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  التعليم الزراعي وتأثريه على منو القطاع الزراعي يف مصر
  إميان يوسف حافظ يوسف    عون خرياهللا عون محد /د.أ   يد الرسولأمحد أبواليز    /د.أ

  جامعة اإلسكندرية -كلية الزراعة - وإدارة األعمال الزراعيةاالقتصاد قسم 

   .225–221ص ص  ،2018 ،12العدد  ،8لد ا ،جامعة املنصورة ،كلية الزراعة ،جتماعيةاالقتصاد الزراعي والعلوم االة جمل  

  امللخص
يعتبر التعليم استثماراً في الموارد البشرية، فكلما زاد مستوى التعليم زادت إنتاجية الموارد البشرية المتاحة، 

التعليم يؤدي إلى تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة للمجتمع ككل بصفة بكما ترتفع إنتاجية الفرد، واالهتمام 
اف التنمية الزراعية يرتبط بدرجة وثيقة بالتعليم الزراعي ومدى كفايته ومن ثم فإنه من المنطقي أن تحقيق أهد. عامة

، وقد على نمو القطاع الزراعي في مصرمعرفة مدى تأتير التعليم الزراعي بناء على ذلك، يستهدف البحث  .وكفاءته
أن السالسل الزمنية  تبينو ،2015 - 1995خالل الفترة  موضع الدراسة جذر الوحدة للمتغيرات ستخدام اختبارا تم

استخدم اختبار جوهانسن للتكامل وب. ولكنها ساكنة عند الفروق األولى لها غير ساكنة في مستواها الدراسة لمتغيرات
وجود تكامل مشترك بين هذه المتغيرات، أي أن جميع السالسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة تبين المشترك 

إمكانية وجود عالقات على المدى الطويل بين هذه المتغيرات مما يعني عدم إمكانية تعتبر مستقرة، كما تدل على 
استخدام اختبار جرانجر للسببية باستخدام فترة تأخير وب .ابتعاد هذه المتغيرات عن بعضها البعض في األجل الطويل

الناتج ب عبر عنهي(االقتصادي بالقطاع الزراعي النمو  تمتد من أحادية االتجاه عالقة سببية وجده تتبين أنطولها سنتين 
فإن الناتج  وبناء على هذا، اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعيإلى ) الحقيقي للقطاع الزراعي المحلي اإلجمالي
الناتج  في اتجاه واحد تمتد من جد عالقة سببيةتوو الزراعي، على التعليم اإلنفاقيحدد الزراعي  المحلي اإلجمالي
اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي في العام إلى  الحقيقي للقطاع الزراعي في العام السابق المحلي اإلجمالي

، الناتج المحلي اإلجمالي الزراعيالعمالة الزراعية إلى  في اتجاه واحد تمتد من وجود عالقة سببية حظول، كما الحالي
عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات إلى الزراعي  على التعليم اإلنفاق منفي اتجاه واحد تمتد  أيضاً توجد عالقة سببيةو

  .التعليماقتصاديات لصانعي القرار في مجال  هالنتائج مفيد هن هذإ هومما ال شك في .ومعاهد الزراعة
  .اختبار جرانجر للسببية ،لتكامل المشترك، االنمو بالقطاع الزراعيالتعليم الزراعي، : الكلمات المفتاحية

  مقـدمة
األفراد، زيادة إنتاجية  والفاعل للتعليم في يالقو التأثير لىع ةجتماعيواال ةقتصاديالدراسات االنتائج ت أكد

زيادة الناتج  ، أي فيالمستوى الوطني الدخل سواء كان على مستوى األفراد أو على على اًإيجابي اًلها تأثيروالتي 
جداً ويسهم بشكل مؤكد في تحقيق النمو  التعليم باالقتصاد ال شك أنه وثيقوعلى هذا فإن ارتباط  ،اإلجمالي المحلي

الناشئة وتوجيهها الوجهة  األجيال حيث يعمل على توسيع مدارك مهمة،اجتماعية  اًبعادأللتعليم كما أن . االقتصادي
المجتمع  أبناءتقريب  التعليم فيلى أهمية باإلضافة إ ،بداعاإل ىطالق قوإلى إ يبحيث تؤد ةالعلمية السليمة والطموح

نماط سلوكية أمن  هواحدة وما تفرز ةبوتق يمن بعضهم عن طريق تذويب الكثير من العادات والتقاليد وصهرهم ف
 إلىضافة باإل ،قتصادية الحاليةجتماعية واالمع المتغيرات الديناميكية اال وتجاذباً كثر قرباًأتجعلهم  ةواجتماعية متشابه

تقف في طريق  يوالتحرر من العادات والتقاليد الت يجتماعيقوم به التعليم في تهذيب السلوك اال الذي الدور المهم

  ).1991التل، ( .التنمية
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, القومي باعتباره أحد القطاعات الرائدة للتنمية االقتصادية الناتجلمساهمة القطاع الزراعي في زيادة  ونظراً
أقصى كفاءة  تحقيقمر يتطلب ضرورة دفع عجلة التنمية الزراعية حتى يمكن ألن اإف, من العمالة كبيرة ةوتشغيل نسب

وذلك من , "الزراعيين الخريجين"المتعلمة  الزراعيةإنتاجية من استخدام الموارد الزراعية المتاحة وخاصة العمالة 
الزراعة  قطاع في العاملةمل كان الخريج الزراعي وقوة الع ولما .في تنمية اإلنتاج الزراعي الزاويةمنطلق أنها حجر 

 والتركيزمواجهة المستجدات وإزالة المعوقات  مسئوليةهم المرتكز الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة وعليهم تقع 
  .الزراعية المورديةعلى الدور الحيوي في التنمية الزراعية بتعظيم مردود اإلمكانات 

وهو بالتالي منتجاً لرأس المال البشري كسلعة استثمارية , ومطوراً لهاويعتبر التعليم منتجاً للمهارات البشرية 
والتكنولوجيا , السلع الجديدة فالتعليم يستطيع خلق اإلمكانيات الكتشاف, وأكثر من ذلك, وكأداة للسياسة اإلجتماعية

. تلك مثل هذه الخصائصوأدوات جديدة للسياسة اإلجتماعية، وال يوجد نوع آخر من التكوين الرأسمالي يم, الحديثة
متعلمة ومرنة عن قوى عاملة قدرته على إنتاج وبصفة أساسية في  بلورتتلعمل لكبرى للتعليم في أي سوق الهمية واأل

تم تطبيق تكنولوجيا جديدة في مكن أن يلتنمية االقتصادية يفإنه مع اونتيجة لذلك، . جودة عالية وطريق تعليم ذ
التعليم على جميع المستويات في يسهم وكما  .التعليمجودة وتحسين  هالطلب على العمال اإلنتاج، مما يؤدي إلى زيادة

  . وربما من خالل المساهمة في االستقرار السياسيوالدخل النمو االقتصادي من خالل تحسين الصحة 

البحوث  إجراءساسية المساهمة في من مهامها األو, ولاأل المقامكليات الزراعة مؤسسات تعليمية في  تعتبرو
للجهات المختصة وخاصة  الفنيةرشادية واالستشارات وتقديم الخدمات اإل, في مجاالت الزراعة المختلفة والدراسات

ساليب دخال الكثير من التغيير على األإبالمجتمع والى  الجامعاتلى تالحم إن مجتمعاتنا النامية في حاجة ماسة أ
ن تقوم بعمل مهم أتستطيع  هاأنكما  .نتاج المطلوبةاكب التطور في معدالت اإلفيها لتو الريفية ةنماط الحياأوتطوير 

لى استيعاب إن مجتمعاتنا الريفية في حاجة شديدة أو ينما كان موقعها خاصةًأ رشاديةاإلنجاح الخدمة إوخطير في 
جميع تلك البحوث قد وضعت في  نتائجذا كانت إال إفي الزراعة واالقتصاد والحياة الريفية ولن يتأتى ذلك  الجديد

  .ومستواها النامي يتالءمشكل مبسط 

 :لبحثمشكلة ا
-اإلرتقاء باالنتاج الزراعي ورفع معدالت نموه  ، ويتطلبالزراعة مكانة هامة في االقتصاد المصريتشغل 

يتطلب اإلرتقاء بمستوى التعليم الزراعي ودعم برامج إعداد الكوادر العلمية  - كضرورة للنهوض باالقتصاد المصري
الزراعية وهو ما توليه خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر أهمية كبيرة، ومن هنا تظهر أهمية هذه 

 وقد .للوقوف على الوضع الراهن للتعليم الزراعي في مصر وتأثيره على نمو القطاع الزراعي في مصرالدراسة 
يقدر  الدول هذه يفي في العنصر البشر االستثمارمن  يفي أمريكا على أن العائد المال الحديثةحدى الدراسات إدلت 

  .الصناعي أو الزراعي أو التجاريالنشاط  في االستثماربثالثة أضعاف العائد من 
  :في التساؤل التالي بحثوتتمثل مشكلة ال

  االقتصادي الزراعي في مصر؟على النمو  الزراعيأثر اإلنفاق على التعليم ما هو 

  :بحثهدف ال
 االقتصاديعلى النمو  الزراعيالتعليم  في االستثماردور بصفة أساسية التعرف على  يستهدف البحث

  :تحقيق األهداف الفرعية التالية، وذلك من خالل الزراعي في مصر
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  .تطور التعليم الزراعي الجامعي في مصر دراسة) 1(
 .االقتصادي الزراعي في مصرفي النمو  الزراعيدور التعليم دراسة ) 2(
 .االقتصادي الزراعي في مصربين التعليم الزراعي والنمو  السببية اتجاهاتتحليل ) 3(

   :مصادر البيانات

 1995عام من  الزمنيةالفترة  يتغط ةصورة سالسل زمني في سنويةبيانات  هيالبحث  في المستخدمةالبيانات 
ومنها  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزيوتم الحصول عليها من مصادر مختلفة مثل نشرات الجهاز ، 2015عام  إلى

والتعليم  التربيةوزارة التخطيط،  وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، وزارةالكتاب اإلحصائي السنوي، نشرات 
ومنظمة األغذية والزراعة،  المجلس األعلى للجامعات، مركز بحوث تطوير التعليم الجامعي، ،سجالت قسم اإلحصاء

-SPSS & Eوتم تحليل البيانات على الحاسب اآللي باستخدام برنامجي  .ومواقع الشبكة الدولية للمعلومات

Viewes)(.  

  :بحثمنهجية ال

ومعالجة وتوصيف المشكلة البحثية فقد تم االعتماد على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي  بحثال هدفلتحقيق 
حيث يستند البحث إلى مجموعة متنوعة من . دوات والمناهج البحثية اإلحصائية والقياسيةاألوذلك من خالل بعض 

من خالل إطار تحليلي للسالسل الزمنية موضع ، بحثال هدفالتحليلية المتقدمة لتحقيق أساليب االقتصاد القياسي 
الدراسة للتحقق من وجود عالقة سببية بين متغيرات النمو االقتصادي الزراعي والتعليم الزراعي في مصر خالل 

  :، ومن هذه االختباراتلبحثفترة ا

كل من ، حيث سيتم استخدام موضع الدراسة السالسل الزمنية الستقرار Unit Root Testاختبارات جذر الوحدة  ����
  . (PP)بيرون - واختبار فيليبس (ADF) فوللر الموسع - اختبار ديكي

 الختبار مدى ، Johansenباستخدام اختبار Cointegration Analysis المشتركالمتزامن أو تحليل التكامل  ����

  .بحثالطويل بين المتغيرات موضع ال المدى في توازنية عالقة وجود

 وتحديد اتجاه بين المتغيرينوذلك للتأكد من وجود سببية  Granger Causality Tests جرانجر للسببيةاختبار  ����

بين التعليم الزراعي  أو عالقة تبادلية Feed-Backعالقة تغذية مرتدة تلك العالقة، أي تحديد مدى وجود 
  .االقتصادي الزراعي في مصروالنمو 

  :الدراسات السابقة

من األهمية بمكان، حيث يمكن  لبحثنتائج البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع ايعتبر التعرف على 
، كما يتيح للباحث التعرف على مزيد من بحثهاالستعانة بها في تحديد الطريق الذي يمكن أن يسلكه الباحث الستكمال 

المعرفة باألساليب التحليلية التطبيقية التي يمكن األخذ بها واالعتماد عليها في معالجة مشكلة البحث وتحقيق أهدافه، 
و وهناك اهتمام كبير من االقتصاديين والباحثين في األدبيات االقتصادية التطبيقية بدراسة العالقة بين التعليم والنم

  :ص ما يليخالتسمكن اأالدراسات السابقة إستقراء من واالقتصادي، 
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، واستخدمت )أفريقيا، آسيا، أمريكا الالتينية(هذه الدراسات تناولت موضوع الدراسة في دول ومناطق مختلفة  )1
  .أساليب بحثية متنوعة

جذر الوحدة والتكامل المشترك معظم هذه الدراسات اعتمدت على أساليب التحليل القياسي من خالل منهجية  )2
  .ونموذج تصحيح الخطأ، واستندت إلى بيانات سالسل زمنية طويلة

أحد العوامل نه يعتبر أل، التنمية االقتصادية على للتعليمهناك إجماع في نتائج تلك الدراسات على األثر الموجب  )3
الدراسات السابقة وجود عالقة إيجابية بين وقد أوضحت نتائج معظم  .رأس المال البشري لتحسين الرئيسية

لذلك يجب على الدولة وضع االهتمام واالرتقاء بالعنصر البشري ضمن  ،التعليم والنمو االقتصادي بصفة عامة
أول أولوياتها بزيادة مخصصات االستثمار في الموازنة العامة لقطاع التعليم والتدريب بشكل خاص حتى يمكنها 

  .تزايدة ومستمرة في الناتج اإلجمالي وعدالة في توزيع هذا الناتجتحقيق معدالت نمو م

أكدت نتائج العديد من الدراسات على أهمية التعليم الزراعي في مجال التنمية الزراعية، حيث تزداد إنتاجية  )4
العمل بدرجة كبيرة نتيجة إرتفاع مستوى التعليم، كما اتضح أن العامل الزراعي المتعلم يمكنه زيادة إنتاجه 

ية الدول ذات المستويات التعليمية العالية حققت وأن غالب, وتحسين نوعيته بدرجة أكبر عن نظيره غير المتعلم
  .زيادة كبيرة في متوسط إنتاج الفدان، مقارنةً بالدول ذات المستويات التعليمية المنخفضة

  :تعليم الزراعي في مصـرلل ع الحاليضالو

رياض : سنة 14 – 4األساسي من سن  التعليم مرحلة: مستويات 3ي مصر من العام ف التعليم يتألف نظام
ويتبع ذلك المرحلة الثانوية لمدة . سنوات مرحلة إعدادية 3سنوات مرحلة ابتدائية، وبعد ذلك  6أطفال لمدة سنتين، ثم 

إلى  6سنوات دراسية بين سن  9والتعليم إلزامي لمدة . العالي التعليم سنة ثم مرحلة 17إلى  15سنوات من سن  3
 سنة 14

: مراكز هي 3وذلك بمعاونة  التعليم وتضطلع وزارة التربية والتعليم بمسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بنظام
. المركز القومي لتطوير المناهج، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي

مع اللجان األخرى على مستوى  التعليم ولكل مركز من هذه المراكز محور التركيز الخاص به لصياغة سياسات
 .العالي التعليم نظام العالي باإلشراف على التعليم ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة. الدولة

  :التطور التاريخي للتعليم الزراعي في جمهورية مصر العربية

 :1939حتى عام  1830المرحلة التمهيدية من عام  )1(

تقبل من يلمون وكانت تس 1830بدأت في عهد محمد على عندما قام بإنشاء أول مدرسة زراعية بالقلعة عام  -
ثم أنشأت الدارسخانة الملكية بالقراءة والكتابة ومدة الدراسة بها ثالث سنوات زيدت بعد فترة إلى خمس سنوات 

لتعليم فن الفالحة وعلم الزراعة وكانت بعيدة عن أماكن الزراعة ومدرسوها من األجانب ولهذا السبب فشلت 
 .الزراعة في مصر وتحويل المدرسة عن غرضها األصلي لعدم درايتهم بطبيعةوأغلقت هذه المدارس وكان 

أنشأت مدرسة الزراعة بقسم ثم  1844ونقلت إلى المنصورة عام  1836نشأت مدرسة الزراعة في نبروه عام ُأ -
أنشأت مدرسة الزراعة بشبرا  1867وفي عام  لتعليم فن اإلدارة المزرعية 1846من أقسام األلسن في عام 

على أن يلتحق خريجوها بالدائرة الخاصة الخديوية لمدة عام دراسي عملي يؤدون في نهايته امتحان خاص 
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أنشأت مدرسة الزراعة في القبة لتعليم فن  1875وفي عام ثم ُألغيت  1875واستمرت المدرسة حتى عام 
ة زراعية تابعة لنظارة المعارف ولكنها أنشأت بعد وقت اقترح إنشاء مدرس 1880الزراعة العملية وفي عام 

ومدة الدراسة بها أربع سنوات ثالث نظري  1890وافتتحت في نوفمبر  1889طويل بالجيزة في أكتوبر عام 
 .وواحدة عملي

مدارس جديدة سميت مدارس  9تطور التعليم الفني وأنشأت  1909وبنشأة مجالس المديريات الزراعية عام  -
الحقول وعلى اثنين مدارس الزراعة وواحدة منها مدرسة الزراعة العلمية تهدف لمكافحة األمية الزراعية 

 .ونشر الوعي بين الزراع

وأنشأت  1930بالمنيا عام و 1914وبشبين الكوم عام  1912نشأت مدرسة زراعية متوسطة بدمنهور عام ُأ -
دارس الحقول للتوجه للمدارس الزراعية المتوسطة وكانت الدراسة بها خمس سنوات مكاتب زراعية بدالً من م

 .ثم خفضت إلى ثالث سنوات

 :1952حتى عام  1939المرحلة من عام  )2(

بدأ الكثير ينادون بإصالح التعليم الزراعي ورفع المستوى الثقافي والعلمي لتالميذه وخريجيه،  1939في عام  -
وكانت مستقلة عن المدارس  وحل محلها مدارس تكميلية زراعية 1947عام  لذا ُألغيت المكاتب الزراعية

الب خبرات عملية في الزراعية المتوسطة وكانت مدة الدراسة بها سنتين إلى ثالث سنوات وكانت تكسب الط
تين في األورمان والقناطر الخيرية ومحرم بك باإلسكندرية وأسيوط عام أنشأت مدارس فالحة البساثم  الزراعة
 11عدد المدارس الزراعية صل سنوات بعد إتمام المرحلة األولية، وقد ووكانت الدراسة بها ثالث  1947

 .1950 مدرسة عام

 :حتى اآلن 1952مرحلة من عام ال )3(

تميزت هذه المرحلة بإدخال تعديالت على التعليم الزراعي ثم فترة استقرار حيث أعقب ثورة يوليو التوسع في  -
عمليات استصالح األراضي الجديدة واألخذ باألسلوب العلمي لزيادة اإلنتاجية الزراعية عن طريق التوسع 

  .الرأسي واألفقي في الزراعة

أثنى عشر  1952تم تعديل مدة الدراسة بالتعليم الزراعي إلى ثالث سنوات وبلغ عدد المدارس الزراعية عام  -
مدرسة في مشتهر، دمنهور، شبين الكوم، المنيا، المنصورة، مسطرد، الزقازيق، جرجا، اإلسكندرية، منوف، 

 .كوم أمبو، بني سويف

بدأ إنشاء المدارس الفنية  1971مدرسة، وفي عام  47وصلت عدد المدارس الزراعية  69/1970في عام  -
 .الزراعية نظام الخمس سنوات وكانت في أربع مدارس حكومية هى كوم أمبو والتحرير وإدفو والخارجة

أنشأت المدرسة التجريبية الفنية نظام الخمس سنوات للتصنيع الغذائي بمسطرد واستمر  78/1979في عام  -
محافظة الدقهلية على أكبر عدد من  تحتويو 97/1998مدرسة عام  147وصلت وتحسين وإنشاء المدارس 
مدرسة، وال  11مدرسة ثم قنا  13 وبهاالشرقية محافظة ثم  ،مدرسة 17، حيث أن بها المدارس الفنية الزراعية

  . توجد مدارس فنية زراعية في القاهرة
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  النتائج والمنافشة
) 2015–1995(بدراسة تطور إجمالي الناتج المحلي بكل من القيم الجارية والقيم الحقيقية خالل فترة الدراسة  •

لكل  5.5%، 12.7% بلغ نحو %1سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى  تجه للزيادة وبمعدل تغيراوجد أنه 
  .منهما على الترتيب

إجمالي الناتج المحلي من القطاع الزراعي بكل من القيم الجارية والقيم الحقيقية خالل فترة الدراسة أن تبين  •
لكل منهما على  3.7%، 10.8% بلغ نحو 1%سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى  تجه للزيادة بمقدار تغيرا

 .الترتيب
 بمعدل تغير تجها للزيادة،ال فترة الدراسة اإلنفاق على التعليم بكل من القيم الجارية والحقيقية خالأن تبين  •

 .على الترتيب 5%، 12.2%بلغ نحو  1%عند مستوى  سنوي معنوي إحصائياً
خالل فترة الدراسة يتبين أنه متذبذب فقد بلغ  بدراسة تطور نسبة اإلنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي •

ووصل  2011عام  3.43%دناه نحو أوبلغ , 2015عام  4.04%وصل الى نحو و 1995عام  3.76%نحو 
 . 2001عام  4.66%قصاه نحو أ
بدراسة تطور اإلنفاق على التعليم الزراعي بكل من القيم الجارية والقيم الحقيقية خالل فترة الدراسة تبين أنه  •

  .لكل منهما على الترتيب -2.2%، 5%بلغ نحو  1%سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى  متزايد وبمعدل تغير
 .2%نحو  ة وبلغت ثابت نسبة اإلنفاق على التعليم الزراعي من اإلنفاق على التعليم خالل فترة الدراسة •
بلغ وبدراسة تطور نسبة اإلنفاق على التعليم الزراعي من إجمالي الناتج المحلي خالل فترة الدراسة تبين أنه  •

 .0.09%نحو  هقصاأوبلغ  0.07%نحو  هوبلغ أدنا ،2015, 1995 يعام 0.08%نحو 
 ةنسبة اإلنفاق على التعليم الزراعي من إجمالي الناتج المحلي الزراعي خالل فترة الدراسة متذبذبأن تبين  •

 .2015عام  0.62% نحو تبلغ، �� ��� 0.68%نحو  هاقصاأ توبلغ 1995عام  0.44%نحو  اأدناه تبلغو
وبمعدل  بوإجمالي خريجي كليات ومعاهد الزراعة خالل فترة الدراسة متذبذعدد الطلبة والطالبات أن تبين  •

 .لكل منهم على الترتيب -0.5% ،- 0.4% ،-0.5%نحو بلغ سنوي غير معنوي إحصائياً  تناقص
 تغير تجه للزيادة وبمعدلإأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الزراعة خالل فترة الدراسة  تبين أن •

  .1.8%بلغ نحو  1%معنوي إحصائياً عند مستوى سنوي 
وبمعدل  بمتذبذفهو تجه للزيادة أما بالقيم الحقيقية إخالل فترة الدراسة بالقيم الجارية  ستثمارإجمالي االأن تبين  •

 .لكل منهما على الترتيب 3.2%، 10.4% بلغ نحو 1%تغير سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى 
فهو أما بالقيم الحقيقية  ،تجه للزيادةاإجمالي االستثمار الزراعي خالل فترة الدراسة بالقيم الجارية أن تبين  •

 .لكل منهما على الترتيب -4.6% ،2.6%بمعدل تغير سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو  بمتذبذ
أما فيما يتعلق بتطور نسبة االستثمار الزراعي من إجمالي اإلستثمار خالل فترة الدراسة تبين أنه متذبذب  •

 .- 7.8%معنوي إحصائياً بلغ نحو  سنوي تناقصوبمعدل 
للزيادة بمعدل  تجهاية خالل فترة الدراسة حقيقالقيم الوالجارية قيم بال إجمالي تكوين رأس المال الثابتأن تبين  •

 .لكل منهما على الترتيب 3.5%، 10.7% بلغ نحو 1%تغير سنوي معنوي إحصائياً عند مستوى 
للزيادة بمعدل تغير سنوي  اتجهاإجمالي العمالة وإجمالي العمالة الزراعية خالل فترة الدراسة  كل من تبين ان •

 .لكل منهما على الترتيب 2.3% ,2.7% بلغ نحو 1%معنوي إحصائياً عند مستوى 
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  :والنمو االقتصادي في القطاع الزراعي المصريالزراعي بين اإلنفاق الحكومي على التعليم  العالقةتقدير 
القطاع الزراعي في  الزراعي والنمو االقتصاديالزراعي  بين اإلنفاق الحكومي على التعليملدراسة العالقة 

  :اإلجمالية اإلنتاج لى دالةإ يستند، والذي ليتالانموذج استخدام الم تعلى المدى الطويل  المصري

Y = A  Kα  Lβ  Hγ        (1) 

 تمثل H و  ،قوة العملتمثل  L تمثل رصيد رأس المال،K  التقدم التكنولوجي، تمثل A المخرجات، تمثل Y حيث
 تمثل E حيث، "L ، E" أو عاملين هما إلى مكونين رأس المال البشري يمكن أن نحللو. رأس المال البشري

  :ا يليكم المعادلةثم إعادة كتابة  E مع) 1(في المعادلة  H أن نستبدل يمكنلذا  التعليم، مستوى

Y = A  Kα  Lβ  Eγ        (2) 

وبإعادة كتابة  .Ln الطبيعي لها اللوغاريتمتم التعامل مع جميع المتغيرات موضع الدراسة في صورة  وقد
  :الصورة اللوغاريتمية، تم الحصول على النموذج التاليفي ) 2(رقم  المعادلة

LnAGDP
t
 = α + β

1
 Ln(AEDGEX

t
) + β

2
 Ln(GCFC

t
) + β

3
 Ln(ALFP

t
) + β

4
 

Ln(NASTF
t
) + β

5
 Ln(AGDP

t-1
) + µ

t
    (3) 

  :حيث

t  2015 – 1995(تمثل الفترة موضع الدراسة(،  
AGDP

t
  ،)المتغير التابع(بالمليار جنيه  الحقيقية قيمبالالزراعي الناتج المحلي اإلجمالي  

  :أما المتغيرات المستقلة فهي
AEDGEX

t
  .بالمليار جنيه الحقيقية قيمالحكومي على التعليم الزراعي بالاإلنفاق  

GCFC
t

  .بالمليار جنيه الحقيقية قيمرأس المال الثابت بالإجمالي تكوين  

ALFP
t

  .عامل الزراعية المشاركة في قوة العمل بالمليونالعمالة  

ANSTF
t

  .باأللف الزراعية بالكليات ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء أعداد 

AGDP
t-1

β، ويمثل المعامل بالمليار جنيه في العام السابق باألسعار الحقيقيةالزراعي الناتج المحلي اإلجمالي  
5

 

  .نحو التوازن النموذج من خ�لھا يتحركوالتي  التكيف سرعةل قياسم
µ

t
  .الخطأتمثل حد تصحيح  

  اختبار جذر الوحدة ) أ

 ،خالل فترة الدراسة موضع الدراسة  Unit Rootنتائج اختبار جذر الوحدة للمتغيرات )1(رقم يوضح الجدول 
حيث أن القيم السالسل الزمنية لجميع المتغيرات موضع الدراسة غير مستقرة في مستواها، قيم ومنه يتضح أن 

ال يمكن رفض فرضية ، وعلى ذلك فإنه 5% تقل عن القيم الحرجة عند مستوى ADF الختبارالمطلقة المحسوبة 
 يمكن قبول الفرض األصلي والقائل بوجود جذر الوحدة أي بعدم استقرار تلك السالسل،أي أنه  وجود جذر الوحدة،

وعلى ذلك فإن السالسل الزمنية لذلك تم إعادة االختبار للمتغيرات عند الفروق األولى لها وتبين أنها مستقرة، 
هو ما يعني أنها متكاملة من ولكنها ساكنة عند الفروق األولى لها، و غير ساكنة في مستواها الدراسة لمتغيرات

  .خالل فترة الدراسة I (1) الدرجة األولى
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للمتغيرات النموذج بالقيم  ADFفوللر الموسع  - نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ديكي): 1(جدول رقم 
  2015- 1995خالل الفترة  في القطاع الزراعي الحقيقية

Result 1St  Difference Level Variables 

I(1) -4.11** 3.41ns AGDP
t
 الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي 

I(1) -3.28* 1.89ns AEDGEX
t
 الزراعي الحكومي على التعليماإلنفاق  

I(1) -4.70** -1.23ns GCFC
t
 رأس المال الثابتإجمالي تكوين  

I(1) -3.71** -1.13ns ALFP
t
  الزراعيةالعمالة  

I(1) -3.37* -1.41ns ANSTF
t
   أعداد أعضاء هيئة التدريس 

I(1) -3.41* -1.39ns AGDLP
t-1

 
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي المبطأ 

 لسنة سابقة

  E-Viewsحسبت باستخدام برنامج : املصدر

��  ns              ، 5%تشري إىل مستوى املعنوية  *         ،1%تشري إىل مستوى املعنوية  **��� ���.  

العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي بالقيم  تقديرفي منهجية البحث ل )3(تم تقدير المعادلة رقم 
AGDPالحقيقية 

t
AEDGEX(، اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي بالقيم الحقيقية )كمتغير تابع( 

t 
، إجمالي تكوين )

GCFC(رأس المال الثابت بالقيم الحقيقية 
t

ALFP(، إجمالي العمالة الزراعية )
t

، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )
ANSTF(بكليات الزراعة 

t
  :يمثل تلك العالقةكمتغيرات مستقلة، والنموذج التالي ) 

Ln (AGDP)
t 
= Ln 1.896 + 0.121 Ln(AEDGEX)

t
 + 0.142 Ln(GCFC)

t
 + 0.235Ln(ALFP)

t
 
 

  (3.916)
**

              (4.295)
**

                         (2.517)
*             

(2.601)
*  

 + 0.058 Ln(ANSTF)
t
 + 0.769 Ln(AGDP)

t-1    (4) 

            (3.818)
** 

                      (2.215)
* 

  �

2
 = 0.839   F = 38.566**

 

بالقيم الحقيقية كما تشير تلك الدالة إلى أن أهم المتغيرات المؤثرة على إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي 
(AGDP)  تتمثل في اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي بالقيم الحقيقية(AEDGEX)  وإجمالي تكوين رأس المال

وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات   (ALFP)وإجمالي العمالة الزراعية (GCFC)الثابت بالقيم الحقيقية 
بالقيم الحقيقية الناتج المحلي للقطاع الزراعي ، حيث يالحظ من النموذج السابق أن إجمالي (ANSTF)الزراعة 

من التغيرات في  83.9%ل فترة الدراسة وأن هذه المتغيرات مجتمعه تفسر حوالي يتأثر إيجابياً بهذه المتغيرات خال
كلة االرتباط الذاتي بين البواقي عدم وجود مشكما تبين بالقيم الحقيقية، الناتج المحلي للقطاع الزراعي إجمالي 

  .1.963حوالي والتي بلغت  (D.W Test)واتسون -استناداً لقيمة ديربن

ومن المعامالت المقدرة في النموذج السابق يمكن القول بأنه عند زيادة كل من اإلنفاق الحكومي على التعليم 
يزداد  1%الزراعي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والعمالة الزراعية وأعداد أعضاء هيئة التدريس بنسبة 

كما تبين  .مليار جنيه على الترتيب 0.058, 0.235, 0.142, 0.121 الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي بنسبة
β أن معامل التعديل أو التكيف

5
خالل فترة  0.769 بلغ حوالي لناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي بالقيم الحقيقيةل 

، وهو األمر الذي يعني أن )نحو التوازن النموذج من خ�لھا يتحركوالتي  التكيف سرعةل قياسوھي م(الدراسة، 
للتعديل تجاه المستوى المرغوب له خالل  لناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعيسرعة استجابة المستوى الفعلي ل
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خالل سنة واحدة، وهذا يعني أن فترة التكيف أو التعديل تجاه المستوى  23.1% فترة الدراسة تتم بنسبة تبلغ حوالي
  .سنة 4.33 لغ حواليتب لناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعيالمرغوب ل

  اختبار التكامل المشترك) ب

تم استخدم اختبار جوهانسن إلجراء اختبار التكامل المشترك على متغيرات الدراسة بعد أخذ الفروق األولى 
 Max-Eigenوتمت مقارنته بقيمة  Trace Statisticوهو يعتمد على اختبار نسبة اإلمكانية العظمى ويعرف , لها

Statistic  لتأكيد النتائج المتحصل عليها وألن هذه الدراسة تتضمن أكثر من متغيرين فمن المتوقع أن متجه التكامل
إلى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات موضع الدراسة، ) 2(وتوضح النتائج بالجدول رقم  .قد ال يكون وحيداً

وهذا يعني إمكانية رفض الفرض األصلي القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة 
 ألن نتائج كال الطريقتين متقاربة، وهو ما يعني Max-Eigen Statisticأو لقيمة Trace Statistic سواء وفقاً لقيمة 

وجود تكامل مشترك بين هذه المتغيرات وبالتالي ال يمكن رفض الفرض القائل بوجود متجه واحد على األقل 
للتكامل المشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة، أي أن جميع السالسل الزمنية للمتغيرات موضع 

متغيرات وتدعيم فرضية وجود تكامل الدراسة تعتبر مستقرة، كما يدل على وجود توليفة خطية ساكنة بين تلك ال
مشترك بين جميع المتغيرات موضع الدراسة، كما تدل على إمكانية وجود عالقات على المدى الطويل بين هذه 

  .المتغيرات مما يعني عدم إمكانية ابتعاد هذه المتغيرات عن بعضها البعض في األجل الطويل

اختبار  دراسة باستخدامللمتغيرات موضع ال نتائج اختبارات التكامل المشترك): 2(جدول رقم 
  2015-1995خالل فترة الدراسة  في القطاع الزراعيجوهانسن 

 Trace Statisticوفقاً لقيمة  ) أ

Eigenvalue 
 Trace Statistic القيمة الذاتية

5% Critical 
Value 

1% Critical 
Value 

H0 Result 

0.992 259.995 94.15 103.18 r = 0
**

 Reject Ho at 1% 

0.964 168.738 68.52 76.07 r ≤ 1
**

 Reject Ho at 1% 

0.899 105.422 47.21 54.46 r ≤ 2
**

 Reject Ho at 1% 

0.839 61.844 29.68 35.65 r ≤ 3
**

 Reject Ho at 1% 

0.749 27.088 15.41 20.04 r ≤ 4
**

 Reject Ho at 1% 

0.042 0.823 3.76 6.65 r ≤ 5
ns

 Accept Ho 

  Eigen. Statistic-Maxوفقاً لقيمة  ) ب
Eigenvalue 
 القيمة الذاتية

Max-Eigen. 
Statistic 

5% Critical 
Value 

1% Critical 
Value 

H0 Result 

0.992 91.257 39.37 45.10 r = 0
**

 Reject Ho at 1% 

0.964 63.316 33.46 38.77 r ≤ 1
**

 Reject Ho at 1% 

0.899 43.578 27.07 32.24 r ≤ 2
**

 Reject Ho at 1% 

0.839 34.757 20.97 25.52 r ≤ 3
**

 Reject Ho at 1% 

0.749 26.265 14.07 18.63 r ≤ 4
**

 Reject Ho at 1% 

0.042 0.823 3.76 6.65 r ≤ 5
ns

 Accept Ho 

  0.01معادالت للتكامل املشترك عند مستوى  5إىل وجود  Trace test  &Max-Eigen testتشري قيمة كل من 

��  ns،    0.01معنوية عند املستوى االحتمايل  **    E-Viewsحسبت باستخدام برنامج : املصدر��� ���. 
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  :العالقة السببية بين اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي والنمو االقتصادي بالقطاع الزراعي) ج

سببية أو تبادلية بين المتغير التابع وكل من المتغيرات التفسيرية التي يشملها نموذج الختبار مدى وجود عالقة 
ملخص النتائج التي تم التوصل إليها خالل  )3(الجدول رقم ، فقد تم استخدام اختبار جرانجر للسببية، ويوضح الدراسة

، وهي نتائج منطقية وتتفق مع النظرية 10%باستخدام فترة تأخير طولها سنتين وعند مستوى معنوية  فترة الدراسة
  .االقتصادية

النمو االقتصادي بالقطاع  تمتد من Unidirectional Causality أحادية االتجاه عالقة سببية توجد تبين أنهوقد 
، اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعيإلى ) الحقيقي للقطاع الزراعي الناتج المحلي اإلجماليب عبر عنهي(الزراعي 

في اتجاه  جد عالقة سببيةتوو الزراعي، على التعليم اإلنفاقيحدد الزراعي  فإن الناتج المحلي اإلجمالي وبناء على هذا
اإلنفاق الحكومي على التعليم إلى  الحقيقي للقطاع الزراعي في العام السابق الناتج المحلي اإلجمالي واحد تمتد من

الناتج المحلي العمالة الزراعية إلى  في اتجاه واحد تمتد من وجود عالقة سببية حظول، كما الزراعي في العام الحالي
عدد أعضاء إلى الزراعي  على التعليم اإلنفاق في اتجاه واحد تمتد من أيضاً توجد عالقة سببية، واإلجمالي الزراعي
 في اتجاه واحد تمتد من الناتج المحلي اإلجمالي أيضاً توجد عالقة سببيةو ،كليات ومعاهد الزراعةهيئة التدريس ب

الناتج  في اتجاهين تمتد من توجد عالقة سببية كما ،عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الزراعةإلى  الزراعي
إجمالي تكوين رأس المال الثابت ومن إجمالي تكوين إلى  الحقيقي للقطاع الزراعي في العام السابق المحلي اإلجمالي

في  توجد عالقة سببيةو .الحقيقي للقطاع الزراعي في العام السابق إلى الناتج المحلي اإلجمالي رأس المال الثابت
 هذهوفي ضوء  .العمالة الزراعيةإلى إجمالي  اتجاه واحد تمتد من عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الزراعة

النمو االقتصادي يحدده و يعتمد علىالزراعي  اإلنفاق الحكومي على التعليم أن، يمكن افتراض المنطقيةج ائالنت
  .حد كبير الزراعي إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بالقطاع الزراعي متغيرات الدراسةاتجاه العالقات السببية بين ): 1(شكل رقم 

اإلنفاق الحكومي على 
 الزراعي التعليم

AEDGEXR
t 

 الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي 
للقطاع الزراعي 

AGDP
t 

 

إجمالي العمالة 

 ALFPالزراعية 

إجمالي تكوين 
  رأس المال الثابت

GCFC  

أعضاء هيئة  عدد
التدريس بكليات 
 ومعاهد الزراعة

ANSTF 

اإلجمالي  الناتج المحلي
الزراعي  الحقيقي للقطاع

في العام السابق 
AGDPR

t-1
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Summary 

Education is an investment in human resources. The higher level of education leads to incease 
of the productivity, the higher the productivity of the individual, and leads to the optimum utilization 
of the available resources to society as a whole. The research aims to study role of the agricultural 
education on the growth of the agricultural sector in Egypt. The unit root test of the variables studied 
during the period 1995 to 2015 shows that the time series of the variables  under study were not 
static but still at the first differences. The Johansen test showed that there is a cointegration between 
these variables, ie, that all the time series of the variables studied are stationary, and that there are 
long-term relationships between the variables. Using the Granger causality test with a two-years lag, 
it was found that there is a one-way causal relationship that extends from economic growth in the 
agricultural sector (expressed in the real GDP of the agricultural sector) to government expenditure 
on agricultural education. Agricultural education, and a one-way causal relationship that extends 
from the real GDP of the agricultural sector in the previous year to government expenditure on 
agricultural education in the current year, and a one-way causal relationship To agricultural GDP. 
There is also a one-way causal relationship that extends from expenditure on agricultural education 
to the number of faculty members in agricultural colleges and institutes. There is no doubt that these 
results are useful for policymakers in the economics of education. 


