الطويل بينها في
ن هنا كان البد من تحليل وتوضيح م 4(4)التوازن في األجل الطويلحالة نحو معا إعادة هذه المتغيرات للتحرك  في التوازن بقوى اقتصادية تعمل على

التضليل الذي يلحق  ، فضال عننمو القطاع الزراعيكمؤشر ل حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي في مصركل من  العالقة الحقيقية بين
 4اآلخر حدهما باتجاهأ المتبادلة بين هذين المتغيرين وتحركها من باتجاه العالقة السببية

 :ثالبحمشكلة 
ليلة خالل السنوات الق العمالة الكلية في مصر إجماليالى تراجع األهمية النسبية للعمالة الزراعية من والدراسات  اإلحصاءاتتشير العديد من 

 المصري، لقطاع الزراعيل اجعامتر  اأداء كسعيوهو ما  ،اإلجمالي القطاع الزراعي في الناتج المحليتناقص مساهمة كما تزامن ذلك مع ، الماضية
وكأحد  ،األعمدة االقتصادية للناتج القوميكأحد أهم هذا القطاع  به من الدور الكبير الذي كان يحض وذلك بالرغم أمام تطوره، كبيرا عائقاشكل يو 

اع الزراعي القط يواجهبالغا يا األمر الذي يشكل تحد 4في مصر القطاعات االقتصادية األخرىب مقارنةخلق فرص العمل القطاعات الرائدة في  أهم

                                                 
 33044الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، ( 1)
حافظة الشرقية، عض المحاصيل بمعبد المنعم السيد عبد الفتاح ضيف )دكتور(، السيد السيد جاد عبد الرحمن )دكتور(، دراسة اقتصادية ألجور العمالة الزراعية لب( 2)

 330.4(، .(، العدد )4مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، جامعة المنصورة، المجلد )
قتصاد واألجور فى ريف ج4م4ع، رسالة دكتوراه، قسم اال عبداهلل، اآلثار االقتصادية للتغييرات التي طرأت على هيكل العمالة الزراعية عز الدين عبد القادر( 3)

 09914 الزراعي، كلية الزراعة، جامعة األزهر،
 33374، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، تحليل العالقات بين المتغيرات األساسية في االقتصاد المصري ( لمياء محمد محروس وآخرون،4)

mailto:robaelkhateb@yahoo.com
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المحلية والعالمية، والتي أثرت بصورة مباشرة او غير مباشرة على تفاعل كافة المتغيرات ل العديد من التغيرات االقتصادية المصري، وذلك في ظ
 بين تلك المتغيرات4الى اختالل التوازن في العالقة التكاملية  وأدتوالتي منها العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي،  ،االقتصادية

 هدف البحث:
ل الوقوف على هيكل وذلك من خال، في مصر تحليل أثر العمالة الزراعية على أداء القطاع الزراعي هدف البحثستياستنادا الى المشكلة البحثية، 

قطاع ج المحلي الزراعي كمؤشر على أداء الحجم العمالة الزراعية والناتكل من ، وتحليل طبيعة العالقة التكاملية الديناميكية بين العمالة في مصر
في و  ،القطاع الزراعي وتحسين أوضاعهتسهم في زيادة معدالت نمو التي  برامجالسياسات و العديد من الالزراعي بشكل عام4 وبما يساعد في وضع 

 تحقيق النمو االقتصادي للمقتصد المصري بوجه عام4  
 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

كما  لنسب المئوية4المتوسطات واالمتمثلة بو الوصفية  اإلحصائيةاالستعانة ببعض المقاييس من خالل وذلك  ،البحث أسلوب التحليل الوصفياستخدم 
باإلضافة ذا هاالتجاه العام الزمني،  الشائعة مثل باستخدام بعض النماذج اإلحصائية أيضا أسلوب التحليل اإلحصائي الكمي، وذلك استخدم البحث

 )         أهمها اختبار ديكي فولر الموسع والتي من  واستقرار السالسل الزمنية والكشف عن جذر الوحدة ،التكامل المشترك لى اختباراتا
Augmented Dick-Fuller (ADF  واختبار فيليبس يورون(Phillips-Perron)حجم العمالة  العالقة بين ، ونموذج تصحيح الخطأ لتحليل

 4الطويلو القصير  المدى في تج المحلي الزراعيالزراعية والنا
ز الجهاصادية واالجتماعية(، و خطة التنمية االقت) خطيط والمتابعة واإلصالح اإلداريوزارة الت تتمثل في ،در عدةاه من مصبيانات البحثاستقى كما 

لبيانات التي تم الحصول عليها من خالل بعض هذا باإلضافة إلى بعض ااب اإلحصائي السنوي(، الكت) المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 الدراسات واألبحاث العلمية في مجال الدراسة4

 تطور هيكل العمالة واألجور في مصر:. 1
 ومتوسط اعيالعامل الزر  رأجمتوسط تطور ميتها النسبية، وكذلك وأه وحجم العمالة الزراعية حجم العمالة الكلية يتناول هذا الجزء دراسة تطور كل من

 الل الفترةخوذلك  وأهميته النسبية من الناتج المحلي اإلجمالي،الناتج المحلي الزراعي  باإلضافة الى دراسة تطورهذا ، أجر العامل غير الزراعي
(0990-33044) 
 الكلية: تطور حجم العمالة 1. 1

عدد  تراوح4 وقد ميل إلى التزايد بشكل ملحوظي (3304-0990) فترةالالكلية خالل المصرية  حجم العمالةأن الى ( 0بالجدول رقم ) تشير البيانات
، 3304عام  مليون عامل .3.43، وحد أعلى بلغ نحو 0990عام  مليون عامل 00434بين حد أدنى بلغ نحو العمالة الكلية خالل تلك الفترة 

 4مليون عامل 04441قدر بنحو  وبمتوسط
( تبين أنها أخذت 0لة رقم )( بالمعاد3، والموضحة بالجدول رقم )الفترة هذهخالل  الكليةالمصرية لة لحجم العماوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام 

من التغيرات  %99أن حوالي  إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمة4 و مليون عامل 3471ومعنويا إحصائيا قدر بنحو  اتجاها عاما متزايدا سنويا
لى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي تعزى إ حجم العمالة الكليةالحادثة في 

لطبيعة البيانات  الرياضي المستخدم النموذج مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
 راسة4اإلحصائية للمتغير موضع الد

 :حجم العمالة الزراعية تطور 2. 1
متراوحة بين  ،تجه إلى التزايد بشكل واضحت (3304-0990خالل الفترة ) الزراعية المصرية العمالة بأن أعداد( 0بالجدول رقم ) يتضح من البيانات
، 3304في نهاية فترة الدراسة عام  مليون عامل 4477، وحد أعلى بلغ نحو 0990في بداية فترة الدراسة عام  مليون عامل 7407حد أدنى بلغ نحو 
 4مليون عامل إلجمالي الفترة 1439وبمتوسط بلغ نحو 

( تبين أنها أخذت 3( بالمعادلة رقم )3، والموضحة بالجدول رقم )المشار إليهافترة الخالل  وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لحجم العمالة الزراعية
من التغيرات  %39أن حوالي  إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمةمليون عامل4 و  3439يا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو اتجاها عاما متزايدا سنو 

تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي  الحادثة في حجم العمالة الزراعية
لطبيعة البيانات  الرياضي المستخدم النموذج مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، االختالفات إلى 

 اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة4
 تطور األهمية النسبية للعمالة الزراعية: 3. 1

لدراسة، اال أنه باستعراض نتائج تقدير األهمية النسبية للعمالة الزراعية من على الرغم من وجود تزايد واضح في حجم العمالة الزراعية خالل فترة ا
التراجع التدريجي لألهمية النسبية لمساهمة العمالة الزراعية في العمالة الكلية يتضح  (،0إجمالي العمالة الكلية المصرية والموضحة بالجدول رقم )
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 %3.43 ، الى حدهااألدنى الذي قدر بحوالي0990عام %0447 ااألعلى الذي بلغ حواليحيث تراجعت تلك األهمية من حده خالل هذه الفترة،
 إلجمالي فترة الدراسة4 %3949، وبمتوسط بلغ نحو 3300عام 

( 0ة رقم )( بالمعادل3(، والموضحة بالجدول رقم )3304-0990خالل الفترة ) وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العامل ألهمية النسبية للعمالة الزراعية
من التغيرات  %93أن حوالي  إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمة4 و %3 تبين أنها أخذت اتجاها عاما متناقصا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو

سها متغير الزمن، بينما كالتي حدثت في األهمية النسبية للعمالة الزراعية تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يع
 الرياضي المستخدم النموذج مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 

 لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة4
 

في مصر خالل والزراعي  الكلي والناتج المحلي الزراعي غيروالعامل الزراعي  لالعام راجمتوسط و  الزراعية والكلية تطور العمالة .1 جدول رقم
 (3304-0990الفترة )

 السنوات

 حجم العمالة

 بالمليون عامل
متوسط أجر 

 العامل الزراعي

 بالجنيه

متوسط أجر 

العامل غير 

 الزراعي

 بالجنيه

 الناتج المحلي

 بالمليار جنيه

 )%( الزراعية الكلية
 )%( زراعيال لكليا

1983 11.07 4.14 37.4 420.5 1317.6 25.41 5.72 22.5 

1984 11.37 4.19 36.9 436.9 1451.5 30.08 6.38 21.2 

1985 11.67 4.23 36.2 450.5 1602.5 35.64 7.67 21.5 

1986 12.00 4.28 35.7 466.4 1717.7 41.43 10.11 24.4 

1987 12.23 4.33 35.4 483.6 1837.8 49.34 11.12 22.5 

1988 12.69 4.38 34.5 501.5 2160.4 58.63 14.4 24.6 

1989 13.03 4.43 34.0 518.6 2394.7 73.17 17.74 24.2 

1990 13.38 4.47 33.4 549.8 2700.7 91.54 19.11 20.9 

1991 13.74 4.51 32.8 636.4 3027.5 110.01 21.68 19.7 

1992 14.01 4.55 32.5 681.5 3358.2 131.06 24.43 18.6 

1993 14.44 4.58 31.7 733.9 3734.1 146.16 27.5 18.8 

1994 14.94 4.62 30.9 793.1 4165.4 162.97 31.05 19.1 

1995 15.06 4.66 30.9 866.4 4682.5 191.01 36.97 19.4 

1996 15.34 4.69 30.6 959.9 5216.2 214.19 42.33 19.8 

7881 15.83 4.75 30.0 1065.3 5852.7 240.30 54.54 19.0 

7889 16.18 4.80 29.7 1132.6 6192.2 655.15 59.85 18.3 

7888 16.75 4.86 29.0 1197.8 6634.4 696.49 46.94 18.7 

6000 17.20 4.91 28.5 1263.6 7175.2 774.51 44.01 17.4 

6007 17.56 4.97 28.3 1278.1 7683.1 776.45 49.71 17.6 

6006 17.86 5.03 28.2 1339.9 8037.8 745.45 57.96 18.0 

6007 18.12 5.10 28.1 1428.5 8578.6 780.56 58.64 17.7 

6005 18.72 5.19 27.7 1495.8 9250.0 545.76 14.68 16.5 

6004 19.75 5.29 27.6 1580.1 9604.7 405.47 97.11 16.1 

6005 78.55 5.54 28.2 1658.4 10031.7 497.75 88.84 17.2 

6001 60.41 6.02 29.3 1739.7 10568.3 170.78 777.7 15.9 

6009 67.94 5.47 29.9 2262.4 70896.4 944.70 774.4 15.8 

6008 66.47 5.70 28.0 2458.4 77540.5 885.04 750.81 16.2 

6070 66.89 5.76 27.5 2749.6 76476.5 7740.48 780.75 16.5 

6077 67.75 5.77 26.2 2923.2 77076.9 7708.87 679.66 16.7 

6076 67.97 5.50 26.9 3085.6 77415.7 7514.77 667.58 15.2 

6077 67.80 5.50 27.6 3653.6 75704.6 7455.64 657.75 15.7 

6075 67.89 5.17 28.1 3906.4 74996.5 7514.84 615.46 16.5 

6074 65.70 5.99 28.3 4136.8 75757.8 7967.40 695.7 15.6 

6075 64.59 6.97 27.1 4521.2 71706.4 7808.54 779.99 16.7 

6071 65.65 1.55 28.3 4706.7 79677.7 7815.60 789.45 20.2 

 18.7 99.72 586.02 7782.04 1670.80 29.8 5.28 17.75 المتوسط

 المصدر:
 جمعت وحسبت من:

 االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة.وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية  -1
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة. -2
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معادالت االتجاه الزمني العام لكل من حجم العمالة الكلية وحجم العمالة الزراعية وأهميتها النسبية ولمتوسط أجر العامل الزراعي  .2جدول رقم 
 (330.4 -0994في مصر خالل الفترة ) وأهميته النسبية الزراعيالكلي والناتج المحلي  الزراعي وللناتج المحلي وغير

رقم 
 المعادلة

 المتغير
 المعنوية T F 2R المعادلة التابع

 معنوي Ŷi =  9.7 + 0.45 Xi 43.64 1904.1 8..0 حجم العمالة الكلية (1)
 معنوي Ŷ i = 3.7 + 0.09 Xi 16.70 312.3 8..8 حجم العمالة الزراعية (2)
 معنوي Ŷi = 35.5 – 0.02 Xi - 12.2 1.0.2 8.02 )%( للعمالة الزراعية (3)
 معنوي .Ŷi = 434.9 + 117 Xi 13.09 171.4 8.0 أجر العامل الزراعي (.)
 معنوي Ŷi = 1014 + 488.7 Xi 33.53 1124.5 8..6 أجر العامل غير الزراعي (3)
 معنوي Ŷi = 407.4 + 91.2 Xi 12.49 155.9 8.03 ج المحلي اإلجماليالنات (7)
 معنوي Ŷi = 64.7 + 9.3 Xi 11.54 133.1 8.08 الناتج المحلي الزراعي (6)
 معنوي Ŷi = 22.5 – 0.21 Xi -8.22 67.6 8.76 الزراعي لمحليلناتج ال % (0)

 حيث أن:
iŶ:  في السنة القيمة التقديرية للمتغير التابع i. iX  متغير الزمن في السنة :i   ،.35,……, 3,2,1 = i 

 .(1) حسبت من بيانات الجدول رقم   المصدر:
 

 تطور متوسط أجر العامل الزراعي: .. 2
حده (، حيث بلغ 3304-0990( الى التزايد التدريجي لمتوسط أجر العامل الزراعي في مصر خالل الفترة )0بالجدول رقم )الورادة تشير البيانات 

 جنيه4 103340بنحو  3304جنيه، في حين بلغ حده األعلى في نهاية الفترة عام  73341بنحو  0990األدنى في بداية فترة الدراسة عام 
أخذ  ( تبين أنه7( بالمعادلة رقم )3وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لمتوسط أجر العامل الزراعي خالل فترة الدراسة، والموضحة بالجدول رقم )

من التغيرات التي حدثت  %97أن حوالي  إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمةجنيها4 و  004اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 
تغير الزمن، بينما م في متوسط أجر العامل الزراعي خالل هذه الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها

 الرياضي المستخدم النموذج مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
 لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة4 

 غير الزراعي: تطور متوسط أجر العامل 3. 1
( يميل الى التزايد بوجه عام 3304-0990غير الزراعي في مصر خالل الفترة ) ( بأن متوسط أجر العامل0رقم )يتضح من بيانات الجدول 

 جنيه4 0930040بنحو  3304جنيه، في حين بلغ حده األعلى عام  .00044بنحو  0990وبمعدالت متزايدة، حيث بلغ حده األدنى عام 
( تبين أنه 1( بالمعادلة رقم )3خالل هذه الفترة، والموضحة بالجدول رقم ) غير الزراعي جر العاملوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لمتوسط أ

من التغيرات  %94 أن حوالي إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمةجنيه4 و  79944أخذ اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 
خالل هذه الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير  يغير الزراع الحادثة في متوسط أجر العامل

الرياضي  النموذج مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
 حصائية للمتغير موضع الدراسة4لطبيعة البيانات اإل المستخدم

يتضح بشكل جلي تراجع  نسبة مساهمةالعمالة الزراعية في اجمالى قوة العمل في مصر، وذلك بالرغم من أن حجم  وفي ضوء النتائج السابقة
ر، وفي سوق العمل في مصفي  4 مما يشير الى وجود خلل ماالملحوظ متوسط أجر العامل الزراعي يتجه الى التزايدكذلك العمالة الزراعية نفسه و 

 4خرىاأل المتغيرات االقتصادية كذلك وجود خلل في عالقة العمالة الزراعية ببعضوتخصيصها، و  آلية توجيه واستغالل الموارد البشرية
 . تطور مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي:2

في مصر، فانه البد من دراسة تطور كل من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج  ي الكليلزراعي في الناتج المحلللوقوف على مدى مساهمة القطاع ا
 ، وفيما يلي أهم ما تم التوصل إليه في هذا الصدد4الكلى، وكذلك األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي محلي الزراعيال
 تطور الناتج المحلي اإلجمالي: 1. 2

 19.433 حون جي بوجه عام، حيث بلغ متوسط قيمتهتجه إلى التزايد التدريت الدراسة فترةخالل  المحلي الكلىالناتج قيمة  أنب (0) الجدول يتضح من
 33044عام  مليار جنيه 094743بلغ نحو  ىأعل ، وحد0990عام  مليار جنيه 31470نحو لغ بأدنى ، متراوحا بين حد مليار جنيه
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في مصر خالل تلك الفترة قد أخذ اتجاها عاما  كلى( إلى أن الناتج المحلي ال3( الموضحة بالجدول رقم ).ي العام رقم )وتشير معادلة االتجاه الزمن
من التغيرات الحادثة في الناتج  %90أن حوالي  إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمةمليار جنيه4 و  9043متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو 

ي خالل تلك الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي المحلي اإلجمال
لطبيعة البيانات  الرياضي المستخدم النموذج مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 

  حصائية للمتغير موضع الدراسة4اإل
 :الزراعي تطور الناتج المحلي 2. 2

وقد بلغ متوسطه  ( يميل إلى التزايد بصفة عامة33044-0990لفترة )خالل ا الزراعي ناتج المحليأن الب( 0بالجدول رقم )الواردة  يتضح من البيانات 
 099417وحد أعلى بلغ نحو  0990مليار جنيه عام  1443ن حد أدنى بلغ نحو مليار جنيه، متراوحا بي 99443 نحو خالل الفترة المشار إليها

 4 3304مليار جنيه عام 
أخذ اتجاها عاما خالل تلك الفترةفي مصر  الزراعي( إلى أن الناتج المحلي 3( الموضحة بالجدول رقم )4وتشير معادلة االتجاه الزمني العام رقم )

ناتج المحلي من التغيرات الحادثة في ال %93أن  إلى (2Rمعامل التحديد ) تشير قيمةمليار جنيه4 و  940بنحو متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر 
التي  التي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غيرة خالل تلك الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفني الزراعي

 لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة4  الرياضي المستخدم النموذج مالئمة( مدى F) توضح قيمةكما يعكسها متغير الزمن، 
 تطور األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي: 3. 2

 تد بلغق خالل الفترة المشار إليها في مصر لزراعي من الناتج المحلي الكلىاألهمية النسبية للناتج المحلي ا الى أن( 0تشير البيانات بالجدول رقم )
 0999، في حين بلغت حدها األعلى عام %0143بنحو  3303دنى في عام بلغت حدها األ بأنها4 كما يتضح الفترة إلجماليكمتوسط  %0944 نحو

 4%.374وذلك بنحو 
(، والموضحة 3304-0990خالل الفترة ) لمحلي الكلىا وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لألهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج

معامل التحديد  تشير قيمةو 4 %3430حوالي ب ا ومعنويا إحصائيا قدرأخذت اتجاها عاما متناقصا سنوي ها( تبين أن9( بالمعادلة رقم )3بالجدول رقم )
(2R) التي ة نيتعزى إلى التغيرات االقتصادية والف عي خالل هذه الفترةناتج المحلي الزرامن التغيرات الحادثة في األهمية النسبية لل %4.أن  إلى

 مالئمة( مدى Fتوضح قيمة معامل )كما يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
 سة4لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدرا الرياضي المستخدم النموذج

ؤكد مشكلة اإلجمالي في مصر، وهو ما ي القطاع الزراعي في الناتج المحلي تراجع مساهمةأيضا يتضح التي تم التوصل إليها،  النتائج ظل تلكوفي 
ج المحلي اإلجمالي تالنسبية للناتج المحلي الزراعي من النا األهميةوعندما يتزامن تناقص 4 أداءا متراجعا للقطاع الزراعي المصري يشير إلىو ، الدراسة

ى الناتج ية ومستو العمالة الزراعية في اجمالى العمالة الكلية، فانه البد من وجود عالقة متأصلة بين حجم العمالة الزراع تراجع  نسبة مساهمةمع 
بر فترة زمنية ع التعرف على طبيعتهاو تحليل تلك العالقة دراسة و األمر الذي يستدعي  مؤشرات نمو القطاع الزراعي4 أحدأهمباعتباره  المحلي الزراعي

 4(3304-0990) سنة 01فترة الدراسة الى نحو  طالةال طويلة نسبيا، وهو ما حذا بنا
 
 العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي: . قياس العالقة بين3

هذين  عديد من االختبارات المتعلقة بالسالسل الزمنية لكل منفانه البد من إجراء ال العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي بينللوقوف على العالقة 
 المتغيرين، وذلك على النحو التالي:

 اختبارات سكون السالسل الزمنية: 1. 3
منية للسالسل الز  فإن فحص الخصائص اإلحصائية غالبا ما تتسم السالسل الزمنية التي تصف المتغيرات االقتصادية الكلية بعدم االستقرار، وبالتالي

 الخطوة المنهجية األولـى التي تبين نمط واتجاه العالقة بين المتغيرات، وذلـك ألن معظم المتغيرات لمتغيرات الدراسة قبل إجراء التحليل القياسي تعد
ري اختبار استقرار السالسل لذا فمن الضرو  .االقتصادية تتغير وتزداد مع الزمن، األمر الذي يجعل متوسطاتها وتبايناتها غير مستقرة ومرتبطة بالزمن

إجـراء عالقة انـحـدار على سالسل زمنية غير مستقرة في النماذج القياسية إلـى وجـود ما يعرف ، حيث يؤدي الزمنية ومعالجتها في حالة عدم االستقرار
، Eviewsتقرار السالسل الزمنية باستخدام برنامج أجريت االختبارات المعتادة المتعلقة باسوقد  Spurious Regression).االنـحـدار الـزائـف ) بظاهرة

 .(1) وفيما يلي عرض لنتائج تلك االختبارات
  

                                                 

 مرجع سبق ذكره4 لمياء محمد محروس وآخرون، (1)
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 (:Levelعند المستوى الصفري ) اختبار جذر الوحدة 1. 1. 3
عديد من الدراسات ضحت الفقد أو  يعتبر تحليل السالسل الزمنية على درجة كبيرة من األهمية من أجل التأكد من استقرار هذه السالسل ودرجة تكاملهـا،

لسلة زمنية ساإلحصائية واالقتصادية أن كثيرًا من السالسل الزمنية تتسم بعدم االستقرار الحتوائها على جذر الوحدة4 ويعني وجود جذر الوحدة في أي 
ذر وحدة في التي تحتوي فعاًل على ج أن متوسط قيم المتغير وتباين المتغير غير مستقلين عـن الـزمن4 ويؤدي افتراض استقرار السالسل الزمنية

 4(1)النماذج القياسية إلـىوجود ارتباط زائف بينها ومشاكل في التحليل واالستدالل القياسي 
من أشهر اختبارات الكشف عن وجود جذر الوحدة4 وبتطبيق اختبار Augmented Dick-Fuller (ADF اختبار ديكي فولر الموسع ) ويعتبر

(ADF) حجم العمالة الزراعية  دراسةعلى متغيري ال(AL والناتج المحلي الزراعي ،AGDP)  وجود قاطع )في الحاالت الثالث التي تتضمن
Intercept اتجاه عام ، قاطع وTrend & intercept قاطع واتجاه عام ، بدونNone،)  وذلك بهدف اختبار مدى استقرارية تلك المتغيرات خالل

وحدة، أي أن كال الى وجود جذر  الجدول (4 وتشير النتائج بهذا0سة الى النتائج الموضحة بالجدول رقم )، توصلت الدرا(3304-0990) الفترة
أكبر من القيم  الجدولية tقيمة وتعاني من مشكلة عدم االستقرار عند المستوى الصفري، حيث أن غير ساكنة يري الدراسة لمتغ السلسلتين الزمنيتين

 34314اقل من مستوى المعنوية ( Probديكي فولر الموسع ) ، كما أن القيمة االحتمالية الختبار%1ى معنوية الحرجة المناظرة لها عند مستو 
 ( غير مستقرة عند المستوى الصفريAGDP 4، والناتج المحلي الزراعي ALحجم العمالة الزراعية  وبالتالي فان بيانات السلسلة الزمنية لكل من

 
 المستوى الصفري  لمتغيري الدراسة عندAugmented Dick-Fuller (ADF ي فولر الموسع )نتائج اختبار ديك .3جدول رقم 

 (3304-0990)خالل الفترة 

Variables 

Test for unit root in Level 

Intercept Trend & intercept None 

T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 
T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 
T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 

Log (AL) 1.32 - 2.95 0.998 - 1.20 - 3.55 0.894 4.385 - 1.95 1.000 

Log 

(AGDP) 
- 1.59 - 2.95 0.476 - 2.35 - 3.55 0.397 8.499 - 1.95 1.000 

 (.%3مستوى المعنوية )   .Eviews 10( باستخدام برنامج ADF)جمعت وحسبت من نتائج اختبار  المصدر:
 (:First differenceاختبار جذر الوحدة عند الفرق األول ) 2. 1. 3

طع واتجاه )وجود قاطع، قاالثالث وفي الحاالت  لكل منهماالفرق األول السلسلتين الزمنيتين لمتغيري الدراسة بعد أخذ على  (ADF)بتطبيق اختبار 
وجود جذر الوحدة، أي أن جميع السالسل  ( الى عدم7التي تم التوصل إليها والموضحة بالجدول رقم ) ، تشير النتائجقاطع واتجاه عام(، بدون عام

لسالسل الزمنية المشار إليها أصغر من القيم الحرجة المناظرة لها لالجدولية  tقيمة الزمنية للمتغيرات قيد الدراسة ساكنة عند الفروق األولى، حيث أن 
 34314( اقل من مستوى المعنوية Probديكي فولر الموسع ) أن القيمة االحتمالية الختبار كما ،%1عند مستوى معنوية 

للمتغيرات المستخدمة بالدراسة بعد إجراء الفرق األول خالل Augmented Dick-Fuller (ADF نتائج اختبار ديكي فولر الموسع ) .. ول رقمجد
 (3304-3330)الفترة 

Variables 

Test for unit root in first difference 

Intercept Trend & intercept None 

T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 
T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 
T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 

D Log 

(AL) 
- 4.025 - 2.95 0.003 - 4.309 - 3.55 0.008 - 2.810 - 1.95 0.006 

D Log 

(AGDP) 
- 3.998 - 2.95 0.004 - 4.099 - 3.55 0.015 - 1.241 - 1.95 0.193 

 (.%3مستوى المعنوية )   .Eviews 10( باستخدام برنامج ADF)جمعت وحسبت من نتائج اختبار  المصدر:

                                                 

صادية ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتتأثير االئتمان المصرفي لتمويل الواردات على الواردات في المملكة العربية السعودية هلل القدير،خالد بن حمد عبد ا (1)
 33314(، 3(، العدد )30والقانونية، المجلد )
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حجم العمالة الزراعية، والناتج الدراسة ) لسالسل الزمنية لمتغيريسكون ال Augmented Dick-Fullerتبين من نتائج اختبار  وبناء على ما سبق
متغيرات تصبح , أي أن الإجراء الفرق األولعدم االستقرار عند المستوى الصفري, ولكنها تصبح مستقرة عند تعاني من مشكلة  ( أنهاالمحلي الزراعي

بأن أغلب  ضمتكاملة من الدرجة األولى طالما أن الفرق األول لكل منها متكامل من الدرجة صفر4 وهذه النتائج تنسجم مع النظرية القياسية التي تفتر 
ون غير ساكنة عند المستوى الصفري، لكنها تصبح ساكنة عند الفرق األول4 وهذا يعني أن السالسل الزمنية تتحرك معا المتغيرات االقتصادية تك

وبالتالي تؤكد نتائج اختبار جذر الوحدة على عدم دقة استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية في تقدير العالقة بين حجم العمالة  عبر الزمن4
 لمحلي الزراعي، وتشكل مبررا إلتباع أساليب قياسية أخرى مثل اختبار التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ4الزراعية والناتج ا

 المشترك: التكامل اختبار 2. 3
 على لمشترك لتكامال تحليال ويركز .الطويل المدى في الدراسة متغيري بين وتوازن تكامأل عالقات وجود إمكانية  ىعل للتعرف االختبار هذا يجرى
ويقوم مبدأ  أكثر4 وأ متغيرين بين الطويل المدىى  ف توازنية عالقة استحداث ويحاول االستقرار، عدم إشكالية على التغلب كن البواقي حتىيم سلوك

 عالقة وجود )بمعنى تكامال مشترًكا بينهما يكون أن يمكن ننيساك غير أكثر أو على أن متغيرين Engle and Granger التكامل المشترك بحسب
أخذ  بعد السكون خاصية متغيرما حقق إذا وعادة األخر، أحدهماعلى انحدار في ساكنة نفسها البواقي إذا كانت الطويل( المدى على بينهما توازنية

 ما لمتغير (levelوى )بالمقابل إذا كان المست I(d). ويرمز له بالرمزd يعتبر متكامال من الدرجة  المتغير هذا فإن ،d المرات الفروق له عدد من
 I(0) (14)هذا المتغير يعتبر  فإن ساكن بالفعل

رط مجموعة من الشروط، يتمثل الش, فال بد من توافر والناتج المحلي الزراعي حجم العمالة الزراعيةوللتعرف على مدى وجود تكامل مشترك بين 
اختبار إليه نتائج  ما أشارتنفس الدرجة, وهذا الشرط تم تحققه بالفعل من خالل استقرارية السالسل الزمنية والتي يجب أن تكون مستقرة من األول في 

Augmented Dick-Fuller 4اآلخر أحدهماعلى انحدار الناتجة من سلسلة البواقي أما الشرط اآلخر فهو استقرار ( عند المستوى الصفريLevel)4 
جد عالقة طويلة األجل بين المتغيرات الحقيقية األساسية, وذلك بعد التأكد من أن جميع ومن ثم فان نتائج دراسة االستقرار تشير الى أنه في حالة و 

تغيرات في مالمتغيرات لها نفس درجة التكامل, فانه يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى التي تقدم وصفا مالئما يربط بين القيم المشاهدة لهذه ال
الطويل4 إضافة الى ذلك فان العالقة التوازنية تعني انه ال يمكن ألي من المتغيرات التحرك باستقالل عن األجل القصير ومسارها التوازني في األجل 

 4اآلخر, وهو ما أدى الى إجراء اختبارات التكامل التي تختبر وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغيرات األساسية
 :Phillips-Perron اختبار استقرار البواقي  1. 2. 3

 لبواقيا التكامل المشترك، وهو عدم استقرارية المتغيرات عند المستوى الصفري، فانه البد من اختبار استقرارية بعد تحقق الشرط الضروري لوجود
 منو  اآلخر، حيث يجب أن تكون تلك البواقي هي األخرى ساكنة كشرط آخر لوجود تكامل مشترك بين المتغيرين4 على أحدهما انحدار في نفسها

ة والناتج حجم العمالة الزراعيتقدير نموذج االنحدار بين أجل اختبار مدى استقرارية البواقي نقوم في البداية في الحصول على البواقي من خالل 
 4المحلي الزراعي

السلسلة ( على Augmented Dick-Fuller )الذي يعتبر اختبار من االختبارات البديلة الختبار  Phillips-Perron(P.P) وبتطبيق اختبار 
(، توصلت الدراسة الى النتائج الموضحة 3304-0990) ، وذلك بهدف اختبار مدى استقرارية تلك البواقي خالل فترة الدراسة(uالزمنية للبواقي )

يث أن ستوى الصفري، حساكنة عند الم السالسل الزمنية للبواقي(4 وتشير النتائج بذلك الجدول الى عدم وجود جذر الوحدة، أي أن 1بالجدول رقم )
 كما أن القيمة االحتمالية الختبار ،%1( أقل من القيم الحرجة المناظرة لها وذلك عند مستوى معنوية 1الجدولية كما هو موضح بالجدول رقم ) tقيمة 

 34314( اقل من مستوى المعنوية Probديكي فولر الموسع )
 

 (3304-3330)للبواقي عند المستوى الصفري خالل الفترة  Phillips-Perron (P.Pنتائج اختبار فيلبس بيرون ) .3 جدول رقم 

Residuals 

Test for unit root in Level 

Intercept Trend & intercept None 

T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 
T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 
T-

Statistic 

Test 

critical 

value 

(5%) 

Prob 

u - 4.22 - 2.954 0.023 - 4.355 - 3.55 0.008 - 4.288 - 1.95 0.0001 

 (.%3مستوى المعنوية )  .Eviews 10باستخدام برنامج  Phillips-Perron (P.P)جمعت وحسبت من نتائج اختبار  المصدر:
                                                 

اإلسكندرية،  اعي،الزر  االقتصاد حوثب معهد العليا، الدراسات طالبو  للباحثين محاضرات الزمنية، السالسل لتحليل الحديثة المنهجية الرسول، اليزيد أبو ( أحمد1)
33074 
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 1929(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ل تكامعالقة ود وجالى  لعمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي()حجم ا الدراسة اختبار التكامل المشترك لمتغيري تشير نتائج وبناء على ما سبق
القة توازنية طويلة ن بينها علمتغيرين تتحرك معا عبر الزمن، وأا مما يعني أن السالسل الزمنية لهذين، رينالمتغي مشترك من الدرجة األولى بين هذين

 ثيل تلك العالقة هو نموذج تصحيح الخطأ4األمد تعرف بانحدار التكامل المشترك، كما أن أنسب نموذج لتم
 ار فترة اإلبطاء المثلى للنموذج:اختب 2. 2. 3

 األفضلمن و  يعتبر اختبار الفجوة الزمنية من األمور الهامة لدقة النموذج، ويعتبر نموذج جرانجر للسببية من أكثر النماذج حساسية لفترات اإلبطاء4
اختبار فترة اإلبطاء وتشير نتائج ( عندما يكون حجم العينة صغير نسبياAIC 4ادا على قيم معيار اكاكي )اعتم للنموذج اإلبطاءاختيار عدد فترات 

، كما توافقت معه AIC)لمعيار )وفقا وذلك  ة اإلبطاء الثالثةفتر  للنموذج هيأن فترة اإلبطاء المثلى الى  (.بالجدول رقم ) ةموضحوال،المثلى للنموذج
 هيتكون فترة اإلبطاء المثلى للنموذج 4 وبالتالي SC  ،HQوفقا لمعيار إبطاءفي حين يتضح عدم وجود فترات LR, FPE). ) كل من يارمع قيم

 4فترة اإلبطاء الثالثة
 

 فترة اإلبطاء المثلى للنموذج 74 جدول رقم 
VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: DLOGAGDP DLOGAL    
Exogenous variables: C     
Date: 05/13/19   Time: 01:34     
Sample: 1 35      
Included observations: 29     

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 110.2090 NA 1.97e-06 -7.462688 -7.368392* -7.433156* 
1 114.2909 7.319336 1.96e-06 -7.468339 -7.185450 -7.379742 
2 115.3215 1.705709 2.42e-06 -7.263548 -6.792067 -7.115886 
3 124.1509 13.39643* 1.76e-06* -7.596615* -6.936541 -7.389888 
4 125.0183 1.196411 2.23e-06 -7.380574 -6.531907 -7.114782 
5 128.7669 4.653373 2.35e-06 -7.363232 -6.325973 -7.038376 

                     
 * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 Eviews 104برنامج  من مخرجات :رالمصد
 
 : Granger causality testاختبار سببية جرانجر 3. 2. 3
 بين مشترك تكامل جودو  حالة المتغيرات االقتصادية موضع الدراسة، ففي بين وقوة العالقة طبيعة على للتعرف للسببية جرانجر أسلوب تطبيق يتم

 وجود من التأكد عدب الطويل األجل في العالقة وذلك بهدف تحديد ،السببية العالقة لنموذج الخطأ تصحيح حد بإضافة النموذج ديلتع يتم المتغيرات
 يوضح ال لمشتركا التكامل ولكن األقل، على واحد اتجاه في بينهما سببية عالقة هناك تكون أن يجب  أن يعني فهذا المتغيرين، بين مشترك تكامل
 (:1التاليين ) االنحدارين للسببية تقدير جرانجر اختبار ويتضمن المتغيرات4 بين السببية عالقةال اتجاه

                                                 

 مرجع سابق4 الزمنية، لسالسل  لتحليل الحديثة المنهجية الرسول، اليزيد أبو ( أحمد1)



 874           ر أثر العمالة الزراعية على نمو القطاع الزراعي في مص

 1929(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

1 t+ u j -t j Yβ Σ + i -t X  iα Σ=  tY 
2t+ u j -t j Yδ Σ+ i -t X iλ Σ=  tX 

 :حيث أن
1 t, u2tuارتباط بينها4 يوجد ال والتي الخطأ حدود : هي 
jδ  ، βj،λi   ،αi متغيرات4ال معامالت هي 

 حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي بين كل من (Granger Causality)( الى نتائج اختبار العالقة السببية .وتشير النتائج بالجدول رقم )
رات تكون المتغي وذلك لمعرفة مدى تأثر كل منهما باآلخر، وذلك بعد تحقق شروط اختبار جرانجر، وهي أن، (3304-0990في مصر خالل الفترة )

أننا نرفض فرضية  إذ، وليس العكس، D Log(AGDP)يسبب المتغير  D Log (AL)أن المتغير مستقرة من نفس الدرجة4 ويتضح من تلك النتائج 
 احداتجاه و في وجود عالقة سببية معنوية إحصائيا  ، وبالتالي يتبينD Log(AGDP)ال يسبب المتغير  D Log (AL)المتغير  العدم التي تقول بأن

 4الناتج المحلي الزراعيحجم العمالة الزراعية الى  من
 

في مصر خالل الفترة  الزراعي حجم العمالة الزراعية والناتج المحليبين  (Granger Causality) نتائج اختبار العالقة السببية (:7جدول رقم )
(0990-3304) 

Prob. F-Statistic Null Hypothesis 

0.066 7.648 DLog(AL) does not Granger Cause D Log (AGDP) 

0.567 0.701 D Log (AGDP) does not Granger Cause D Log (AL) 

 المصدر:
 .Eviews 10باستخدام برنامج   (Granger Causalityجمعت وحسبت من نتائج اختبار)

 
 :Error Correction Model ((ECMنموذج تصحيح الخطأ   .. 2 .3

وضع م ذج تصحيح الخطأ على فرضية مؤداها أن هناك عالقة توازنية طويلة المدى، تتحدد في ظلها القيمة التوازنية للمتغيراتيقوم مفهوم نمو 
 نه من النادر أن تتحقق، ومن ثم فقد تأخذ المتغيرات قيما مختلفة عن قيمتهالتوازنية على المدى الطويل، إال أ4 وبالرغم من وجود هذه العالقة االدراسة

ى الطويل، هذا الخطأ أو جزء منه على األقل في المدأ التوازن، ويتم تعديل أو تصحيح توازنية، ويمثل الفرق بين القيمتين عند كل فترة زمنية خطال
 ولذلك جاءت تسمية هذا النموذج بنموذج تصحيح الخطأ4

لطويل عنها في المدى القصير، كما يتميز بخواص أفضل بأنه يفصل العالقة في المدى ا انجل غرانجريتميز نموذج تصحيح الخطأ عن نموذج و 
 Engel Grangerغرانجر )-في حالة العينات الصغيرة، وتعد المعلمة المقدرة في النموذج أكثر اتساقًا من تلك الطرق األخرى مثل طريقة انجل

( منهجًا Persaran 2001( يقدم )ECMفي ظل ) (4 والختبار مدى تحقق التكامل المتزامن بين المتغيراتJohansen 1988( وجوهانسن )1987
بإمكانية  جحديثًا الختبار مدى تحقق العالقة التوازنية )القصيرة والطويلة األجل( بين المتغيرات في ظل نموذج تصحيح الخطأ، حيث يتميز ذلك المنه

، أو كان بينهما تكامل مشترك من نفس I(1)ن الدرجة األولى أو متكاملة م I(0)التطبيق سواء كانت المتغيرات التفسيرية متكاملة من الدرجة الصفر 
سن للتكامل نالدرجة، ويمكن تطبيقها في حالة العينات الصغيرة على خالف الطرق السابقة التقليدية، وال يطبق هذا النموذج إال بعد نجاح اختبار جوها

 يرية(، وهي:)التفس بع والمتغير أو المتغيرات المستقلةن المتغير التايفترض نموذج تصحيح الخطأ وجود نوعين من العالقات بي4 و (1) المتزامن
  عالقة طويلة المدى، أي عالقة توازنية على المدى البعيد بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية، وتقاس العالقة هنا بمقياس مستوى

 متغيرات النموذج4
  ة التي تظهر بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية في كل فترة زمنية، وتقاس منعالقة قصيرة المدى، وهي العالقة اآلنية أو المباشر 

 يتطلب تقدير نموذج تصحيح الخطأ ما يلي:و  خالل التغيرات فيما بينها في كل فترة4
 ة4التحقق من مدى سكون متغيرات النموذج، وتحديد رتبة تكامل كل متغير على حده، وذلك عن طريق اختبار جذر الوحد 
 كون سلسلة وس التأكد من وجود عالقة توازنية بين متغيرات النموذج، ويتم ذلك من خالل اختبار التكامل المشترك بين هذه المتغيرات

 4البواقي الناتجة من انحدار أحدهما على اآلخر

 ي:النموذج التالتقدير قصير من خالل لتأثير المتغير المستقل على المتغير التابع في المدى ال ECM))نموذج تصحيح الخطأ ويمكن تقدير 
                                                 

 33034طنطا،  امعةج التجارة، كلية دكتوراه، رسالة العربية، مصر جمهورية في الصادرات على الصرف سعر أثر السيد، تحليل لطفي أشرف (1)
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 1929(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

t + V 1-t u 3 A –i  X∆ 2 + A 1= A t∆Ŷ 
 حيث أن:

t∆Ŷ:  في الفترة  القيمة التقديرية للمتغير التابع بعد أخذ الفرق األولt 4 
tX ∆ في الفترة : قيمةالمتغير المستقل بعد أخذ الفرق األولt4 
1-t u 1: حد الخطأ في الفترة-t4 
)3 , A2 , A1(A 4معامالت النموذج : 

آلية تصحيح الخطأ، وهي تقيس سرعة التعديل من عدم التوازن في المدى القصير الى التوازن في المدى الطويل، تمثل  A 3وتجدر االشارة هنا الى أن
 4تحد الخطأ للنموذج الكلي والذي يفترض أن يتوزع توزيعا طبيعيا وبمتوسط حسابي صفر وتباين ثاب t Vفي حين تمثل 

ة توصلت بالصيغة اللوغاريتمية المزدوج في مصر حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي كل من بتقدير نموذج تصحيح الخطأ للعالقة بينو 
 (4 وتشير تلك النتائج الى أن تلك العالقة يمكن تمثيلها من خالل النموذج التالي:4ل رقم )الدراسة الى النتائج الموضحة بالجدو 

 
t + V )1 -(t  u 0.10 –t  D Log (AL) = 0.12 + 0.38 t^(AGDP) LogD  

(10.81) ( 2.99)                (-4.04)                                    
= 0.35             F = 8.252 R 

 حيث أن:
t 

^(AGDP): في السنة بالمليار دوالر التقديرية للناتج المحلي الزراعي المصري القيمة t 4 
tAL : في السنة حجم العمالة الزراعية المصرية بالمليون عاملt4 
1-t u 1: حد الخطأ للعالقة في الفترة-t4 
D  4تمثل قيمة المتغير بعد أخذ الفرق األول : 

قدرت قيمة  4 حيثي الزراعيحجم العمالة الزراعية والناتج المحلوتشير نتائج هذا النموذج الى وجود عالقة معنوية إحصائيا في المدى الطويل بين 
حجم العمالة الزراعية والناتج ، مما يعني أن حد تصحيح الخطأ يقوم بتصحيح اختالل العالقة بين كل من 3403معامل حد تصحيح الخطأ بنحو 

من االختالل  %03خرى فان سنويا4 وبعبارة أ %03في المدى الطويل، أي أن سرعة تعديل االختالل في العالقة بين المتغيرين هي  المحلي الزراعي
في المدى الطويل يصحح في سنة واحدة4 وقد جاءت إشارة حد تصحيح الخطأ  حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعيفي العالقة بين كل من 

 4حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعيسالبة وهو ما يؤكد على معنوية العالقة طويلة األجل بين كل من 
الناتج المحلي الزراعي  من التغيرات التي حدثت في %01، مما يشير إلى أن حوالي 3401 وقد بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي

 ( ترجع إلى التغير في المتغيرات المستقلة التي اشتمل عليها النموذج33044-0990خالل الفترة ) المصري
 في مصر خالل حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعي بين  صحيح الخطأ للعالقةنتائج تقدير نموذج ت .6 جدول رقم

 (3304-0990الفترة )

 .Eviews 10برنامج  من مخرجات المصدر:
 الملخص

Dependent Variable: DLOGAGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/19   Time: 16:27   

Sample (adjusted): 2 35   

Included observations: 34 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.119354 0.011039 10.81254 0.0000 

DLOGAL 0.380128 0.382085 2.994879 0.0275 

U(-1) -0.104478 0.025847 -4.042143 0.0003 

R-squared 0.347337 Mean dependent var 0.124819 

Adjusted R-squared 0.305230 S.D. dependent var 0.062142 

S.E. of regression 0.051797 Akaike info criterion -2.998857 

Sum squared resid 0.083172 Schwarz criterion -2.864178 

Log likelihood 53.98057 Hannan-Quinn criter. -2.952927 

F-statistic 8.248855 Durbin-Watson stat 1.900680 

Prob(F-statistic) 0.001342    
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نظيم الموارد اإلنتاجية بعملية ت الذي يقوم ألنها تعتبر الموردلزراعية، وذلك تعتبر العمالة الزراعية من أهم الموارد االقتصادية المؤثرة في عملية التنمية ا
 في مشكلة البحث وتتلخص القتصادية المثلى التي تحقق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية المتاحة4الزراعية وتوجيهها للحصول على التوليفة ا

لي، مع تناقص مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمابالتزامن تراجع األهمية النسبية للعمالة الزراعية من إجمالي العمالة الكلية في مصر، 
دف المشكلة البحثية، يسته وانطالقا من 4كأحد أهم القطاعات الرائدة في خلق فرص العمل للقطاع الزراعي المصري متراجعا وهو ما يعكس أداءا

ين كل تحليل طبيعة العالقة التكاملية الديناميكية ب تحليل أثر العمالة الزراعية على أداء القطاع الزراعي في مصر، وذلك من خاللبصفة عامة البحث
مي بما يخدم والك التحليل الوصفي يأسلوبا ستخدمم، زراعية والناتج المحلي الزراعي كمؤشر على أداء القطاع الزراعي بشكل عاممن حجم العمالة ال

ة وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري )خط الصادرة عنو الثانوية المنشورة  بياناتبصفة أساسية على ال البحث وقد اعتمد أغراض البحث4
 4(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )الكتاب اإلحصائي السنويقتصادية واالجتماعية(، و التنمية اال

حلي متراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الذلك كالعمالة الزراعية في اجمالى قوة العمل، و  نسبة مساهمة تراجع قد أشارت النتائج الىو 
ن حجم لسلسلة الزمنية لكل ملكما أشارت نتائج اختبار جذر الوحدة لقطاع الزراعي المصري4 اأداءا تراجع في ، وهو ما يؤكد مشكلة الدراسةاإلجمالي

جراء الفرق بح مستقرة عند إعند المستوى الصفري, ولكنها تص ها تعاني من مشكلة عدم االستقرارأنالى  والناتج المحلي الزراعي العمالة الزراعية
ضا بأن السلسلة الزمنية للبواقي الناتجة من عالقة االنحدار بينهما ساكنة عند المستوى الصفري، وهو ما يشير الى كما أظهرت النتائج أي 4األول

 وجود عالقة تكامل مشترك بينهما4
4 حيث بينهما لوية إحصائيا في المدى الطويوجود عالقة معنتبين  بين حجم العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعيبتقدير نموذج تصحيح الخطأ و 

في المدى  العمالة الزراعية والناتج المحلي الزراعين االختالل في العالقة بين م %03ن أي أ ،3403قدرت قيمة معامل حد تصحيح الخطأ بنحو 
اعية لة الزر العما الطويل يصحح في سنة واحدة4 وقد جاءت إشارة حد تصحيح الخطأ سالبة وهو ما يؤكد على معنوية العالقة طويلة األجل بين

 4 وفي ضوء تلك النتائج فقد خلص البحث الى التوصيات التالية:والناتج المحلي الزراعي
العمل على زيادة حجم االستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي لزيادة الناتج المحلي الزراعي  04

 من جهة أخرى4من جهة، وزيادة أعداد العاملين بهذا القطاع 
ة الناتج ة، وزياديضرورة العمل على خلق المزيد من فرص العمل المنتجة في القطاع الزراعي، وذلك بهدف القضاء على البطالة الزراع 34

 المحلي الزراعي4
 اف التنمية الزراعية4دتطوير مراكز التدريب الزراعية بهدف تنمية الطاقات البشرية وتدعيم األنشطة الثقافية الزراعية وذلك بهدف تحقيق أه 04
 ،اطلة وتوزيعها على الشباب العمساحات واسعة من األراضي القابلة للزراعاستصالح ميسرة من أجل  توفير التمويل الالزم وبشروط  74

 وبما يسهم في انخفاض نسبة البطالة وزيادة الناتج الزراعي4
مة ة القصوى بالعمالة وفقًا الحتياجات السوق وتوفير االستثمارات الالز االهتمام ببرامج التدريب التحويلي الذي يمكن من خالله االستفاد 14

 إلنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي4

 
 المراجع
 االقتصاد حوثب معهد العليا، الدراسات وطالب للباحثين محاضرات الزمنية، السالسل لتحليل الحديثة المنهجية الرسول، اليزيد أبو أحمد (0

 33074ية، اإلسكندر  الزراعي،
طنطا،  امعةج التجارة، كلية دكتوراه، رسالة العربية، مصر جمهورية في الصادرات على الصرف سعر أثر السيد، تحليل لطفي أشرف (3

33034 
 شقفي المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة دم خالد بن حمد عبد اهلل القدير، تأثير االئتمان المصرفي لتمويل الواردات على الواردات (0

 33314(، 3(، العدد )30للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد )
اصيل لبعض المح الزراعية العمالة ضيف )دكتور(، السيد السيد جاد عبد الرحمن )دكتور(، دراسة اقتصادية ألجور عبد المنعم السيد (7

 330.4(، .(، العدد )4مجلد )الشرقية، مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، جامعة المنصورة، ال بمحافظة
الة واألجور فى ريف ج4م4ع، رس عبداهلل، اآلثار االقتصادية للتغييرات التي طرأت على هيكل العمالة الزراعية عز الدين عبد القادر (1

 09914 دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة األزهر،



 رباب أحمد محمود الخطيب                            879

 1929(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المتغيرات األساسية في االقتصاد المصري تحليل العالقات بين لمياء محمد محروس وآخرون، (.
 33374مجلس الوزراء، 

 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة4 (4
 متفرقة4الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد  (9

 
 

The Impact of Agricultural Employment on The Growth of Agricultural Sector in Egypt 
 

Dr. Rabab Ahmed Mahmoud El Khateb 

Researcher – Desert Research Institute 

Corresponding author: robaelkhateb@yahoo.com 

 

The agricultural employment is considered one of the most important economic resources affecting the 

agricultural development, because it organizes the agricultural resources to obtain the optimal combination that 

achieves the full employment for the available resources. The problem of the research is summarized in the decline 

of the relative importance for the agricultural employment from the total employment in Egypt, in coincidence 

with the decline in the share of the agricultural sector in the Egyptian GDP, which reflects the declining 

performance of the Egyptian agricultural sector as one of the most important sectors that create the employment 

opportunities. Based on the mentioned problem, the research aims at analyzing the impact of the agricultural 

employment on the performance of the agricultural sector in Egypt, through analyzing the dynamic co-integrated 

relationship between the agricultural employment and the agricultural GDP as an indicator for the performance 

of the agricultural sector. The research has based mainly on time-series data that published by the Ministry of 

Planning (Economic and Social Development Plan) and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics 

(Statistical Yearbook). 

The results of the unit root test for the time-series of the agricultural employment and the agricultural GDP 

indicated that they were non-stationary at the Level, and they have become stationary in the first difference. The 

results also showed that the time-series for the residuals resulting from estimating the regression relationship 

between these two variables is stationary at the level. Consequently, the results indicate that there is co-integration 

relationship between the agricultural employment and the agricultural GDP. 

By estimating the Error Correction Model (ECM) between the agricultural employment and the agricultural 

GDP, the results showed that there is a statistically significant long-term relationship between them. The error 

correction coefficient is estimated to be 0.10, meaning that 10% of the imbalance in the long-term relationship 

between the agricultural employment and the agricultural GDP is corrected in one year. The minus value of the 

error correction coefficient is a clear proof on the significance of the long-term relationship between the 

agricultural employment and the agricultural GDP. Based on these findings, the research concluded the following 

recommendations: 

increasing the agricultural investments in order to boost the agricultural sector, and to increase the agricultural 

GDP on the one hand, and increase the agricultural employment on the other hand. 

generating more productive employment opportunities in the agricultural sector, in order to reduce the agricultural 

unemployment and increasing the agricultural GDP. 

Developing the agricultural training centers in order to develop the human capacities to achieve the agricultural 

development objectives. 

Providing the necessary funding for reclamation of arable land, and distribute these pieces of lands between the 

unemployed people, in order to reduce the unemployment rate and increase the agricultural GDP. 

Paying attention making transforming training programs to achieve the full employment for labor resource 

according to the needs of the employment market, and providing the needed investments to establish these 

programs and centers. 
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