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 ٣

 دور التغیر التكنولوجى فى الطلب على العمالة الزراعیة فى مصر

 
 عماد عبد المسیح شحاتة. د

 باحث
  مركز البحوث الزراعیة-معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى 

 

 :مقدمه

ًیلعب القطاع الزراعى دورا هاما وحیویا فى تحقیق التنمیة اإلقتصادیة، فهو أحد القطاعات اإلنتاجیة   ً ً
ترسیخ قواعد البنیان اإلقتصادى فى ظل منظومة برامج التنمیة الزراعیة الرأسیة واألفقیة، والتى الرائدة فى 

تعتبر أحد األركان الرئیسیة للتنمیة اإلقتصادیة، حیث یمثل اإلنتاج الزراعى قوى الدفع لباقى القطاعات 
 .اإلنتاجیة بالمواد الخام الالزمة إلحداث التنمیة الصناعیة

وتعتبر العمالة الزراعیة من أهم الموارد اإلقتصادیة اإلنتاجیة الرئیسیة الالزمه للنهوض باإلنتاج  
الزراعى، ولذلك فإن تحقیق الكفاءة اإلقتصادیة یتوقف على كفاءة إستخدام عناصر اإلنتاج ومنها عنصر 

 .ملیة اإلنتاجیةالعمل الذى یتفاعل مع باقى عناصر اإلنتاج، لتحدید التولیفة الموردیة المثلى داخل الع
ولذلك فإن النهوض بإنتاجیة العامل على مستوى كافة القطاعات اإلقتصادیة مع زیادة اإلستثمارات  

والعمل على تنمیة الموارد البشریة، یعتبر من العوامل الرئیسیه الالزمه لدفع عجلة التنمیة اإلقتصادیة، كما أن 
ًزیادة اإلنتاج تعتبر ضرورة حتمیة وهدفا البد منه، حتى یمكن إستیعاب وتشغیل الطاقات البشریة العاطلة فى 

 .المجاالت اإلنتاجیة المختلفه

 :مشكلة البحث
ًتعتبر العمالة الزراعیة أحد مصادر زیادة الدخل القومى الزراعى، ونظرا للعالقات اإلقتصادیة السائده  

ن مشكلة البحث تتمثل فى طبیعة بین عناصر اإلنتاج الزراعى، وبصفه خاصه بین العمل ورأس المال، فإ
الدور الذى یلعبه التغیر التكنولوجى فى الطلب على العمالة الزراعیة، وما هى طبیعة العالقات اإلحاللیة بین 

 وهل توجد بطالة زراعیة مقنعة متعلقة بجانب الطلب على عنصر العمل فى ظل تفاعل العمل ورأس المال،
إنحراف التشغیل الراهن لعنصر العمل عن المستوى األمثل الذى مما یؤثر على عناصر اإلنتاج الزراعى، 

 .یحقق الكفاءة اإلقتصادیة

 :هدف البحث
ًإنطالقا من المشكلة البحثیة، فإن الهدف الرئیسى للبحث یتمثل فى إستقراء دور التغیر التكنولوجى فى  

فاءة عنصر العمل البشرى فى الطلب على عنصر العمل البشرى فى القطاع الزراعى، والوقوف على مدى ك
 .ًالعملیة اإلنتاجیة، وصوال إلى اإلستخدام الكفء للعمالة الزراعیة

 :الطریقة البحثیة ومصادر البیانات
ًتحقیقا ألهداف الدراسة، تم اإلعتماد على الطریقة اإلستقرائیة فى التحلیل اإلقتصادى من الناحیتین  

الوصفیة والكمیة، حیث تم تقدیر دوال اإلنتاج الزراعى بأسلوب معادالت اإلنحدار المتعدد الخطیة، ومعادالت 



 ٤

اإلنحدار غیر الخطیة، كما تم األخذ بعین اإلعتبار الكشف عن المشاكل القیاسیة التى تواجة تقدیر دوال 
 بإستخدام إختبار ”Autocorrelation“اإلنحدار متمثلة فى الكشف عن مشكلة اإلرتباط الذاتى 

“Breusch-Pagan LMa test”
) الذى یتبع إختبار مربع كاى بدرجات حریه )٦( . )

1

2
384χ ، مشكلة =

”Engel LMh test“ بإستخدام إختبار ”Heteroscedasticity“عدم التجانس 
، بدرجات حریه )٩(

( . )
1

2
384χ  بإستخدام ”Non-Normality“، ومشكلة عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ العشوائى =

”Jarque-Bera LMn test“إختبار 
) بدرجات حریه)١١( . )

2

2
599χ ، كما تم عالج مشكلة اإلزدواج =

، ”Ordinary Ridge Regression“ بأسلوب اإلنحدار الطرفى العادى ”Multicollinearity“الخطى 
”Marquardt Algorithm“ًوفقا لطریقة 

طى دون حذف المتغیرات  التى تتسم بمعالجة اإلزدواج الخ)١٣(
 .المستقلة التى بها إزدواج خطى، هذا وقد أمكن معالجة تلك المشاكل فى حالة وجودها

كما تم الحصول على البیانات اإلحصائیة من البیانات الرسمیة المنشورة من الجهات والمؤسسات  
ٕالحكومیة، ومنها بیانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 

 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(الل الفترة لبنك األهلى المصرى، خوالنشرة اإلقتصادیة با
، للتخلص )١٠٠=١٩٨٦(وقد تم تعدیل بیانات المتغیرات القیمیة بالرقم القیاسى العام لسعر المستهلك  

 .من أثر التضخم فى األسعار، وحتى تعكس مستوى القوى الشرائیة الحقیقیة للنقود

 :اإلطار النظرى والتحلیلى للبحث
یتوقف الطلب على عنصر العمل على أسعار عناصر اإلنتاج األخرى، فإرتفاع أجور اآلالت سوف  

ًیوظف مزیدا من الطلب على العمل البشرى، كما قد یؤدى التغیر التكنولوجى إلى إحالل اآلالت محل العمل 
ٕوعلى الرغم من أن التغیر التكنولوجى واحالل اآللة . البشرى، وبالتالى إنخفاض الطلب على األیدى العامله

محل العامل قد تؤدى إلى مزیدا من البطالة لألیدى العامله، إال أنه یمكن القول بأن التغیر التكنولوجى یعمل 
أیضا على زیادة اإلنتاج وبالتالى زیادة اإلستثمار، مما یعمل على خلق فرص عمل جدیدة، ونتیجة لذلك 

 :)١٤(ثران همایظهر أ
فعند إرتفاع األجور تزداد التكالیف، مما یعمل على إرتفاع سعر : ”Production Effect“أثر اإلنتاج  -

السلعة وبالتالى إنخفاض الطلب على تلك السلعة، وهذا یدفع المنتج إلى خفض اإلنتاج، وبالتالى إنخفاض 
 .الطلب على عنصر العمل الذى یقوم بإنتاج تلك السلعة

فعند إرتفاع األجور مع إفتراض ثبات رأس المال یلجأ المنتج : ”Substitution Effect“أثر اإلحالل  -
لخفض التكالیف بإحالل رأس المال منخفض التكالیف محل العمل مرتفع التكالیف، أى تبنى أسالیب إنتاج 

ى الطلب على العمل كثیفة إستخدام رأس المال، وبالتالى إنخفاض الطلب على العمل، ولذلك یتجه منحن
ًجهة الیسار، وأیضا یمكن أن یؤدى إنخفاض تكالیف رأس المال إلنخفاض تكالیف اإلنتاج وبالتالى زیادة 
اإلنتاج، ومن ثم زیادة الطلب على العمل، وبالتالى یتجة منحنى الطلب على العمل جهة الیمین، ولذلك 

 .فإن زیادة األجور مع ثبات العوامل األخرى یؤدى إلنخفاض الطلب على العمل
ًهذا ویلعب مفهوم دالة اإلنتاج دورا هاما، من حیث توضیح أسعار عناصر اإلنتاج المختلفة وهذا مفید   ً

فى دراسة كفاءة إستخدام عناصر اإلنتاج، وتوضیح درجة اإلحالل بینها والعائد على السعة، ویتناول الجزء 
ًالتالى توصیفا ریاضیا لبعض دوال اإلنتاج المس تخدمة بهدف تحدید األساس العلمى الذى إستند علیه البحث، ً



 ٥

والتعرف على كفاءة عنصر العمل من خالل إنحراف قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل عن أجر العامل، 
ًوأیضا التعرف على اإلنتاجیة الحدیة للعنصر، وكذلك المرونة اإلحاللیة بین رأس المال والعمل، بهدف معرفة 

 :دور التغیر التكنولوجى فى الطلب على العمالة الزراعیة، وذلك على النحو التالى

 :Cobb-Douglas Production Functionدوجالس -دالة إنتاج كوب) ١(
 :)٨(دوجالس الشكل التالى-تأخذ دالة إنتاج كوب 

ln ln lnY K L= + +
0 1 2β β β  (1) 

 :حیث
- = Y نیةملیون ج( قیمة اإلنتاج الزراعى (Value of Output. 
- = L ملیون عامل( عدد عمال قطاع الزراعة (Labor. 
- = K ملیون جنیة( رأس المال (Capital. 

 .وتتسم تلك الدالة بأن معامالت اإلنحدار هى نفسها المرونات اإلنتاجیة 
 :على المعاییر التالیة بالنسبة إلى العمل ورأس المال) ١(ویمكن الحصول من معادلة  

k : الناتج الحدى لرأس المال-
Mp Y K=

1
β ( / )  

 : الناتج الحدى للعمل-
L

Mp Y L=
2

β ( / )  

K     : مرونة رأس المال- Y Kε ∂ ∂ β= =ln ln/
1
 

L     : مرونة العمل- Y Lε ∂ ∂ β= =ln ln/
2
 

g      : مرونة إجمالیة- k Lε ε ε β β= + = +
1 2

 

 MRTS = Mpk / MpL  : المعدل الحدى لإلحالل التكنولوجى-

 :العمل/  مرونة إحاللیة بین رأس المال -
     σ ε

ε
= k

L MRTS

L

K
 

= Y K L,  . المتوسطات الحسابیة لكل من قیمة اإلنتاج، رأس المال، والعمل على الترتیب,

دوجالس بین رأس المال والعمل تساوى الواحد -ودائما ما تكون المرونة اإلحاللیة فى دالة إنتاج كوب 
 .الصحیح، مما یعنى وجود إحالل ثابت بین رأس المال والعمل للوصول إلى مستوى إنتاجى معین

 :Restricted Cobb-Douglas Production Functionدوجالس المقیدة -دالة إنتاج كوب) ٢(
دوجالس المقیدة ذات المرونة اإلحاللیة الثابتة المساویه للوحده، لتوضح أن -نتاج كوبیتم تقدیر دالة إ 

 :اإلنتاج یتم فى نهایة المرحلة األولى، ولذلك فهى تعكس ثبات العائد على السعة كالتالى
ln ln ln =Y K L s t= + + +

0 1 2 1 2
1β β β β β; . .  (2) 

 :Solow Production Functionدالة إنتاج سولو ) ٣(

 :)١٧(الشكل التالى" سولو"تأخذ دالة إنتاج  
ln ln ln ln lnY K L Acr T= + + + +

0 1 2 3 4β β β β β  (3) 

 :حیث
- = Acrالمساحة المحصولیة   Cropped Area 

- = T متغیر الزمن( التكنولوجى ( Time Trend 



 ٦

ولوجى محاید ویتم إستخدام هذه الدالة لقیاس أثر التغیر التكنولوجى على اإلنتاج بفرض وجود تكن 
“Neutral Technical”١٦( بالنسبة لرأس المال والعمل(. 

 .دوجالس-ویتم حساب النواتج الحدیة ومرونات دالة إنتاج سولو بنفس أسلوب دالة إنتاج كوب 
 :Transcendental Logarithmic Production Functionدالة إنتاج لوغارتمیة متسامیة ) ٤(

”Christensen - Jorgenson - Lau“توصل كل من  
 إلى عمل دالة إنتاج لوغارتمیة متسامیة، )٧(

تتسم تلك الدالة بأن مرونة اإلنتاج والمرونة اإلحاللیة ، حیث (TransLog)ًأطلقوا علیها إختصارا دالة إنتاج 
 :وتأخذ الشكل التالىًتتغیر تبعا لتغیر عناصر اإلنتاج، 

ln ln ln ln + ln + ln lnY K L K L K L= + + +
0 1 2 3

2

4
2

5β β β β β β  (4) 

 :على المعاییر التالیة بالنسبة إلى العمل ورأس المال) ٤( من معادلة حیث یمكن الحصول 
 : الناتج الحدى لرأس المال-

K
Mp K L Y K= + +( )( / )

1 3 5
2β β βln ln  

 : الناتج الحدى للعمل-
L

Mp L K Y L= + +( )( / )
2 4 5

2β β βln ln  

K     : مرونة رأس المال- Y K K Lε ∂ ∂ β β β= = + +ln ln ln ln/
1 3 5

2  

L     : مرونة العمل- Y L L Kε ∂ ∂ β β β= = + +ln ln ln ln/
2 4 5

2  

g      : مرونة إجمالیة- k Lε ε ε= +  

)دوجالس عندما -لدالة كوب) ٤( بمعادلة (TransLog)وتؤول دالة   )
3 4 5

0β β β= = =. 

 :(CES)دوجالس ذات مرونة إحاللیة ثابتة -دالة إنتاج كوب) ٥(
- Constant Elasticity of Substitution Cobb-Douglas Production Function: 

 من أشهر الدوال المطبقة فى مجال اإلنتاج الزراعى لمعرفة مدى تأثیر (CES)تعتبر دالة إنتاج  
”Arrow-Chenery-Minhas-Solow“عناصر اإلنتاج على اإلنتاج، ولقد قام كل من 

 بتقدیر دالة )٥(

]:  كالتالى”ACMS1“ًإنتاج أطلقوا علیها إختصارا  ]Y A K L= + −
−− − 1

1
/

( )
ρρ ρδ δ 

 .، وذات مرونة إحاللیة ثابتة(K,L)وهى دالة متجانسة من الدرجة األولى فى عناصر اإلنتاج  
 : التالیة(CES)وبأخذ لوغارتم طرفى تلك المعادلة یتم الحصول على دالة إنتاج  

[ ]ln lnY K L= −






 + −− −α

ρ
δ δρ ρ1

1( )  (5) 

 :(GES)دوجالس ذات مرونة إحاللیة عامة -دالة إنتاج كوب) ٦(
- Generalized Elasticity of Substitution Cobb-Douglas Production Function: 

ً، بمعنى أنها لیس شرطا (v)تم التوصل إلى دالة إنتاج ذات مرونة إحاللیة عامة متجانسة من الدرجة  
، ویطلق علیها Generalized Elasticity of Substitution” (GES)“أن تساوى الوحدة من النوع 

]:  كالتالى”ACMS2“ًإختصارا  ]Y A K L= + −
−− −

ν
ρρ ρδ δ( )1 

 : التالیة(GES)وبأخذ لوغارتم طرفى تلك المعادلة یتم الحصول على دالة إنتاج  

[ ]ln lnY K L= −






 + −− −α ν

ρ
δ δρ ρ( )1  (6) 



 ٧

 :حیث
= α التكنولوجى( معامل الكفاءة(“Efficiency (Technology) Parameter” ( )α > 0: 
 .لمعامل یدل على أن عنصرى رأس المال والعمل تؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاجفزیادة هذا ا 
= νمعامل العائد على السعة ”Return to Scale Parameter” ( )ν >  :وله عدة حاالت هى: 0

- (v = 1) : ثبات العائد على السعة، وتعتبر دالة إنتاج(CES) حالة خاصة من دالة (GES). 
- (v > 1) :زیادة  العائد على السعة. 
- (v < 1) :تناقص العائد على السعة. 

= ρمعامل إحالل العنصر ”Factor Substitution Parameter”  ( )ρ ≥ −1: 
 .  وهو یقیس درجة إحالل عنصر العمل محل عنصر رأس المال 
= δ معامل التوزیع ”Distribution Parameter” ( )0 1< <δ: 
)یوضح ذلك المعامل مدى مساهمة توزیع عنصر اإلنتاج فى اإلنتاج، وعندما   )δ = ، فهذا یعنى 0

 .إستخدام عنصرى رأس المال والعمل بنسب ثابتة
= σ العمل /  المرونة اإلحاللیة بین رأس المال“Elasticity of Substitution”: 

[ / ( )]σ ρ= +1 1  , ( )0 ≤ ≤ ∞σ  
وهى عبارة .  بنسبة معینة(K-)تؤدى إلى نقص رأس المال % ١ بنسبة (L+)وتوضح أن زیادة العمل  

 لسعر رأس (W)ر فى نسبة األج% ١عن تغیر نسبى بین رأس المال والعمل، نتیجة تغیر نسبى بنحو 
}: (R)المال  }σ = ÷∆ ∆ln ln( / ) ( / )K L W R١٠( كالتالى(: 

- :σ =  %.١ بنسبة (L/K)، یؤدى إلى نقص %١ بنسبة (W/R) زیادة 1
 .(WL/RK)     وبالتالى ثبات نسبة مساهمة العمل لرأس المال  

- :σ >  %.١ بنسبة أكبر من (L/K)، یؤدى إلى نقص %١ بنسبة (W/R) زیادة 1
 .(WL/RK)     وبالتالى تناقص نسبة مساهمة العمل لرأس المال  

- :σ <  %.١ بنسبة أقل من (L/K)، یؤدى إلى نقص %١ بنسبة (W/R) زیادة 1
 .(WL/RK)     وبالتالى زیادة نسبة مساهمة العمل لرأس المال  

σ < 1 

(Inelastic) 
σ > 1 

(Elastic) 
σ = 1  

(Unit) 
 

(W/R) 
↑ إحالل ثابت (L)إنخفاض تكثیف  (L)زیادة تكثیف   Increase 

↓ إحالل ثابت (L)زیادة تكثیف  (L)إنخفاض تكثیف   Decrease 

)وتوجد عدة عالقات بین معامل اإلحالل   )ρ والمرونة اإلحاللیة ( )σكالتالى : 
- ( )σ = ) عندما 0 )ρ =  .”Complements“عدم وجود إحالل أى عناصر إنتاج متكاملة : ∞
- ( )σ = ) عندما 1 )ρ =  :”Constant Substitution“وجود إحالل ثابت : 0

 .دوجالس- إلى دالة إنتاج كوب(GES)   حیث تؤول دالة 
- ( )σ = ) عندما ∞ )ρ =  :”Perfect Substitution“وجود إحالل تام : 1−

 . إلى دالة اإلنتاج الخطیة(GES)    حیث تؤول دالة 



 ٨

 :(QCES)دوجالس ذات مرونة إحاللیة ثابتة تربیعیة -دالة إنتاج كوب) ٧(
Quadratic Constant Elasticity of Substitution Cobb-Douglas Production Function 

 عندما تساوى المرونة (CES)دوجالس تعتبر حالة خاصة من دالة -یالحظ أن دالة إنتاج كوب 
 من خالل إستخدام (CES)لى محاولة تعمیم دالة إنتاج اإلحاللیة الوحدة، ولقد إتجهت بعض الدراسات إ

) حول معامل اإلحالل (ln Y) للمتغیر ”Taylor approximation“تقریب سلسلة تایلور  )ρ = 0. 
”Kmenta“   وتمكن 

 : كالتالى(QCES) من التوصل لدالة إنتاج ذات مرونة إحاللیة ثابتة تربیعیة )١٢(

ln ln ln ln lnY K L K L= + + − − − −α ν δ ν δ ν ρδ δ( ) . ( ) ( )1 0 5 1
2

  (7) 

 : كالتالى(OLS)وهذه الدالة غیر خطیة، ولكن یمكن تقدیرها بأسلوب  

ln ln ln lnY K L K L= + + +
0 1 2 3

2β β β β ( / )  (7-1) 

 :كالتالى) ٧(على نفس المعالم المقدرة بمعادلة ) ١-٧(حیث یمكن الحصول من معادلة  
α ):التكنولوجى( معامل الكفاءة - β=

0
 

ν :لى السعة معامل العائد ع- β β= +
1 2

 

ρ : معامل اإلحالل- β β β β β= − +[ ( )] / ( )2
3 1 2 1 2

 

δ : معامل التوزیع- β β β= +
1 1 2
/ ( )  

σ :العمل/  مرونة إحاللیة بین رأس المال - ρ= +1 1/ ( )  
)ویمكن القول أنة إذا كان معامل اإلنحدار  )

3β غیر معنوى إحصائیا، فإنة یفضل إستخدام دالة إنتاج ً
)، وكذلك إذا كان المعامل(QCES)ًدوجالس بدال من دالة إنتاج -كوب )ρ = ) فإن0 )σ = ، وبالتالى 1

- تماثل نفس النتائج فى دالة إنتاج كوب(QCES)فإن النتائج التى یتم الحصول علیها من دالة إنتاج 
)س، أو بمعنى آخر عندما دوجال )

3
0β =. 

 :(VES)دوجالس ذات مرونة إحاللیة متغیرة -دالة إنتاج كوب) ٨(
- Variable Elasticity of Substitution Cobb-Douglas Production Function: 

ولقد . یسمح ذلك النوع من دوال اإلنتاج بتغیر المرونة اإلحاللیة مع تغیر نسب مساهمة عناصر اإلنتاج 
”Revankar“تمكن 

 : كالتالى(VES) من التوصل لدالة إنتاج ذات مرونة إحاللیة متغیره )١٥(

[ ]Y e K L K= + −−α ν ρδ νρδρ( ) ( )1 1  

 : التالیه(VES)وبأخذ لوغارتم طرفى تلك المعادلة یتم الحصول على دالة إنتاج  

[ ]ln ln lnY K L K= + − + + −α ν ρδ νρδ ρ( ) ( )1 1  (8) 

 :التعلیق على النتائج
راسة فى هذا الجزء إشتقاق الطلب على عنصر العمل البشرى فى القطاع الزراعى بإستخدام تتناول الد 

أسلوب دوال اإلنتاج بمعلومیة قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل، وكذلك تقدیر المرونات اإلنتاجیة لعنصرى 
 .رأس المال والعمل، وبالتالى بیان العائد على السعة فى اإلنتاج الزراعى المصرى

ً، وفقا لدوال )٢٠٠٤-١٩٨٥(ولقد أسفر التقدیر القیاسى لدوال اإلنتاج الزراعى فى مصر خالل الفترة  
 :دوجالس، سولو، ودالة اإلنتاج اللوغارتمیة المتسامیة، عن التوصل إلى النتائج التالیة-إنتاج كوب



 ٩

 ). ٢٠٠٤-١٩٨٥(القطاع الزراعى المصرى  خالل الفترة  دوجالس، سولو، واللوغارتمیة المتسامیة فى -تقدیر دوال إنتاج كوب ): ١(جدول 
 

 مرونة 
 إجمالیة

 مرونة
 العمل

 

 مرونة
 رأس
 المال

 قیمة الناتج
 الحدى
 للعمل

 قیمة الناتج
 الحدى

 لرأس المال

 

 

LM Tests 

 

 

 

F 

 
2

R  
 

 دالة اإلنتاج
 

 النموذج

 

 

 

Eq 

gε  Lε  kε  LVMp  
K

VMp  LMn LMh LMa Test 2
R     

0.86 0.48 0.38 1533.3 1.60 2.27 0.38 3.15 (37.1)** 0.79 

0.76 

  ln $Y = 5.75 + 0.38 ln K  + 0.48 ln L  

              (12.7)**    (3.7)**          (2.9)** 

Cobb -  

Douglas 

1 

1.00 0.64 0.36 2078.0 1.50 2.35 0.36 3.24 (73.6)** 0.80 

0.77 

 ln $Y = 5.72 + 0.36 ln K  + 0.64 ln L  

          (12.9)**      (5.3)**           (9.6)** 

Rest Cobb 

Douglas 

2 

0.52 0.40 0.12 1287.6 0.50 0.05 0.14 5.94* (39.8)** 0.89 

0.86 

  ln $Y = 7.70 + 0.12 ln K + 0.40 ln L  

              (22.4)**      (5.5)**         (5.6)** 

           + 0.13 lnAcr  + 0.01 lnT  

                  (2.4)*               (2.0)* 

Solow 3 

0.90 0.71 0.19 2280.5 0.80 0.56 0.69 4.51* (39.4)** 0.91 

0.88 

  ln $Y = 7.80 + 0.08 ln K + 0.26 ln L  

                (31)**      (6.3)**       (4.7)** 

 + 0.005 ln 2
K + 0.09 ln 2

L + 0.02 ln lnK L  

        (6.4)**        (1.6)***            (1.7)*** 

TransLog 4 
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 :حیث
-= $Y ملیون جنیة( قیمة اإلنتاج الزراعى.( 

- L = ملیون عامل( عدد عمال قطاع الزراعة.( 
- K = ملیون جنیة( رأس المال فى صورة مستلزمات اإلنتاج الزراعى.( 
- Acr = ملیون فدان( المساحة المحصولیة.( 
- T = ،متغیر الزمن (t=1,2,...,20). 
 . المحسوبة(t) األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم -
، )٠,٠١(، )٠,٠٥( تشیر إلى معنویة معامالت اإلنحدار أو النموذج عند مستوى (***)، (**)، (*) -

 .على الترتیب) ٠,١٠(

- = 2
R معامل التحدید، والرقم السفلى یشیر إلى معامل التحدید المعدل ( )2

R. 
-  F  = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 
-  LMa =إختبار مضاعف الجرانج للكشف عن اإلرتباط الذاتى . 
-  LMh =إختبار مضاعف الجرانج للكشف عن عدم التجانس . 
-  LMn =إختبار مضاعف الجرانج للكشف عن عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ . 

 . تشیر لوجود مشكلة قیاسیة بالمعادلة(LM-Tests)تحت إختبارات : (*)
 ).٤(، )٢(، )١(جمعت وحسبت من بیانات مراجع : المصدر

 

 
 

، أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان نحو )١(بجدول ) ١(دوجالس رقم -تشیر دالة إنتاج كوب 
 باقى ًمن التغیرات الحادثة فى قیمة اإلنتاج الزراعى وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین ترجع% ٧٩

 .٠,٠١ًالتغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة، ولقد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى 
ولقد تبین أن زیادة عنصر رأس المال بمقدار جنیة واحد، یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  
، حیث أن زیادة إستخدام رأس المال ٠,٣٨ جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر رأس المال نحو ١,٦٠
 .، مع ثبات العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,٣٨یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١بنسبة 
كما تبین أن زیادة عنصر العمل بمقدار عامل واحد، یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  

، حیث أن زیادة إستخدام عنصر ٠,٤٨ر العمل نحو  جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنص١٥٣٣,٣
، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند %٠,٤٨یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١العمل بنسبة 
 .مستوى معین

، مما یوضح ان هناك تناقص فى العائد ٠,٨٦وعلى ذلك یتضح أن المرونه اإلجمالیه قد بلغت نحو  
 .على السعه فى الزراعه المصریه

أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان ) ١(بجدول ) ٢(دوجالس المقیده رقم -وتشیر دالة إنتاج كوب 
ًمن التغیرات الحادثة فى قیمة اإلنتاج الزراعى، وذلك وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین % ٨٠نحو 

ًد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة، هذا لق



 ١١

 .٠,٠١مستوى 
ولقد تبین أن زیادة عنصر رأس المال بمقدار جنیة واحد، یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  
، حیث أن زیادة إستخدام رأس المال ٠,٣٦ جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر رأس المال نحو ١,٥٠
 .، مع ثبات العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,٣٦یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١بنسبة 
 ٢٠٧٨كما تبین أن زیادة عنصر العمل بمقدار عامل واحد، یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  

، حیث أن زیادة إستخدام عنصر العمل بنسبة ٠,٦٤جنیة، وقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر العمل نحو 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,٦٤ یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج بنسبة %١

وعلى ذلك یتضح أن المرونه اإلجمالیه قد بلغت نحو واحد صحیح، مما یوضح وجود حالة ثبات العائد  
 .على السعه فى الزراعه المصریه

من % ٨٩أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان نحو ) ١(بجدول ) ٣(وتشیر دالة إنتاج سولو رقم  
ًالتغیرات الحادثة فى قیمة اإلنتاج الزراعى، وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین ترجع باقى التغیرات 

 .٠,٠١ًإلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة، ولقد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى 
لمال بمقدار جنیة واحد، یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو ولقد تبین أن زیادة عنصر رأس ا 
، حیث أن زیادة إستخدام رأس المال ٠,١٢ جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر رأس المال نحو ٠,٥٠
 .، مع ثبات العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,١٢یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١بنسبة 
كما تبین أن زیادة عنصر العمل بمقدار عامل واحد، یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  

، حیث أن زیادة إستخدام ٠,٤٠ جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر العمل البشرى نحو ١٢٨٧,٦
خرى ، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ%٠,٤٠یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١عنصر العمل بنسبة 

 .عند مستوى معین
یؤدى % ١أما بالنسبة لمتغیرى المساحة المحصولیة والتكنولوجى، فلقد تبین أن زیادة كل منهما بنسبة  

 .على الترتیب% ٠,٠١، %٠,١٣إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنسبة 
، مما یوضح وجود حالة تناقص فى العائد ٠,٥٢وعلى ذلك یتضح أن المرونه اإلجمالیه قد بلغت نحو  

 .على السعه فى الزراعه المصریه
أن متغیرى رأس المال والعمل ) ١(بجدول ) ٤(وأیضا تشیر دالة اإلنتاج اللوغارتمیه المتسامیه رقم  

ًمن التغیرات الحادثة فى قیمة اإلنتاج الزراعى، وفقا لمعامل التحدید، فى حین ترجع % ٩١یشرحان نحو 
 .٠,٠١ً مقیسة بالدالة، وقد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى باقى التغیرات لعوامل أخرى غیر

ولقد تبین أن زیادة عنصر رأس المال بمقدار جنیة واحد، یؤدى لزیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  
، حیث أن زیادة إستخدام رأس المال ٠,١٩ جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر رأس المال نحو ٠,٨٠
 .، مع ثبات العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,١٩یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١بنسبة 
كما تبین أن زیادة عنصر العمل بمقدار عامل واحد، یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنحو  

خدام عنصر ، حیث أن زیادة إست٠,٧١ جنیة، ولقد بلغت المرونة اإلنتاجیة لعنصر العمل نحو ٢٢٨٠,٥
، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى %٠,٧١یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج بنسبة % ١العمل البشرى بنسبة 

 .عند مستوى معین



 ١٢

، مما یوضح وجود حالة تناقص فى العائد ٠,٩٠وعلى ذلك یتضح أن المرونه اإلجمالیه قد بلغت نحو  
 .على السعه فى الزراعه المصریه

 جنیة، وهذا یوضح أن قیمة ٣٢٨,٥ولقد بلغ متوسط أجر العامل الزراعى الحقیقى فى السنة نحو  
یعكس الناتج الحدى للعامل تفوق األجر الذى یحصل علیة، ولذلك ینصح بالتوسع فى اإلنتاج، حیث أن هذا 

زیادة فى الطلب على عنصر العمل البشرى من خالل تكثیف إستخدام عنصر العمل ووجود إحالل لصالح 
 .ًر العمل على حساب رأس المال، مما یعطى مؤشرا یعكس كفاءة العامل الزراعىعنص
، الذى ”Shadow Price“ًونظرا ألن أجر العامل هو تكلفة الفرصة البدیلة له، أى أنه سعر الظل  

 مع ”Value of Marginal Product of Labor“یتحدد عند تساوى قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل 
 .Labor Wage” :(VMpL=W)“أجر العامل 

، ٢٠٧٨,٠، ١٥٣٣,٣ًوبالتالى فإن قیمة الناتج الحدى وفقا لدوال اإلنتاج المقدره قد بلغت نحو  
 جنیه على الترتیب، وعلى إعتبار أن حالة التشغیل الكامل للعمالة الزراعیة تقدر بنحو ٢٢٨٠,٥، ١٢٨٧,٦

 جنیة فى ٨,٠٦، ٤,٥٥، ٧,٣٤، ٥,٤٢اعى یبلغ نحو ، فإن األجر الظلى للعامل فى القطاع الزر(*) یوم٢٨٣
 جنیه لمتوسط الفتره ٢,٦٠الیوم وهو أكبر من أجر العامل الزراعى الیومى الفعلى الذى یتقاضاه والبالغ نحو 

 .، ولذلك ینصح بالتوسع فى اإلنتاج، وزیادة الطلب على عنصر العمل البشرى)٢٠٠٤-١٩٨٥(
وللمفاضلة بین النتائج المتحصل علیها، لجأت الدراسة إلى اإلعتماد على معیار معامل التحدید  

ًالمعدل، إلختیار أفضل الصور الجبریة تمثیال لدالة اإلنتاج، حیث تبین أن دالة اإلنتاج اللوغارتمیة المتسامیة 
، ولذلك فإن أفضل سعر ٠,٨٨أفضل تلك الصور الجبریة، حیث بلغ معامل التحدید المعدل تلك الدالة نحو 

 . جنیه فى الیوم٨,٠٦ًى ألجر العامل وفقا لذلك یقدر بنحو ظل
ًوعموما تظهر النتائج وجود كفاءة إقتصادیه فى إستخدام عناصر اإلنتاج لكل من العمل ورأس المال  

ًفى اإلنتاج الزراعى، كما تبین أیضا أن اإلنتاج یتم فى المرحلة اإلقتصادیة الثانیه لكل من عنصرى رأس 
 . المال والعمل، مع عدم وجود إسراف فى إستخدام الموارد، وبالتالى عدم وجود بطاله زراعیة مقنعه

 :دور التغیر التكنولوجى فى الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى
إلستقراء دور التغیر التكنولوجى فى الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى، ومن ثم اإلحالل بین  

، وذات (CES)دوجالس ذات المرونة اإلحاللیة الثابتة -ر دوال إنتاج كوبرأس المال والعمل، تم تقدی
، بهدف التعرف (VES)ً، وأیضا ذات المرونة اإلحاللیة المتغیرة (QCES)المرونة اإلحاللیة الثابتة التربیعیة 

ًعلى درجة اإلحالل بین رأس المال والعمل البشرى وفقا للمرونة اإلحاللیة، فى القطاع الزراعى المصرى 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(خالل الفترة 

 :ولقد أسفر التقدیر القیاسى لتلك الدوال اإلنتاجیه عن التوصل إلى النتائج التالیة 
 دوجالس ذات المرونة اإلحاللیة -إلى تقدیر دالة إنتاج كوب ) ٢(بجدول ) ١(تشیر معادلة   
 من التغیرات الحادثة% ٩٢حو ، حیث تبین أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان ن(ACMS1)الثابتة 

______________________________________ 
 . یوم٢٨٣) = أعیاد وأجازات رسمیة (٣٠-) أیام الجمعة (٥٢-) أیام السنة (٣٦٥= یام العمل الزراعى الكامل أ*
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، ذات المرونة (CES) دوجالس ذات المرونة اإلحاللیة الثابتة -تقدیر دوال إنتاج كوب ): ٢(جدول 
 فى القطاع (VES)، وذات المرونة اإلحاللیة المتغیرة (QCES)اإلحاللیة الثابتة التربیعیة 

 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(الزراعى المصرى خالل الفترة 
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 معالم دالة اإلنتاج
  

LMn LMh LMa Test 2
R  σ  δ  ρ  ν  α  Eq النموذج 

1.97 0.33 2.93 (97.8)** 0.92 0.78 0.76 0.29 1 9.60 ACMS1 1 

    0.91 (5.5)** (1.5) (7.4)** - (1.4) (CES)  

1.99 0.54 1.98 (70.9)** 0.93 0.79 0.93 0.27 0.72 9.62 ACMS2 2 

    0.92 (5.8)** (2.2)* (6.1)** (3.8)** (5.7) (CES)  

1.97 0.51 1.93 (261)** 0.98 0.86 0.65 0.16 0.81 9.79 Kmenta 1 

    0.97 (6.1)** (2.9)** (8.3)** (4.5)** (0.9) (QCES)  

1.93 0.71 2.12 (128)** 0.96 0.82 0.70 0.22 0.50 7.81 Revankar 2 

    0.95 (4.9)** (2.1)* (6.6)** (2.3)* (1.2) (VES)  

 :حیث
- = αمعامل الكفاءة . 
- = νمعامل العائد على السعة . 
- = ρمعامل اإلحالل . 
- = δمعامل التوزیع . 
- = σ العمل/  المرونة اإلحاللیة بین رأس المال. 
 . المحسوبة(t) األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم -
 .على الترتیب) ٠,٠١(،)٠,٠٥( تشیر إلى معنویة معامالت اإلنحدار أو النموذج عند مستوى (**)،(*) -

- = 2
Rد، والرقم السفلى یشیر إلى معامل التحدید المعدل  معامل التحدی( )2

R. 
-   F = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 
-  LMa =إختبار مضاعف الجرانج للكشف عن اإلرتباط الذاتى . 
-  LMh =إختبار مضاعف الجرانج للكشف عن عدم التجانس . 
-  LMn =إختبار مضاعف الجرانج للكشف عن عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ . 

 ).٤(، )٢(، )١(جمعت وحسبت من بیانات مراجع : المصدر
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ًفى قیمة اإلنتاج الزراعى، وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى 
 .٠,٠١ًغیر مقیسة بالدالة، ولقد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى 

ً، مما یعطى مؤشرا بزیادة اإلنتاج، كما بلغ معامل ٩,٦٠د إتضح أن معامل الكفاءه قد بلغ نحو ولق 
العائد على السعه نحو واحد صحیح، وأیضا تبین أن معامل إحالل عنصر العمل محل عنصر رأس المال قد 

، بمعنى أن ٠,٧٨، وعلى ذك فإن المرونة اإلحاللیة بین رأس المال والعمل قد بلغت نحو ٠,٢٩بلغ نحو 
، یؤدى إلى نقص نسبة عنصر العمل إلى عنصر %١زیادة نسبة أجر العامل إلى سعر رأس المال بنسبة 

 . ، وهذا یوضح زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى%٠,٧٨رأس المال بنحو 
اللیة العامه  دوجالس ذات المرونة اإلح-إلى تقدیر دالة إنتاج كوب ) ٢(بجدول ) ٢(وتشیر معادلة  

(ACMS2) من التغیرات الحادثة فى قیمة % ٩٣، حیث تبین أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان نحو
ًاإلنتاج الزراعى، وذلك وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر 

 .٠,٠١ًمقیسة بالدالة، ولقد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى 
ً، مما یعطى مؤشرا بزیادة اإلنتاج، كما بلغ معامل ٩,٦٢ولقد إتضح أن معامل الكفاءه قد بلغ نحو  

، وأیضا تبین أن معامل إحالل عنصر العمل محل عنصر رأس المال قد بلغ ٠,٧٢العائد على السعه نحو 
، بمعنى أن زیادة ٠,٧٩د بلغت نحو ، وعلى ذك فإن المرونة اإلحاللیة بین رأس المال والعمل ق٠,٢٧نحو 

، یؤدى إلى نقص نسبة عنصر العمل إلى عنصر رأس %١نسبة أجر العامل إلى سعر رأس المال بنسبة 
 .، وهذا یوضح زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى%٠,٧٩المال بنحو 

 دوجالس ذات المرونة اإلحاللیة الثابتة -إلى تقدیر دالة إنتاج كوب ) ٢(بجدول ) ٣(كما تشیر معادلة  
من التغیرات الحادثة فى % ٩٨، حیث تبین أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان نحو (QCES)التربیعیه 

ًقیمة اإلنتاج الزراعى، وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر 
 .٠,٠١ًالدالة إحصائیا عند مستوى مقیسة بالدالة، ولقد ثبتت معنویة تلك 

ً، مما یعطى مؤشرا بزیادة اإلنتاج، كما بلغ معامل ٩,٧٩ولقد إتضح أن معامل الكفاءه قد بلغ نحو  
، وأیضا تبین أن معامل إحالل عنصر العمل محل عنصر رأس المال قد بلغ ٠,٨١العائد على السعه نحو 

، بمعنى أن زیادة ٠,٨٦، وعلى ذك فإن المرونة اإلحاللیة بین رأس المال والعمل قد بلغت نحو ٠,١٦نحو 
، یؤدى إلى نقص نسبة عنصر العمل إلى عنصر رأس %١نسبة أجر العامل إلى سعر رأس المال بنسبة 

 .، وهذا یوضح زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى%٠,٨٦المال بنحو 
 دوجالس ذات المرونة اإلحاللیة -ة إنتاج كوب إلى تقدیر دال) ٢(بجدول ) ٤(ًوأخیرا تشیر معادلة  

من التغیرات الحادثة فى % ٩٦، حیث تبین أن متغیرى رأس المال والعمل یشرحان نحو (VES)المتغیره 
ًقیمة اإلنتاج الزراعى، وفقا لقیمة معیار معامل التحدید، فى حین ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر 

 .٠,٠١ًمقیسة بالدالة، ولقد ثبتت معنویة تلك الدالة إحصائیا عند مستوى 
ً، مما یعطى مؤشرا بزیادة اإلنتاج، كما بلغ معامل ٧,٨١ولقد إتضح أن معامل الكفاءه قد بلغ نحو  

، وأیضا تبین أن معامل إحالل عنصر العمل محل عنصر رأس المال قد بلغ ٠,٥٠العائد على السعه نحو 
، بمعنى أن زیادة ٠,٨٢اإلحاللیة بین رأس المال والعمل قد بلغت نحو ، وعلى ذك فإن المرونة ٠,٢٢نحو 

، یؤدى إلى نقص نسبة عنصر العمل إلى عنصر رأس %١نسبة أجر العامل إلى سعر رأس المال بنسبة 
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 .، وهذا یوضح زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى%٠,٨٢المال بنحو 
وللمفاضلة بین النتائج المتحصل علیها، لجأت الدراسة إلى اإلعتماد على معیار معامل التحدید  

ًالمعدل، إلختیار أفضل الصور الجبریة تمثیال لدالة اإلنتاج ذات المرونات اإلحاللیه، حیث تبین أن دالة 
ً، أفضل تلك الصور الجبریة، وفقا لمعیار معامل (QCES)اإلنتاج ذات المرونة اإلحاللیة الثابتة التربیعیه 

، ومنها یتضح وجود تناقص فى العائد على السعه فى اإلنتاج ٠,٩٧د المعدل لتلك الدالة والبالغ نحو التحدی
ٕالزراعى المصرى، كما تبین أیضا وجود إتجاه إلى تكثیف إستخدام عنصر العمل البشرى واحالله محل رأس  ً

 .المال، وبالتالى زیادة الطلب على العمالة الزراعیة
وهذا یوضح دور عنصر العمل البشرى كأحد عناصر اإلنتاج فى التنمیة الزراعیة الرأسیة التى ترتكز  

ٕأساسا على زیادة اإلنتاجیة وتنمیة الموارد البشریة للنهوض باإلنتاج الزراعى، ولعل توفیر وایجاد فرص عمل  ً
اریع اإلنتاج ًزراعیة منتجة، یتطلب ضرورة توسیع القاعدة اإلنتاجیة أفقیا، من خالل زیادة التوسع فى مش

 .ٕالزراعى، واإلستمرار فى إستصالح واستزراع األراضى الزراعیة
 :ویمكن إستخالص أهم النتائج التى أمكن التوصل إلیها فى ضوء تقدیرات دوال اإلنتاج كالتالى 

 .ًأسلوب التكنولجى المتاح حالیا فى القطاع الزراعى المصرى مكثف فى إستخدام العمالة الزراعیة -١
 .وجود كفاءة فى إستخدام عنصر العمل البشرى -٢
زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الزراعى، نتیجة تكثیف إستخدام عنصر العمل، وبالتالى وجود  -٣

 .إحالل بین عنصرى رأس المال والعمل، لصالح العمل على حساب رأس المال
ً الدراسة، نظرا ألن قیمة الناتج عدم وجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعى المصرى خالل فترة -٤

 .الحدى للعامل موجبة
 .قیمة الناتج الحدى للعامل أكبر من األجر الذى یحصل علیه -٥
وجود تناقص فى العائد على السعة فى اإلنتاج الزراعى المصرى، وهذا یوضح أن نسبة زیادة قیمة  -٦

 .اإلنتاج الزراعى تكون بمعدل أقل من نسبة زیادة عناصر اإلنتاج

 :التوصیات
یمكن للدراسة وضع بعض التوصیات المتعلقة بالنهوض بتشغیل العمالة الزراعیة، والمحافظة على  

 :مستوى كفاءة العامل الزراعى لتنشیط الطلب على العمالة الزراعیة، على النحو التالى
األیدى العامله فى تطبیق أسالیب تكنولوجیة غیر كثیفة فى إستخدام رأس المال، لتشجیع الطلب على  -١

تفعیل اآللیات واألدوات الكفیلة بتحفیز الزراع على إستخدام تكنولوجى القطاع الزراعى المصرى، و
 .حدیث مكثف لعنصر العمل

 .التركیز على اإلستثمار فى المشروعات الزراعیة كثیفة اإلستخدام لألیدى العاملة -٢
صرف أجور زراعیة للعمال تتناسب مع ظروف المعیشه، وتعكس اإلنتاجیة الحقیقیه للعامل ومستوى  -٣

 .األداء، حتى یمكن زیادة كفاءة عنصر العمل البشرى فى الزراعه المصریه
إعادة التأهیل والتدریب المهنى والحرفى لعمال القطاع الزراعى لرفع كفاءتهم اإلنتاجیة، ونشر الوعى  -٤

 .یادة الطلب على العمالة الزراعیةالتدریبى بین العمال بهدف زیادة اإلنتاج وبالتالى ز
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 الملخص
 

تعتبر العمالة الزراعیة من أهم الموارد اإلقتصادیة اإلنتاجیة الرئیسیة الالزمه للنهوض باإلنتاج الزراعى،  
ولذلك فإن تحقیق الكفاءة اإلقتصادیة یتوقف على كفاءة إستخدام عناصر اإلنتاج ومنها عنصر العمل الذى 

 .یتفاعل مع باقى عناصر اإلنتاج، لتحدید التولیفة الموردیة المثلى داخل العملیة اإلنتاجیة
ًونظرا للعالقات اإلقتصادیة السائده بین عناصر اإلنتاج الزراعى وبصفه خاصه بین العمل ورأس  

المال، فإن مشكلة البحث والهدف منها تمثلت فى التعرف على طبیعة دور التغیر التكنولوجى فى الطلب 
، وهل توجد بطالة زراعیة وما هى طبیعة العالقات اإلحاللیة بین العمل ورأس المالمالة الزراعیة، على الع

مقنعه متعلقة بجانب الطلب على عنصر العمل فى ظل تفاعل عناصر اإلنتاج الزراعى، مما یؤثر على 
إنحراف التشغیل الراهن لعنصر العمل عن المستوى األمثل الذى یحقق اإلستخدام الكفء للعمالة الزراعیة، 

 .والوقوف على مدى كفاءة عنصر العمل البشرى فى العملیة اإلنتاجیة
ولقد تم اإلعتماد على تقدیر دوال اإلنتاج الزراعى بأسلوب معادالت اإلنحدار المتعدد، ومعادالت  

 تقدیر دوال اإلنحدار غیر الخطیة، كما تم األخذ بعین اإلعتبار الكشف عن المشاكل القیاسیة التى تواجة
اإلنحدار متمثلة فى الكشف عن مشكلة اإلرتباط الذاتى، عدم التجانس، عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ 

ولقد تم الحصول على البیانات اإلحصائیة من مصادرها المختلفه خالل . العشوائى، ومشكلة اإلزدواج الخطى
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(الفترة 
ًولقد تناول اإلطار النظرى والتحلیلى للبحث، توصیفا ریاضیا لبعض دوال اإلنتاج المستخدمة بهدف   ً

تحدید األساس العلمى الذى تم اإلستناد علیه، إلشتقاق الطلب على العمالة الزراعیة، والتعرف على اإلنتاجیة 
الحدیة للعنصر، المرونة اإلحاللیة بین رأس المال والعمل، والتعرف على كفاءة عنصر العمل من خالل 

ف قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل عن أجر العامل، ومن هذا المنطلق فقد قامت الدراسه بتقدیر دوال إنحرا
دوجالس ذات المرونة -دوجالس، سولو، واللوغارتمیة المتسامیة، وتم تقدیر دوال إنتاج كوب-إنتاج كوب

اإلحاللیة الثابتة، ذات المرونة اإلحاللیة العامة، ذات المرونة اإلحاللیة الثابتة التربیعیة، وذات المرونة 
 اإلحاللیة المتغیرة

وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود كفاءة فى إستخدام عنصر العمل البشرى، كما إتضح أن أسلوب  
التكنولجى المتاح حالیا فى القطاع الزراعى المصرى مكثف فى إستخدام العمالة الزراعیة، ویعمل على زیادة 

لبشرى، وبالتالى وجود إحالل بین عنصرى رأس المال والعمل، لصالح عنصر الطلب على عنصر العمل ا
العمل البشرى على حساب رأس المال، كما تبین أیضا عدم وجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعى 
المصرى خالل فترة الدراسة، هذا بجانب أن قیمة الناتج الحدى للعامل أكبر من األجر الذى یحصل علیه، 

 .وأیضا وجود تناقص فى العائد على السعة فى اإلنتاج الزراعى المصرى
وأخیرا أوصت الدراسه بالعمل على تطبیق أسالیب تكنولوجیة غیر كثیفة فى إستخدام رأس المال،  

لتشجیع الطلب على األیدى العامله، واإلستثمار فى مشروعات زراعیة كثیفة إستخدام لألیدى العاملة، مع 
كس إنتاجیة العامل الحقیقیه، ونشر الوعى التدریبى بین العمال بهدف زیادة اإلنتاج صرف أجور زراعیة تع

 .وبالتالى زیادة الطلب على العمالة الزراعیة
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Summary 
he agricultural sector plays an important and a vital role in achieving the 

economic growth, furthermore, the labor input is considered one of the most 

important inputs in the economy, especially in the agricultural sector, which 

contribute in increasing production. Achieving the economic efficiency depends on 

the efficient use of resources, i.e., labor, that interacts with the other inputs to 

determine the optimal combination from inputs within the production process. 

 Due to the prevailing economic relations among inputs, especially, labor and 

capital, the objective of this study, is to explore, the role and effect of 

technological change on demand of the Egyptian agricultural labor, the disguised 

agricultural unemployment, that affects deviation the actual use of labor from the 

optimum level, that leads to achieve the optimal and maximum efficiency in the 

Egyptian agricultural sector. 

 To achieve and these objectives,  the study estimated linear production 

functions, i.e., Cobb-Douglas, restricted Cobb-Douglas, Solow, Transcendental 

Logarithmic Production Functions. Also estimated nonlinear production functions, 

i.e., Constant Elasticity of Substitution Cobb-Douglas, Generalized Elasticity of 

Substitution Cobb-Douglas, Quadratic Constant Elasticity of Substitution Cobb-

Douglas, Variable Elasticity of Substitution Cobb-Douglas Production Functions. 

The study detected and correction the econometric problems that affect the 

estimates , i.e., autocorrelation, heteroscedasticity, non normality of the 

error term, and multicollinearity. The study obtained data from different 

sources, through the period (1985-2004). 

 The results of the study indicated that, there is efficiency of using agricultural 

labor input, where the labor productivity exceeds the labor farm wage, also there is 

decreasing in the  return to scale, disguised unemployment does not exist in the 

Egyptian agricultural sector, also there is a substitution between labor and capital, 

tends to labor, as a result of labor intensity, that exhibits and reflects that the 

available technology in Egypt is labor intensive, and lead to increase the demand 

of human labor input. 

 Finally, the study recommended that, technological tools non intensive capital 

should be applied, to encourage the demand on labor, investing in the agricultural 

projects that capture human labor, developing education and training in 

agricultural sector, and increasing wages that reflect the real value of  marginal 

product of labor and his productivity to achieve the efficiency of human labor 

input in the Egyptian agricultural sector. 
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