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 الملخص
يعتبر القطاع الزراعى من القطاعات اإلقتصادية الهامة فى التنمية 
االقتصادية االجتماعية باالضافة إلى أنه من أكثر القطاعات االقتصادية تشغيال 
لمعمالة، وتمثل القوة العاممة الزراعية حوالى ثمث القوة العاممة، لذا فأن إتاحة المزيد 

مقوة العاممة الزراعية يؤدى إلى مزيد من انتعاش من فرص العمل فى ظروف أفضل ل
القطاع الزراعى وارتفاع الكفاءة االقتصادية لالنتاج الزراعى، يعتبر عنصر العمل 
البشرى الزراعى أحد الموارد الهامة لمنهوض بالناتج الزراعى ولذلك فأن تحقيق 

. االنتاجى الهام الكفاءة االنتاجية الزراعية يتوقف عمى كفاءة استخدام هذا العنصر
ما هى المواسم التى  االجابة عمى التساؤالت االتية: تكمن مشكمة الدراسة فىلذلك 

يشهد فيها القطاع الزراعى زيادة او انخفاض فى الطمب عمى العمالة الزراعية؟ وما 
هى أهم العوامل االقتصادية المؤثرة عمى حجم العمالة الزراعية؟ وهل يتم استخدام 

الزراعة بطريقة اقتصادية أم ال؟ وهل يوجد تشغيل كامل لمعمالة أم يوجد العمالة فى 
 بطالة زراعية؟

واعتمدت الدراسة عمى المنهج القياسى باستخدام االدوات الرياضية 
لذا  خدم والمتاح من العمالة الزراعية.واالحصائية لتحديد العوامل المؤثرة عمى المست
ة بالوضع طلمؤشرات االقتصادية المرتبفإن الدراسة تهدف عمى التعرض لبعض ا

الراهن لمعمالة الزراعية بجمهورية مصر العربية كذلك تقدير بعض الدوال اإلنتاجية 
إلى  باإلضافةلموصول إلى بعض المؤشرات االقتصادية الخاصة بالعمالة الزراعية، 

واخيرا  والمتاح من العمل البشرى الزراعىالعوامل المؤثرة عمى المستخدم تقدير أهم 
 الواقع.من خالل عدة معادالت كمحاولة لمحاكاة دراسة سوق العمل الزراعى 

واعتمدت الدراسة عمى البيانات المنشورة بالجهاز المركزى لمتعبئة العامة 
واالحصاء، ووزارة الزراعة واستصالح االراضى، باالضافة إلى بيانات الدراسة 

ر وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومركزى الميدانية بطريقة العينة بمركزى كفر الدوا
اشتممت قد و  .2004/2003أسيوط والقوصية بمحافظة أسيوط خالل الموسم الزراعى 

الدراسة باالضافة إلى المقدمة عمى خمسة أبواب، وممخص بالمغتين العربية 
 واالنجميزية، وقائمة بالمراجع العربية واالنجميزية.

ابقة المرتبطاااة بمجااال العمالااة الزراعيااة فاااى تناااول الباااب ااول الدراسااات الساا
العقود االربعة الماضية. بينما تناول الباب الثانى المعالم الرئيسية لمعمالاة الزراعياة فاى 
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جمهوريااااة مصاااار العربيااااة واختيااااار منطقااااة الدراسااااة، وكاناااات ماااان أهاااام النتااااائج التااااى 
ة الزراعيااة خااالل توصاامت إليهااا الدراسااة فااى هااذا الباااب هااو زيااادة إجمااالى القااوى العامماا

وعمااااى الااااركم ماااان تمااااك الزيااااادة فقااااد انخفضاااات  6991بالمقارنااااة بنظياااار   6991تعااااداد 
نتيجاة  6991االهمية النسبية لمعمالة الزراعية إلاى إجماالى القاوى العامماة خاالل تعاداد 

لضعف ركبة االفراد فى االتجا  لمعمل الزراعى وذلك النخفاض أجر الفرد فاى القطااع 
   فى القطاعات االقتصادية االخرى. رنة باالجورالزراعى بالمقا

خااااالل شااااهر مااااايو  تبااااين تزايااااد معمالااااة الزراعيااااة وبدراسااااة الاااادليل الموساااامى ل
لمحاصيل البرسيم المستديم، والقمح، والبصل، والثوم، والبنجر حياث تاتم عممياة حصااد 

اصايل ، فى حين تزايد الطمب عمى العمالة الزراعية خالل شهر ناوفمبر لمحالمحاصيل
تمااك الفااول البماادى، والحمبااة، والتاارمس الن فااى ذلااك الشااهر يااتم اعااداد االرض وزراعااة 

لااذا تحتاااج إلااى عمالااة زراعيااة كثيفااة وذلااك لممحاصاايل الشااتوية. فااى حااين المحاصاايل 
أوضااحت الدراسااة أن الطمااب عمااى العمالااة الزراعيااة لمحصااول الااذرة الشااامية الصاايفى 

فااق ماااع المنطاااق االقتصااادى لتوافقاااه ماااع موعاااد بمااا اقصاااا  خاااالل شااهر يونياااه وهاااذا يت
زراعااااة المحصااااول باالضااااافة الااااى عمميااااات الخدمااااة الالزمااااة لممحصااااول مثاااال الاااارى، 
والتسميد والعزيق، والخف، كما أن الطماب عماى العمالاة الزراعياة بماا ذروتاه لمحصاول 
قصب السكر خالل شهر اكتوبر، وناوفمبر حياث ياتم كسار المحصاول فاى ذلاك الوقات 

عاام، فاى حاين انخفاض الطماب عماى العمالاة الزراعياة لممحصاول خاالل شااهر مان كال 
لى عمالة كثيفاة مثال إمارس، ابريل، مايو ولذلك لمقيام ببعض العمميات التى ال تحتاج 

 العزيق، الرى، والتسميد.
فااى حااين تناااول الجاازء الثااانى ماان هااذا الباااب اختيااار منطقااة الدراسااة حيااث تاام 

محافظاات الاادلتا باعتبارهاا مان اكباار المحافظاات الزراعيااة  اختياار محافظاة البحياارة مان
فاااى مصااار والااادلتا، ومحافظاااة أسااايوط مااان محافظاااات شاااريط وادى النيااال، وتااام اختياااار 
مراكز الدراسة وفقا لالهمية النسبية لعدد الحاائزين حياث تام اختياار مركازى كفار الادوار 

محافظاة أسايوط، كماا  وكوم حمادة من محافظة البحيرة، ومركزى أسيوط والقوصية مان
وقع االختياار عماى قرياة كفار ساميم مان مركاز كفار الادوار، وقرياة الزعفراناى مان مركاز 
كوم حمادة لمحافظة البحيرة، ووقع االختيار عمى قريتى بنى حسين، ومير مان مركازى 

مفااردة ماان كاال قريااة. وتاام اجااراء  30أساايوط، والقوصااية عمااى الترتيااب حيااث تاام اختيااار 
جمهورياة مصار لل تماك العيناة ياالحصائية االحصائية لمتأكد من تمث بعض االختبارات
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العربياااة مالمجتماااع . كماااا أشاااارت اساااتمارات االساااتبيان بالعيناااة إلاااى دور المااارأة فاااى 
عااداد التقاااوى لمزراعااة، وتربيااة الطيااور بااالمنزل، وتوصاايل إالعمميااات الزراعيااة خاصااة 

بااااز، وتصاااانيع االلبااااان، وتسااااويق صااااناعة الخو الحيوانااااات لمحقاااال ورعايتهااااا وتربيتهااااا، 
 الحاصالت الزراعية، وكيرها من االعمال التى تباشرها المرأة الريفية.

لعنصاار العماال  لماادوال االنتاجيااةوقااد تناااول الباااب الثالااث التقاادير االحصااائى 
ماان الرجااال، والنساااء  ىوأظهاارت الدراسااة أن كمياة العماال البشاار  البشارى بعينااة الدراسااة،

العمالاااة لمحصاااول القماااح فاااى قرياااة كفااار ساااميم فاااى محافظاااة البحيااارة  جماااالىا  واالوالد، و 
، 62.6، 49.3يااوم عماال عمااى الترتيااب وبمغاات حااوالى  23.9، 1.3، 23بمغاات حااوالى 

ياااوم  90.3، 45.4، 31.5ياااوم عمااال عماااى الترتياااب لمحصاااول االرز، وحاااوالى  93.0
عماى  ياوم عمال 12.9، 24.9، 36.1عمل عمى الترتيب لمحصاول الطمااطم، وحاوالى 

الترتيب لمحصول البطاطس. فى حين بمغت كمية العمل البشارى مان الرجاال، والنسااء 
، 26.1واالوالد، واجمالى العمالة فى قرية الزعفرانى بمركز كوم حماادة باالبحيرة حاوالى 

 51.1، 36.0، 29.9يوم عمل عمى الترتياب لمحصاول القماح، وحاوالى  45.9، 60.3
يااوم عماال  13.0، 26.5، 32.5لطماااطم، وحااوالى يااوم عماال عمااى الترتيااب لمحصااول ا

ياااوم عمااال  35.9، 36.3عمااى الترتياااب لمحصاااول البطاااطس، فاااى حاااين بمغاات حاااوالى 
 لكمية العمل البشرى من الرجال واجمالى العمالة عمى الترتيب لمحصول االرز. 

وقااد أوضااحت الدراسااة أن كميااة العماال البشاارى ماان الرجااال، والنساااء واالوالد، 
مالااة لمحصااول القمااح فااى قريااة بنااى حسااين بمركااز أساايوط بمغاات حااوالى واجمااالى الع

ياوم عماال  33.4، 63.9، 46.3ياوم عمال عماى الترتياب، وحاوالى  35.9، 4.3، 49.3
يوم عمل عماى الترتياب  13.9، 46.3، 43.2عمى الترتيب لمحصول البرسيم. وحوالى 
ماى الترتيااب ياوم عمال ع 31.3، 5.6، 49.0لمحصاول القطان، فاى حاين بمغاات حاوالى 

لمحصول الذرة الرفيعة. أما بالنسبة لكمية العمل البشرى فاى قرياة ميار مركاز القوصاية 
ياااوم عمااال مااان الرجاااال، والنسااااء  44.9، 3.6، 49.1بمحافظاااة أسااايوط فبمغااات حاااوالى 

واالوالد، واجمااااالى العمالااااة عمااااى الترتيااااب لمحصااااول القمااااح، فااااى حااااين بمغاااات حااااوالى 
الترتياااب لمحصاااول البرسااايم، بينماااا بمغااات حاااوالى ياااوم عمااال عماااى  34.2، 6.9، 31.0
ياااوم عمااال عماااى الترتياااب لمحصاااول القطااان، واخيااارا بمغااات كمياااة  15.3، 24.9، 32.5

ياااوم عمااال عماااى الترتياااب لمحصاااول الاااذرة  32.6، 9.2، 43.3العمااال البشااارى حاااوالى 
 الرفيعة.
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وقااد تناااول الباااب الرابااع العواماال المااؤثرة عمااى المسااتخدم والمتاااح ماان العماال 
لبشرى بعينة الدراساة، حياث أوضاحت الدراساة معنوياة تاأثير أجار العمال ارلاى، وأجار ا

العمل البشرى، وانتاجية الفادان عماى كمياة العمال البشارى مان الرجاال، فاى حاين كانات 
كمية العمل ارلاى، وانتاجياة الفادان مان العوامال الماؤثرة عماى كمياة العمال البشارى مان 

ر أجر العمل االى، واجر العمل البشرى، وانتاجياة الفادان النساء واالوالد، ومعنوية تأثي
عمى كمية العمل البشرى الجمالى العمالة لمحصاول القماح فاى قرياة كفار ساميم بمركاز 
كفاار الاادوار. كمااا أوضااحت الدراسااة أن كميااة العماال ارلااى، واجاار العماال ارلااى، واجاار 

ل مان كمياة العمال البشارى العمل البشرى، وانتاجياة الفادان مان العوامال الماؤثرة عماى كا
اجماالى العمالاة عماى الترتياب لمحصاول االرز، فاى حاين ان كمياة العمال من الرجاال و 

االلااى، واجاار العماال البشاارى، وانتاجيااة الفاادان كاناات العواماال المااؤثرة عمااى كميااة العماال 
البشاارى ماان النسااااء واالوالد لمحصااول االرز، وبالنساابة لمحصاااول الطماااطم أوضاااحت 

نتاجيااة الفاادان ماا ن العواماال المااؤثرة عمااى كميااة العماال الدراسااة أن كميااة العماال االلااى، وا 
البشاارى ماان الرجااال، وكميااة العماال االلااى، وأجاار العماال االلااى، واجاار العماال البشاارى، 
وانتاجية الفدان من العوامال الماؤثرة عماى كمياة العمال البشارى مان النسااء واالوالد، فاى 

ل الماؤثرة حين كان أجر العمل االلى، واجر العمل البشرى، وانتاجياة الفادان مان العواما
 جمالى العمالة.العمى كمية العمل البشرى 

وبالنساابة لمحصااول البطاااطس أظهاارت الدراسااة أن كميااة العماال االلااى، واجاار 
العمل البشرى، وانتاجياة الفادان مان العوامال الماؤثرة عماى كال مان كمياة العمال البشارى 

رى، وانتاجياة من الرجال، والنساء واالوالد عمى الترتيب، فى حين كان اجر العمل البشا
جمااالى العمالااة. وقااد اوضااحت ال كميااة العماال البشاارى الفاادان ماان العواماال المااؤثرة عمااى

نتااائج الدراسااة بقريااة الزعفرانااى أن كميااة العماال االلااى، واجاار العماال البشاارى، وانتاجيااة 
الفاادان ماان العواماال المااؤثرة عمااى كميااة العماال البشاارى ماان اجمااالى العمالااة لمحصااول 

ن اجاار العماال البشاارى ماان اهاام العواماال المااؤثرة عمااى كميااة العماال القمااح، فااى حااين كااا
البشااارى الجماااالى العمالاااة لمحصاااول االرز، وبالنسااابة لمحصاااول الطمااااطم واوضاااحت 
الدراساااة ان اجااار العمااال االلاااى، واجااار العمااال البشااارى، وانتاجياااة الفااادان مااان العوامااال 

فااااى حااااين ، صااااولالمح إلنتاااااجالمااااؤثرة عمااااى كميااااة العماااال البشاااارى الجمااااالى العمالااااة 
أوضحت الدراسة أن إنتاجية الفدان من أهام العوامال الماؤثرة عماى كمياة العمال البشارى 

 رجمالى العمالة لمحصول البطاطس.
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وأوضحت نتائج الدراسة بقرية بنى حسين مركز أسيوط أن أجر العمل 
ارلى، وأجر العمل البشرى من العوامل المؤثرة عمى كمية العمل البشرى الجمالى 

لعمالة لمحصول القمح، وأن أجر العمل البشرى من أهم العوامل المؤثرة عمى كمية ا
العمل البشرى الجمالى العمالة لمحصول البرسيم، فى حين تبين أن أجر العمل 
نتاجية الفدان من أهم العوامل المؤثرة عمى كمية العمل البشرى الجمالى  ارلى، وا 

هرت نتائج الدراسة بقرية مير مركز القوصية العمالة لمحصول الذرة الرفيعة. كما أظ
أن أجر العمل البشرى من العوامل المؤثرة عمى كمية العمل البشرى الجمالى العمالة 
لمحصول القمح، كما تبين أن أجر العمل البشرى، وانتاجية الفدان من العوامل المؤثرة 

والقطن عمى  عمى كل من كمية العمل البشرى الجمالى العمالة لمحصول البرسيم،
هم العوامل المؤثرة عمى كمية أالترتيب، فى حين تبين أن أجر العمل البشرى من 
 العمل البشرى الجمالى العمالة لمحصول الذرة الرفيعة.

بينما تناول الجزء الثانى من هذا الباب دراسة العوامل المؤثرة عمى المتاح 
ر الهرمى، حيث أظهرت الدراسة من العمل البشرى بعينة الدراسة وفقا لنموذج االنحدا

سميم أن االجر التوازنى لمعمل البشرى رجمالى العمالة كفر لمعينة المؤخوذة من قرية 
% من متوسط االجر السائد لمحصول القمح وبالتالى قدر معدل 13.4يمثل حوالى 

% لمحصول االرز، 34.6%، بينما قدر معدل البطالة بحوالى 43.5البطالة بحوالى 
% لمحصول البطاطس وذلك الجمالى العمالة 92.2حصول الطماطم، % لم51

فرانى الجمالى عالبشرية. بينما اظهرت نتائج الدراسة لمعينة المؤخوذة من قرية الز 
% 52.3%، 23.6%، 33.5%، 45.2العمالة البشرية ان معدل البطالة قدر بحوالى 

تيب، وبالنسبة لمعينة لكل من محاصيل القمح، االرز، الطماطم، البطاطس عمى التر 
المؤخوذة من قرية بنى حسين فقد قدر معدل البطالة الجمالى العمالة البشرية بحوالى 

% لمحاصيل القمح، والبرسيم، والقطن عمى الترتيب. فى %30.3، %19.3، 39.9
حين تبين من نتائج عينة قرية مير ان معدل البطالة الجمالى العمالة البشرية قدر 

 % لكل من محاصيل القمح، والقطن عمى الترتيب.35.2%، 0.1بحوالى 
 ،لساوق العمال الزراعاى بعيناة الدراساة تحميل قياساىوقد تناول الباب الخامس 

 المتااحوجاود عالقاة طردياة باين  المتاحدالة  حيث تبين من نتائج محافظة البحيرة ومن
لبشارى لمفادان، من العمل البشرى الزراعى لمفدان بالمحافظة وبين متوسط أجار العمال ا

عمااااى  6.24، 0.14بحااااوالى المرونااااة لهمااااا قاااادرت و دان، ااتى لمفاااااوقيمااااة اإلنتاااااج النباااا
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الترتياااب، مماااا يشاااير أناااه بزياااادة متوساااط أجااار العمااال البشااارى لمفااادان، وقيماااة اإلنتااااج 
مان العمال البشارى الزراعاى يزياد بحاوالى  المتااح% فاأن حجام 6النباتى لمفادان بحاوالى 

إلى وجود عالقاة عكساية باين  المستخدموتشير دالة  ترتيب.% عمى ال%6.24، 0.14
من العمل البشرى الزراعى لمفدان بالمحافظة وباين متوساط أجار العمال  المستخدمحجم 

لاااى وجاااود عالقاااة طردياااة ماااع متوساااط أجااار العماااال ارلاااى لمفااادان،  البشااارى لمفااادان، وا 
، 0.13، 0.46–الى بحاااو  لهااامالمروناااة  وقااادرتومتوساااط قيمااااة اإلنتااااج النبااااتى لمفااادان، 

% فاااإن حجااام 6عماااى الترتياااب، مماااا يشاااير أناااه بزياااادة هاااذ  المتغيااارات بحاااوالى  0.52
% 0.52%، 0.13%، 0.46-ر بحااوالى اماان العماال البشاارى الزراعااى يتغياا المسااتخدم

ااجاار التااوازنى قاادر تبااين ان المتاااح مااع  المسااتخدممقارنااة معادلااة وماان  عماى الترتيااب.
% مان متوساط أجار العمال 56ل رجال وهاو يمثال حاوال  جنيه/ ياوم عما 5.39بحوالى 

جنياااه، وبالتاااالى فاااإن معااادل  60.3البشااارى لمفااادان لعيناااة الدراساااة والاااذى يقااادر بحاااوالى 
 %.29البطالة لعينة الدراسة قدر بحوالى 

وتشااير دالااة قيمااة اإلنتاااج النباااتى إلااى وجااود عالقااة طرديااة بااين قيمااة اإلنتاااج  
 وقاادرتلمفادان،  المساتخدمن متوساط كميااة العمال البشارى النبااتى لمفادان بالمحافظاة وباي

%، فاإن متوساط قيماة اإلنتااج 6، مماا يشاير أناه بزيادتاه بحاوالى 2.63المرونة بحوالى 
تشاااير دالاااة كمياااة العمااال ارلاااى إلاااى وجاااود عالقاااة كماااا  %.2.63لمفااادان بزياااد بحاااوالى 

توساط قيماة اإلنتااج طردية باين كمياة العمال ارلاى المساتخدم لمفادان بالمحافظاة وباين م
أنااه بزيادتااه بحااوالى  يتضااح، 0.39المرونااة والتااى قاادرت بحااوالى وماان النباااتى لمفاادان، 

 %.0.39%، فإن متوسط العمل ارلى المستخدم لمفدان يزيد بحوالى 6
تشير دالة العرض إلى وجود عالقاة طردياة باين أما بالنسبة لمحافظة أسيوط ف 

اعاااى لمفااادان بالمحافظاااة وباااين متوساااط أجااار حجااام المعاااروض مااان العمااال البشااارى الزر 
، ممااا يشااير أنااه 6.23العماال البشاارى لمفاادان، وباشااتقاق المرونااة والتااى قاادرت بحااوالى 

% فاأن حجام المعاروض مان العمال 6بزيادة متوسط أجر العمل البشرى لمفدان بحاوالى 
تشاااير دالاااة الطماااب إلاااى وجاااود عالقاااة كماااا  %.6.23البشااارى الزراعاااى يزياااد بحاااوالى 

ة بين حجم المطموب من العمل البشرى الزراعى لمفدان بالمحافظاة وباين متوساط عكسي
لاااى وجاااود عالقاااة  أجااار العمااال البشااارى لمفااادان، ومتوساااط كمياااة العمااال ارلاااى لمفااادان، وا 
طرديااة مااع متوسااط أجاار العماال ارلااى لمفاادان، ومتوسااط قيمااة اإلنتاااج النباااتى لمفاادان، 

عماااااااى  0.30، 0.62، 0.39-، ...0-والى اوباشاااااااتقاق المروناااااااة والتاااااااى قااااااادرت بحااااااا
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طموب ماان ام المااا% فااإن حجاا6والى االترتياب، ممااا يشااير أنااه بزيااادة هااذ  المتغياارات بحاا
% 0.30%، 0.62%، 0.39-%، 0.66-والى اى يتغياااار بحااااارى الزراعااااال البشاااااالعماااا

 عمى الترتيب.
أن ااجااار التاااوازنى قااادر بحاااوالى تباااين وبمقارناااة معادلاااة الطماااب ماااع العااارض 

% مان متوساط أجار العمال البشارى 93وال  ا/ يوم عمل رجال وهاو يمثال حاجنيه 1.59
جنيه، وبالتالى فإن معدل البطالاة لعيناة  9.05لمفدان لعينة الدراسة والذى يقدر بحوالى 

 %.61الدراسة قدر بحوالى 
وتشااير دالااة قيمااة اإلنتاااج النباااتى إلااى وجااود عالقااة طرديااة بااين قيمااة اإلنتاااج 

افظااة وبااين متوسااط قيمااة المسااتمزمات الرأساامالية لمفاادان، ومتوسااط النباااتى لمفاادان بالمح
قااادرت  حياااثالمسااااحة المحصاااولية، ومتوساااط كمياااة العمااال البشااارى المطماااوب لمفااادان، 

%، فااااإن 6، ممااااا يشااااير أنااااه بزيادتااااه بحااااوالى 0.36، 0.43، 0.05المرونااااة بحااااوالى 
تشااير دالااة و  %.0.36%، 0.43%، 0.05متوسااط قيمااة اإلنتاااج لمفاادان يزيااد بحااوالى 

كميااة العماال ارلااى إلااى وجااود عالقااة طرديااة بااين كميااة العماال ارلااى المسااتخدم لمفاادان 
المروناااة بحاااوالى  حياااث قااادرتبالمحافظاااة وباااين متوساااط قيماااة اإلنتااااج النبااااتى لمفااادان، 

%، فاإن متوساط العمال ارلاى المساتخدم لمفادان 6، مما يشير أنه بزيادته بحوالى 6.03
 %.6.03تزيد بحوالى 

 


