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 "أنموذجا ٢٠٠٣دول نامیة لعام "  )دراسة في الفقر الریفي(التفاوت في توزیع الدخل الزراعي 
 آالء محمد عبد هللا

العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي   
 

  الخالصة
النmmاتج تغیmmر فmmي توزیmmع الmmدخل علmmى معmmدل  نأثmmر التبmmایتmmأتي أھمیmmة البحmmث كمحاولmmة لدراسmmة 

المزیmد مmن تبmاین الmدخل أن "مفادھmا ،اعتمmادا علmى فرضmیة  ٢٠٠٣لعام الزراعي في دول نامیة مختارة 
العالقmة ،وɡلmك لإلجابmة علmى ھɡmه البحmث إلmى دراسmة ھmدف وی" .في الدول النامیmةزیادة الفقر الریفي إلى 

النتmائج  أظھmرت.توزیmع الmدخل ھل یمكن تحقیق نمو زراعي مع وجود التباین الكبیmر فmي :السؤال التالي 
البحmث العالقmة  إلیھاالتي توصل  2SLSباستخدام طریقة المربعات الصغرى ɡات المرحلتین  اإلحصائیة

 التmأثیرفmي  X4ومعدل التضخم  X2العمل  إجمالي إلى الموجبة والمعنویة لمتغیري نسبة العمل الزراعي
سmیولد وحmدة علmى التmوالي  ٠0٤١و ٢٠0٦بمقدار  X4و X2فالزیادة في قیمة معلمتي  ر جیني ،شعلى مؤ
 يوقmد اثبmت متغیmر نسmبة العمmل الزراعm.لتوزیmع الmدخل ین وباالتجاه نفسھ في تزاید مستوى التبا تأثیرات

معلمتmھ السmلبیة  لفي مؤشر جیني من خال ومعنویاسلبیا  تأثیراانھ یمتلك  X3الزراعیین  كانلسعدد ا إلى
إلmى زیmادات متواضmعة فmي  أدىالمقmدر قmد  یادات الحاصلة في مؤشر جینيالز أما.وحدة  ٤٦0١وبمقدار 

ینmي قmدرت بmـ جعلمة معامmل مقیمة  أن إɡ، يلحالناتج الم إجمالي إلىالسنوي  الزراعيمعدل تغیر الناتج 
 يفm التmأثیر يفعلmي فm لھ معامmل جینmي یسmاھم بشmكلmنمو توزیع الmدخل الɡmي یمث أنوحدة ،توضح  ٠0١٠

زیmادة الفقmر الریفmي فmي  إلmىینmة البلmدان المدروسmة ،ممmا یmؤدي بالتmالي عي لعmالنmاتج الزراعدالت تغیmر م
  .   المدى القصیر 

  
  المقدمة

یتركmmز الفقmmر فmmي البلmmدان النامیmmة فmmي المنmmاطق الریفیmmة ،وبخاصmmة فmmي البلmmدان التmmي تتجmmاوز فیھmmا          
الفقراء یعیشmون فmي  ات إلى أن أكثر من ثلثيویشیر معظم التقدیر.في المائة  ٢٥مستویات نقص التغɡیة 

تmmأتي قmmارة آسmmیا فmmي مقدمmmة تلmmك . )٢٠٠١،Sen و khanو ١٩٩٥، Allen و Dowell(منmmاطق ریفیmmة 
،تلیھا بلدان أفریقیا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ،ثم أمریكا الالتینیmة ) في المائة ٧٥حوالي (المناطق 

وتتكmmون غالبیmmة ھmmؤالء الفقmmراء مmmن صmmغار .وشmmمال أفریقیmmا وجmmزر البحmmر الكmmاریبي ،والشmmرق األدنmmى 
المزارعین الɡین ال یملكون أراضي زراعیة ،وصغار الحرفیین ،وصائدي األسماك وأصmحاب المواشmي 

والفقر یشیر إلmى الوضmع الɡmي تكmون .) ٢٠٠١االسكوا ،(الɡین یرتحلون مع حیواناتھم طلبا للماء والكأل 
اعیmmة والبشmmریة فmmي حالmmة نقmmص واضmmح ،وتتضmmمن األصmmول االقتصmmادیة األصmmول االقتصmmادیة واالجتم

المال وأنواعmھ وغیرھmا مmن  ورأسوالمادیة كل من األرض والماشیة والعقارات وصحة األفراد والعمل 
وكɡmmلك كmmل األصmmول التmmي تمثmmل األسmmاس لتولیmmد الmmدخل سmmواء فmmي الوقmmت الmmراھن أو فmmي المسmmتقبل .ɡلmmك 

مجموعة المھارات والملكات التي تعطى المقدرة لألفراد على محاربmة الفقmر وتتضمن األصول البشریة .
بتلقي المزید من التدریب والتعلیم بما یتmیح مجmاال للفmرص المتعmددة ،وبالتmالي یمكmن لألفmراد والجماعmات 

محمmmود (مmmن اسmmتخدام األصmmول التmmي یمتلكوھmmا لوضmmع وبلmmورة االسmmتراتیجیات الالزمmmة لمحاربmmة الفقmmر 
وتتعmmدد مسmmببات الفقmmر الریفmmي فmmي البلmmدان النامیmmة ،وفmmي مقدمmmة ھɡmmه المسmmببات التفmmاوت فmmي ) .٢٠٠٦،

المصادر المكونة للدخل في الریف ،وینعكس ھɡا التفاوت في التشوھات الحاصلة فmي التركیmب الحیmازي 
mmط السیاسmmن نمmmال عmmي ،فضmmي الزراعmmـوالتملكmmة ـات االقتصmmا الدولmmي تتبعھmmد .ادیة التmmر وال تعتمmmدة الفقmmش

النسبیة على المتغیرات االقتصـادیة فقط مثل تباطؤ النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وانخفmاض  یتھـوأھم
لألفmراد وغیرھmا مmن المتغیmرات االقتصmادیة ،إنمmا تعتمmد أیضmا علmى متغیmرات اجتماعیmة   القوة الشرائیة

ة ونمط الصmراعات العرقیmة ،واسmتنزاف السكاني ومعدالت اإلعالة والخصوب ،مثل ارتفا熬 معدالت النمو
عmmن المشmmاركة فmmي اتخmmاɡ القmmرار ،ممmmا یؤكmmد أن ظmmاھرة الفقmmر تmmرتبط  البیئmmة واغتmmراب الفقmmراء وابتعmmادھم

واالجتماعیة ،وتتحدد مكونات ھɡه المصفوفة وفقا للمرحلmة التنمویmة  بمصفوفة من المتغیرات االقتصادیة
) ٢٠٠٥تقریmر االتجاھmات االقتصmادیة اإلسmتراتیجیة ،(والمجتمmع  التي تسود االقتصاد ونمط إدارة الدولة

نفسmmھ وقیmmاس الفقmmر صmmعب الختالفmmھ مmmن بلmmد ألخmmر ولالخmmتالف بmmین المواقmmع والقطاعmmات فmmي البلmmد .
،خصوصا في المقارنات الدولیة ،ویشیر البنك الدولي إلى أن عملیة قیاس الفقر تتطلmب التحدیmد الواضmح 

  .لمعرفة ما إɡا كان مقبوال من عدمھ  عیشة ووضع قیم كمیة لھɡا األساسألساس تقییم مستوى الم
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   ٣١/١٠/٢٠٠٧وقبولھ   ٢٠٠٧/ ٩/ ٨تاریخ تسلم البحث   
لكن ھنmاك مؤشmرات تmدل علmى وجmود حmاالت الفقmر فmي المجتمmع ،ومنھmا خmط الفقmر وھmو مقیmاس للmدخل 

mmر المطلmmط الفقmmراء ،وخmmاء والفقmmین األغنیmmرق بmmتھالك یفmmق واالس Absolute Poverty اسmmو مقیmmوھ
لمستوى المعیشة یدل على أن الدخل ال یغطي االحتیاجmات األساسmیة مmن غɡmاء ومسmكن وملmبس وصmحة 
وتعلیم ،وخط الفقر المدقع وھmو مقیmاس یmدل علmى أن الmدخل ال یفmي بالحmد األدنmى مmن احتیاجmات الفقmراء 

سmكان الɡmین یقmل دخلھmم ولنفقmاتھم عmن خmط وھmو مؤشmر لنسmبة ال Relative Poverty ،والفقmر النسmبي 
التmي تmmدل علmى الفmmرق بmین اإلنفmmاق  Poverty Gap وفجmوة الفقmmر ،) ١٩٨٠،World Bank (الفقmر 

وھmي مؤشmر لتوزیmع الرفmاه تحmت  Severity of Poverty الحالي واإلنفاق عند خط الفقر ،وشدة الفقmر 
وتمثmmل المسmmوح األسmmریة المصmmدر األول .) ١٩٩٦،بmmاقر (خmmط الفقmmر ،للتفرقmmة بmmین الفقmmراء واألشmmد فقmmرا 

ویمكmن فصmل ھɡmا المؤشmر ریاضmیا بمعامmل جینmي الɡmي یعبmر عmن درجmة .لبیانات قیاس الفقر ومقارنتmھ 
وتتباین الالمساواة في الدخل ،على نحو ملحوظ ،عبر البلmدان . )٢٠٠٤العاني ،( التباین في توزیع الدخل

 ٥٧0١یة وأفریقیmا جنmوب الصmحراء أعلmى المسmتویات مmن الالمسmاواة ،ففي اإلجمال تسجل أمریكا الالتین
على التوالي ،في حmین تسmجل منmاطق جنmوب آسmیا وبلmدان منظمmة التعmاون واإلنمmاء االقتصmادي  ٧٢0٢و

على التوالي ،وعلmى الmرغم مmن االفتقmار إلmى أسmس معیاریmة  ٣٦0٨و ٣٣0٤مستویات اقل من ɡلك بكثیر 
النmاتج المحلmي اإلجمmالي للفmرد ،معmادل ( ٥٠بلد الɡي یتجاوز فیھ معامل جینmي واضحة یمكن القول أن ال

وغالبا ما یستند بأدلة المسوح عبmر .یكون من فئة الالمساواة المرتفعة ) القوة الشرائیة بالدوالر األمریكي
ھɡmه المقولmة غیmر أن " الالمساواة في المتوسط تتغیر بنسبة قلیلmة جmدا مmع الوقmت"البلدان دعما لمقولة أن 

مظللmmة فmmي جوانmmب ھامmmة ،إɡ تبmmین أن ثمmmة اتجاھmmا واضmmحا خmmالل العقmmدین الماضmmیین نحmmو الالمسmmاواة 
فmي المئmة  ٨٠تضم ما یزیmد علmى ( ٥٣بلدا تتوفر بیانات عنھا ھناك  ٧٣المتزایدة داخل البلدان ،فمن بین 

فmي المئmة مmن سmكان  ٤تمثmل (قmط تشmھد تزایmد الالمسmاواة ،بینمmا تشmھد تقلصmھا تسmعة ف) من سكان العmالم
 األصmmmولتعتمmmmد الmmmدخول الزراعیmmmة بصmmmفة رئیسmmmیة علmmmى و) .٢٠٠٥تقریmmmر التنمیmmmة البشmmmریة ،) (العmmmالم

غیmmر  أخmرىفmmي المجتمmع الریفmي یمارسmون نشmاطات  األفmرادوھنmاك بعmض  المولmدة للmدخل ، الرأسmمالیة
،لɡا تظھر البطالة المقنعة في ھɡmا رسمیة تحقق لھم دخوال غیر دائمة أي مؤقتة  أنزراعیة ،والتي یمكن 

المختلفmة قmmد  بأشmmكالھاالبطالmة  أنوال شmmك .الmنمط مmن االقتصmmادات وتأخɡm أجmmور العمmل فیھmmا باالنخفmاض 
) ١٩٩٨، Feldmanو  Leones( التشmوھات فmي التركیmب الحیmازيأسmباب عmدة أھمھmا  جاءت حصmیلة

 أنم التركیmب الحیmازي باتجmاه تقلیmل التبmاین ،باعتبmار تنظی إعادةالزراعي  اإلصالحاستھدفت برامج لɡا .
ة للدخل وتوزیعھ فmي الmدول النامیmة ،ھɡmه البmرامج تتفmق ووجھmات دالوسائل المحد إحدىھɡه البرامج تعد 

الزراعي ھو شدة التفmاوت  اإلصالحالسبب الرئیسي العتماد برامج  أن إلىنظر العدید من االقتصادیین ،
مmن دراسmات قیاسmیة عدیmدة  تأكدیفي ،كما ردة حالة من الفقر في المجتمع الانة بسیمقروفي توزیع الدخل 

بmین عmدم المنتجmة والكفmاءة وكɡmلك  الرأسmمالیة األصmولبmین امmتالك  إحصmائیاوجود عالقة ارتباط عالیة 
 مmن والمتأتيوالتملكي الحیازي  التركیب إن. )٢٠٠٢، Adam( وتنامي حالة الفقر األصولامتالك ھɡه 

الزراعmي فmmي  اإلصmالحوفقmmا لبmرامج و،) الشmروط الضmروریة(الزراعیmة  األراضmmيتوزیmع  إعmادةجmراء 
 Lionelو  Tony(بmmmرامج اإلصmmmالحات والتعmmmدیالت الھیكلیmmmة إجmmmراء  أوبعmmmض االقتصmmmادات النامیmmmة 

سmویقیة والت اإلنمائیmةفmي مجmال الزراعmة كmالبنى ) الشmروط الكافیmة(لم ترافقھا نشاطات تكمیلیة ) ١٩٨٧،
النسmبیة للمحاصmیل المختلفmة وتقmارب ھɡmه  األسmعاروتحقیmق التmوازن فmي  اإلنتmاجالتي تساعد على تحفیز 

لmmم تتحقmmق فmmي معظmmم االقتصmmادات  األطروحmmاتشmmیئا مmmن ھɡmmه  أن إالمmmع مثیلتھmmا الحدودیmmة ، األسmmعار
الزراعmmي فmmي  اإلصmmالح،فقmmد واجھmmت العدیmmد مmmن بmmرامج  )١٩٩٤، Karenو  Zvi(الزراعیmmة النامیmmة 

وقmد ترتmب علmى ɡلmك ) ٢٠٠٠، Omarو  Nora( فmي مجmال التطبیmق اإلحبmاطالالتینیة قدرا مmن  أمریكا
فmي مسmتویات قmدر محسmوس مmن التفmاوت  إلmىفmي محصmلتھا  أدتاختالالت ھیكلیة في القطا熬 الزراعي 

 ھmا مmن غیmر الزراعmةالزراعmة مقارنmة بمثیلت مmا بmین في الmدخل الدخول الزراعیة من جھة وفي التفاوت 
فmي توسیع وتسریع التفاوت المɡكور ھو التحیز في توزیع االسmتثمارات  إلى أدىوالɡي ،من جھة أخرى 

راف تطبیmmق بmmرامج حmmخطmط التنمیmmة مmmن جانmmب والتشmوھات الحاصmmلة فmmي اسmmتخدام المmmوارد مmن جmmراء ان
القتصmmادیة اإلسmmتراتیجیة تقریmmر االتجاھmmات ا( أخmmرالنمطیmmة مmmن جانmmب  أھدافmmھالزراعmmي عmmن  اإلصmmالح

فmي توزیmع الmدخل علmى  معmدل النmاتج  نمن ھنا تأتي أھمیة البحث كمحاولة لدراسmة أثmر التبmای. )٢٠٠٥،
زیادة الفقmر یؤدي المزید من تباین الدخل إلى "الزراعي في دول نامیة مختارة ،اعتمادا على فرضیة انھ 
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ھل یمكن تحقیق نمو زراعmي مmع :على السؤال التالي  إɡ یھدف البحث اإلجابة" .في الدول النامیةالریفي 
  .وجود التباین الكبیر في توزیع الدخل 

  
  البحث وطرائقھمواد 

فرضیة  إلثباتیعتمد البحث على التحلیل النظري الɡي یدعمھ العمل القیاسي التجریبي 
القیاسي للعالقة  موɡجاألنالمھمة ،تم توصیف والمؤشرات  األساسیةالدراسة وباالستعانة ببعض المفاھیم 

الناتج المحلي والتعرف على  إجمالي إلىالناتج الزراعي السنوي تغیر بین مؤشر جیني ومعدل 
التقدیرات الالزمة والحصول على النتائج والتعلیق  إجراءالقیاس ومن ثم  وأسلوب األنموɡجمتغیرات 

،اختیار ھɡه العینة ) بلدا ٣٥(النامیة  لبلدانورة عبر عینة من ایحاول البحث قیاس العالقة المɡك.علیھ 
مدى توفر البیانات الخاصة والمتغیرات المعتمدة في البحث وخصوصا فیما یتعلق بمؤشر  إلىیعود 

تمثلت .یعد من المتغیرات النادرة ،والسیما أن قیاس ھɡا المتغیر ال یتم بشكل سنوي امل جیني الɡي عم
  :ھɡه البلدان باالتي 

  )اوتایلندیسري النكا وفلبین ومنغولیا واندونیسیا ومالیزیا والصین (دي والمحیط الھا آسیا
والسلفادور  وإكوادوركولومبیا وبولیفیا والبرازیل و األرجنتین(الالتینیة والبحر الكاریبي  أمریكا

  )ویالفنزو المكسیكو باراغوايو أورغوايو انیكاراغوو
  )تركیاوتونس وردن األو إیرانوالجزائر ( أفریقیاوشمال  األدنىالشرق 

جورجیا و أرمینیاوكازاخستان و أوكرانیاو ألبانیاورومانیا وكرواتیا (البلدان التي تمر بمرحلة تحول 
  )االتحاد الروسيوبولندا و بلغاریاو ھنغاریاو أɡربیجانو
حث في ھɡا الصدد نموɡج ریاضي مكون من معادلتین سلوكیتین ،وتأخɡ الشكل الریاضي بستخدم الأ

  :يالتال
G =  BO + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + Ui 

Y =  BO + B1

Ù

G + Ui 
 أھمیعد من : Gini Coefficientمؤشر جیني للمعادلة األولى  Gیمثل المتغیر المعتمد 

دى میقیس مقاییس تقدیر العدالة التوزیعیة للحیازات في القطا熬 الزراعي ،وھو مقیاس جبري 
داخل بلد ما عن المساواة  ةالمعیشی واألسر األفرادبین ) االستھالك أو(في توزیع الدخل  فاالنحرا

والخط  Lorenz Curveمنحنى لورنز بین التامة في التوزیع ،ویقیس مؤشر جیني المساحة 
مثل قیمة ت.الخط ɡلك تحت كنسبة مئویة من المساحة القصوى المطلقة المعبر عنھا تراضي للمساواة االف

للمعادلة الثانیة فیعبر عن  Yالمتغیر المعتمد  أما.الصفر مساواة كاملة ،وقیمة الواحد عدم مساواة كاملة 
في حین كانت المتغیرات المستقلة .الناتج المحلي  إجمالي إلىالناتج الزراعي السنوي تغیر معدل 
  : كاآلتي

X1 :السكان إجمالي/ العمل  إجمالي  
X2 :العمل إجمالي/  العمل الزراعي  
X3 : ینعدد السكان الزراعی/ العمل الزراعي  
X4 : ا المؤشر بمعدل النمو السنوي في الرقم القیاسي معدل التضخمɡالمستھلك  ألسعارویقاس ھ.  
X5 :مشاركة  إلىوتشیر درجة االنفتاح االقتصادي ، )االنكشاف الزراعي(االنفتاح االقتصادي الزراعي
 اإلجمالیة،وتحتسب باستخدام القیمة  اإلجماليالعالمیة في العرض  واقاألسمتغیرات  تأثیر أو

  . )١٠٠(الزراعیة بالنسبة للناتج الزراعي المحلي مضروبا في  والوارداتللصادرات 
X6 : ا المؤشر بالربط بین دلیل قیمةɡالناس ومعارفھم ومستویات  أعمارالتنمیة البشریة تم بناء ھ

االقتصادي تطویر دائم ،وھو مفھوم اقتصادي تمخض عن الفكر  إلى معیشتھم الɡي یحتاج وال شك
على نظام لتوزیع الموارد یتم بموجبھ تحقیق توازن من نو熬  ینطويفھو الكالسیكي الحدیث ،لɡلك 

تقریر (أي تحقیق تساوي بین جمیع معدالت مردود االستثمار بما فیھا االستثمار التعلیمي " باریتو"
  .) ١٩٩٩التنمیة البشریة ،

Ù

G :مؤشر جیني المقدر  
Bo  =      الحد المطلقBi  = جمعامالتɡاألنمو Coefficient       Ui  =يحد الخطأ العشوائ 
وباالعتماد على  ٢٠٠٣لعام   Gross Section Dataمن خالل اعتماد بیانات المقطع العرضي ،و
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 ٢٠٠٥ للسنوات المتحدة لألمموالزراعة  األغɡیةثلة بمنظمة متمالمتحدة  األممنشرھا تالتي  اإلحصائیات
االقتصاد القیاسي  أسالیبباستخدام  األنموɡج،تم تقدیر ) ٢٠٠٥(تقریر التنمیة البشریة و ٢٠٠٦و 

الموصوف تستوجب  اآلنيالعالقة ھɡه ɡات التحدید ɡي اتجاھین في الدالة ،فان  تأثیر،وبسبب وجود 
التحیز المحتمل في المعادلة الستبعاد  (2SLS)الصغرى ɡات المرحلتین استخدام طریقة المربعات 

 إلىلوصول ل،محاولة  (Minitab)ووفق برنامج  )١٩٨٤، Johnston(كلما كان ɡلك ممكنا  اآلنیة
في معامل  تأثیراتھغیر المباشر في معدل الناتج الزراعي ،والتي تولد  لتأثیراستنتاجات كمیة مھمة 

المعاییر على الناتج المحلي ،معتمدا  إجمالي إلىفي معدل الناتج الزراعي  ألخیراجیني ،واثر ھɡا 
 Statistical اإلحصائیةوالمعاییر ) المعلمات وإشاراتلتحدید قیم ( Economic Criteriaاالقتصادیة 

C. )ختبارال R2 ,R ,F ,t (  والقیاسیةEconometrical C.  الختبار كالین للكشف عن ظاھرة
 للكشف عن ظاھرة عدم ثبات التباین Parkواختبار  D-Wختبار االخطي المتعدد و االرتباط

(Heteroscedasticity)  ه الظاھرةɡأن وجود ھ ɡوالتي تصاحب بیانات المقطع العرضي عادة ،إ
 األنموɡجالخطي غیر كفوءة ومتحیزة في تقدیراتھا لقیمة معلمات  األنموɡجتجعل من مقدرات 

  . )١٩٨٨السیفو ،(مكن اعتمادھا تكون غیر مقنعة وال ی األنموɡجواختبارات 
 

 النتائج والمناقشة
أظھرت  : )المرحلة األولى(  2SLSنتائج تقدیر المتغیرات المؤثرة في معامل جیني بطریقة :أوال 

والمتغیر  (X1,X2,-----,X6)النتائج التي تم التوصل إلیھا في تفسیر العالقة بین المتغیرات المفسرة 
) الخطیة واللوغارتمیة ونصف اللوغارتمیة(،بان أكثر النماɡج المعتمدة ) مؤشر جیني( Gتمد المع

 ت المعادلةأخStep wise ɡوباستخدام أسلوب ، Linear Modelتوفیقا للبیانات ھو األنموɡج الخطي 
  : شكل العالقة اآلتیة

G = 54.1 + 20.6 X2 – 46.1 X3 + 0.413 X4                            ١(المعادلة(  
t* =(7.08)   (1.90)      (-2.66)       (2.04) 
R = 25.3%              R2   = 18.19% 
F = 3.51                D-W = 2.75 

  :إɡ أن 
G    = مؤشر جیني  

X2  = إجمالي العمل/ نسبة العمل الزراعي  
X3   = عدد السكان الزراعي/ نسبة العمل الزراعي  
X4  =تضخممعدل ال  

تشیر قیمة  ،كما Fمن نتائج التقدیر الموضحة آنفا ،یالحظ تأكید معنویة الدالة من خالل اختبار 
في المائة من  ١٩تقریبا  التي تعكس القدرة التفسیریة لألنموɡج إلى أن R2 معامل التحدید المعدل

مفسرة في األنموɡج المتغیرات الالقیم التي تمثلھا التغیرات الحاصلة في مؤشر جیني تفسر بوساطة 
وعند .في المائة من ھɡه التغیرات تفسر بوساطة عوامل أخرى ال یتضمنھا األنموɡج المقدر  ٨٢،وان 

في تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد ،تبین أن قیمة  ةاختبار مدى قابلیة المتغیرات المفسر
t*  المحسوبة لكل من(X4 ,X3 ,X2) مما یدل ) ٠0٠٥(لیة عند مستوى معنویة قد فاقت نظیرتھا الجدو،

على وجود عالقة دالیة مؤكدة بین المتغیرات المفسرة والمتغیر المعتمد ،وان قیمتھا تختلف عن الصفر 
وتساوي القیمة المقدرة ،ولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموɡج المقدر لعدم مقدرتھا على اجتیاز 

  : اآلتیةئج التقدیر أن األنموɡج الكلي اخɡ الصیغة االختبارات اإلحصائیة ،إɡ أوضحت نتا
G = 29.3 – 31.2 X1 + 26.8 X2 – 35.7 X3 + 0.376 X4 + 43.1 X5 + 0.0004 X6 
t* =(1.02)   (-0.72)     (2.07)        (-1.17)       (1.71)        (1.20)         (0.05) 
R = 30.2%                     R2    = 15.2% 
F = 2.02                        D-W = 2.76 

،وھɡا دلیل على افتقاد االرتباط الɡاتي بین متغیرات  ٢0٧٥المحسوبة  D-Wبلغت قیمة كما          
كɡلك اظھر التحلیل من خالل اختبار كالین عدم وجود مشكلة ارتباط .المتعاقبة األنموɡج العشوائیة 

والتي  (Heteroscedasticity)ما مشكلة عدم ثبات التباین أخطي متعدد بین متغیرات األنموɡج ،
وɡلك بإجراء  Parkتصاحب بیانات المقطع العرضي عادة ،فقد تم التأكد من عدم وجودھا من اختبار 
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كعامل معتمد ولوغاریتم المتغیرات كعامل مستقل  (ei2)االنحدار بین لوغاریتم مجمو熬 مربعات الخطأ 
وبة لمعامل انحدار لوغاریتم المتغیرات بأنھا غیر معنویة مشیرة إلى عدم المحس *t،إɡ ظھر أن قیمة 

،تشیر العالقة الدالیة إلى أن زیادة في نسبة العمل الزراعي إلى ) ١(من المعادلة .وجود ھɡه الظاھرة 
وحدة مع  ٢٠0٦بمقدار وحدة واحدة ستؤدي إلى زیادة في معامل جیني بمقدار  (X2)إجمالي العمل 

تحتسب مرونة الدالة الخطیة حسب الصیغة إɡ ،في المائة  ٠0١٦٦متغیرات األخرى وبمرونة ثبات ال
(: اآلتیة y / x  ( eq = Bi *لكɡ یة تتسم الزراعیة في الدول النام تاالقتصادیاعددا من  أن تفسیر

 اآلخربالسكان ،فان عرض العمل الزراعي یتسم ھو  عرض العمل دالة أن بكثافة سكانیة عالیة ،وبما
باالرتفا熬 ،وفي ظل الزراعة التقلیدیة والتركیز الحیازي والتملكي ،فان العمل الزراعي غالبا ما یعد 

بمستویات  أجوره،وترتبط  اإلقطاعیةالزراعات  أمسواء على صعید المزار熬 العائلیة " تكالیف ثابتة"
االقتصادیة في النشاط الزراعي في ھɡا النمط من  اإلصالحاتیق حد بعید ،وبتطب إلىالكفاف 

تكالیف متغیرة  هیتطلب تغیرا في المضمون االقتصادي للعمل الزراعي واعتبار األمرفان  تاالقتصادیا
بقاء التفاوت عند مستویات مرتفعة وتولد حالة من  إلىستؤدي  اإلصالحات،ھɡه  )١٩٨٩نفري ،اج(

 Increasing تتسم بتزاید عوائد السعةعات المزرعیة بین مزار熬 صغیرة ومبعثرة الثنائیة في مجال الس
Retum of Scale ة السعتتسم بتناقص عوائد كبیرة  وأخرىDecreasing Return of Scale  وھو

صعید فعلى .الناتج الزراعي عن مستویاتھ القصوى  تدنیھالɡي یولد في محصلتھ النھائیة من  األمر
یحدثھا التفاوت في التركیب الحیازي ونمط الملكیة  أنالتي یمكن  اآلثاراد الكلي فان سیاسات االقتص

الفائض االقتصادي الزراعي عموما  أنعلیھ الزراعیة في الدول النامیة ،یترتب  األراضيوتوریث 
 كةوالمالخل المرتفع دبنسبة كبیرة منھما فئات المجتمع الریفي ɡات ال ستتأثروالریع العقاري خاصة 

الواسع لمحاصیل نقدیة قابلة للتبادل  باإلنتاجالتي تتسم ) الرأسمالیةالمزار熬 (لحیازات المزرعة الكبیرة 
) ٢٠٠١النجفي ،(المال مقارنة بالعمل  رأس،وھɡا النمط من المحاصیل یتطلب قدرا كبیرا من كثافة 

النسبیة  األھمیة تأخɡ إɡالɡي یترتب علیھ تباین في المكونات النسبیة للفائض االقتصادي ، األمر،وھو 
طریقھ  ویأخɡمقارنة بمثیلھ من عائد العمل في مكونات الفائض المɡكور المال باالرتفا熬  رأسلعائد 

،ویتم  ةالرأسمالیوسائل تولید الدخل للمزار熬  إحدىنحو التراكم على الصعید المزرعي الɡي یعد 
فان ھɡه التحلیل الجزئي  إلطارووفقا . )٢٠٠٤، المولى(توظیفھ في صورة تقنیات زراعیة حدیثة 

 أدنى إلىفي ظل سعات مزرعیة مثلى یمكن من خالل الوصول  اإلنتاجالمزار熬 لدیھا الحریة في 
النمط من  المزار熬 الصغیرة یصعب علیھا تحقیق ھɡا أنمتوسط لتكالیف الوحدات المنتجة ،على حین 

وفي ظل ھɡه البنیة االقتصادیة .التحلیل ویخفض قدراتھم الشرائیة للعمل ویقربھم من حالة الفقر 
میال  أكثرالزراعیة والɡي یعكس توزیعا للدخل سیكون الفائض االقتصادي  لألراضيللتوزیع الحیازي 

دون ɡلك  أوالسائدة  لالرتفا熬 بینما سیبقى الفائض في المزار熬 الصغیرة متمحورا عند مستویاتھ
  .الɡي نتج عنھ تزاید في التباین للدخل في المجتمع الریفي  األمرالمستوى ،وھو 
ل جیني سلبیا في معام (X3)عدد السكان الزراعي  إلىنسبة العمل الزراعي  تأثیرعلى حین كان 

ثیف العمل في نحو تك اإلنتاج أسالیببتوجیھ  أن إɡ.في المائة  ٠0٠٧٩وحدة وبمرونة  ٤٦0١بمقدار 
 Hans(المحاصیل  إلنتاجالمناطق الریفیة التي تمتاز بقدرتھا على تولید عمالة تتجاوز العمالة الالزمة 

زیادة  األول:تقلیل التباین وتحسین حالة الفقر الریفي من خالل جانبین رئیسین  إلىسیؤدي ) ١٩٨٣،
تخفیض البطالة عمل على ھا سوف یالمختلفة وتوسع اإلنتاجیةالطلب على العمل بواسطة العملیات 

محصلة ھɡه التغیرات تؤدي  أنباالرتفا熬 وال شك  األجور تأخɡوعند مستویات معینة من االستخدام ،
من خالل تحسین كفاءتھ والعمل ) الطلب(التقلیل من التباین من خالل االرتفا熬 بمستوى تشغیل  إلى

العمل في مكونات الفائض االقتصادي الزراعي ،ھɡا ھو ارتفا熬 األھمیة النسبیة لعوائد الثاني الجانب ،
األسلوب یؤدي إلى ارتفا熬 اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال الɡي یحفز بدوره على التوسع في االستثمار 

فكان  (X3)معدل التضخم  بأھمیةوفیما یتعلق .إلى ارتفا熬 الناتج الزراعي وبالتالي معدل نموه  يالمؤد
 ٠0٤١٣ل جیني بمقدار امزیادة مع إلىالمعدل بمقدار وحدة واحدة ستؤدي  زیادة ھɡا أن إɡایجابیا ،

مباشرة  تأثیراتلھɡا المتغیر  أناغلب التحلیالت النظریة توضح  إن،في المائة  ٠0٠٧٩وحدة وبمرونة 
تلك  أنلمعدل التضخم في تزاید معدالت الفقر ،موضحا  تأثیرھناك  أن أثبتتإɡ في معدالت الفقر ،

،وكانت  )٢٠٠٤عبد المجید ،( في خفض الدخول الحقیقیة للفقراءالسلبیة  اآلثارناتجة عن  التأثیرات
تحلیل لغز التضخم والتباین ومعدل الفقر یعتمد على  أن) ٢٠٠١، Hoevenو  Galli(وجھة نظر

على  یأتيالمستوى االبتدائي للتضخم ،فعندما یكون التضخم االبتدائي منخفضا فان تخفیض التضخم قد 
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على شكل  أنھاوتوحي العالقة بین التضخم والتباین في الدخل ،من التباین والفقر  أعلىساب مستوى ح
المعتدلة ویزداد  إلى األدنىینخفض تباین الدخل عندما یرتفع التضخم من المعدالت  إU” ɡ“الحرف 

للتضخم  أن )٢٠٠١، Cashin( أكدفي حین .ابعد من حد معین  إلىعندما ینمو التضخم  أخرىمرة 
الحقیقیة ومن ثم  األجوروɡلك النخفاض ) الفقراء(ɡوي الدخول المنخفضة  األفرادعلى سلبیة  أثار

نعكس في مجملھ على زیادة مستوى التباین بطالة وانخفاض متوسط دخل الفرد ،یزیادة معدالت ال
الدخل سلبیا  من األقلالشریحة ɡات الحصة  تأثیر إلىومعدل الفقر في الدول النامیة ،مما یؤدي 

  . بالتضخم المرتفع 
الناتج الزراعي السنوي إلى إجمالي الناتج تغیر المقدر في معدل ي تقدیر اثر معامل جیننتائج :ثانیا 

(تم استخدام قیم معامل جیني المقدر :) المرحلة الثانیة(  2SLSبطریقة المحلي 
Ù

G بوصفھ متغیرا  )
الناتج الزراعي السنوي إلى إجمالي الناتج تغیر ومعدل  2SLSثانیة من مراحل مفسرا في المرحلة ال

كان األنموɡج الخطي أفضل الصیغ المعتمدة توفیقا للبیانات بوصفھ متغیرا معتمدا ،و (Y)المحلي 
  :یأتيلنتائج كما ظھرت ا،و

Y   = 6.69 + 0.104
Ù

G )٢(المعادلة                                                                      
t*  = (1.98)  (1.83) 
R2= 21.0% 
F = 1.99           D-W = 2.1   

 فmي المائmة ٢١بلغmت  ،تبین أن قیمة معامل التحدیmد) ٢(في المعادلة من نتائج التقدیر الموضحة 
بmmین معmmدل القmmة موجبmmة ومؤكmدة الɡmmي یعكmس ع) ٠0٠٥(وان ھنmاك عالقmmة ایجابیmة عنmmد مسmmتوى معنویmة 

ھنالك عالقة راجحة بmین النمmو  أناالقتصادیة األدبیات  أشارت،إɡ  الناتج الزراعي ومعامل جیني المقدر
 أنوالتmmي افترضmmت ) ١٩٥٥،  Kuznets(المعكوسmmة  "U"وتوزیmmع الmmدخل تmmم اشmmتقاقھا مmmن فرضmmیة 

 أنمmmن التنمیmmة باعتبmmار  األولmmىین فmmي المراحmmل بارتفmmا熬 التبmmا تبmmدأالحركmmة المتبادلmmة بmmین التبmmاین والنمmmو 
لحmmوافز  اإلنتmmاجينتیجmة انخفmmاض اسmmتجابة الجھmاز  لألسmmعارفmmي المسmmتوى العmام  تmأثیراتلبmرامج التنمیmmة 

وتنتھي التنمیة بانخفmاض التبmاین مmع ارتفmا熬 التنمیة ومن ثم تبقى معدالت النمو متباطئة في ھɡه المرحلة 
التنمیة والنمو الزراعmي یكmون  أوضا熬تحسین ب أنوجدیر بالɡكر ) .٢٠٠١رس ،الفا(دخل الفرد والتباین 

 تأخɡmزیادة الفقmر فmي المmدى القصmیر ،ثmم  إلىاالقتصادي مصحوبا بتدھور توزیع الدخل مما یؤدي النمو 
المmوارد للتغیmرات التنمویmة تعمmل وفmق بالتحسن في مراحل الحقmة ،ومmن ثmم فmان اسmتجابة  األوضا熬ھɡه 

الmmmدول النامیmmmة تتسmmmم مرونmmmة المmmmوارد بالتبmmmاطؤ وال تسmmmتجیب للتغیmmmرات  أنة المɡmmmكورة ،وبمmmmا الفرضmmmی
تكmmون سmmوى حmmاالت تجمیعیmmة للمmmدد  أنالمmmدى الطویmmل ال تعmmدو  أثmmاراالقتصmmادیة بدرجmmة مناسmmبة ،فmmان 

ى القصmmیرة ،وبɡmmلك فmmان نتmmائج النمmmو االقتصmmادي للمmmدى الطویmmل ال تختلmmف كثیmmرا عmmن مثیلتھmmا فmmي المmmد
غالبmmا مmmا  فإنھmmاالmmدول منخفضmmة الmmدخل ، أمmmا، إلیھmmاالقصmmیر فmmي الmmدول النامیmmة فmmي ظmmل الفmmروض المشmmار 

 إبقmmاءبطریقmmة تعمmmل علmmى  األخmmرعض بالقmmوى الدائریmmة المتفاعلmmة بعضmmھا مmmع الmmتخضmmع لوجmmود عmmدد مmmن 
) ٢٠٠١عبmد هللا ،" (حلقmة الفقmر المفرغmة"علیھmا  أطلmقالدولة الفقیرة على حالة من الفقر الدائم ،وھي ما 

للتبmاین عالقmة خطیmة موجبmة مmع معmدل النمmو  أندراسات حدیثة باستخدام المقطmع العرضmي  وأوضحت.
 أنطبیعmmة ھɡmmه العالقmmة ال تmmزال محmmور جmmدل العدیmmد مmmن المھتمmmین فmmي ھɡmmا المجmmال ،باعتبmmار  أن إال،

و بالمقارنmة مmع المسmتویات المرتفعmة مختلفmة فmي النمm تأثیراتتكون لھا  أنالمستویات الدنیا للتباین یجب 
فmان العالقmة بmین النمmو والتبmاین قmد تتغیmر عنmد مسmتویات مختلفmة مmن التبmاین  األسmاسللتباین ،وعلى ھɡا 

شmmكل عالقmmة غیmmر خطیmmة  تأخɡmmلتبmmاین والنمmmو االقتصmmادي اولتعطmmي انطباعmmا بmmان طبیعmmة العالقmmة بmmین ،
 األغɡیmةمنظمة  أجرتھاوفي دراسة . )٢٠٠٤عبد المجید ،(رة تلك العالقة تكون مقع أناحتماال  واألكثر،

 أندور الزراعmة المسmاند للفقmراء یمكmن  أن توصmلت إلmىبلmدا نامیmا ،) ١١(دور الزراعmة فmي لوالزراعة 
والزراعmmة  األغɡیmmةمنظمmmة (فعالیmmة بكثیmmر فmmي كmmل مmmن المنmmاطق الریفیmmة والحضmmریة  وأكثmmریكmmون ھmmائال 

الزراعي من تخفیض في معmدل الفقmر  النموبلد حلل الباحثون مدى ما حققھ  دراسة حالة كللو ).٢٠٠٤،
وفmي بعmض البلmدان قیمmت الدراسmات ) .بالنسبة للنمmو الزراعmيمرونة مستویات الفقر الوطنیة  أوجھأي (

وفmmي . فmmي المنmاطق الریفیmة األخmرىالقطاعmات  إلmىبالنسmmبة مسmاھمة الزراعmة فmmي الحmد مmن الفقmر  أیضmا
الصmmناعة  بتmmأثیراتالنمmmو الزراعmmي فیمmmا یتعلmmق بالحmmد مmmن الفقmmر بالمقارنmmة  تmmأثیراتفیھmmا  نmmتقوردراسmmة 

مرونة الفقmر علmى المسmتوى الmوطني بالنسmبة للنمmو الزراعmي  أوجھ أن إلى تتوصل،والخدمات في الھند 
-( إلmى )٠0٤-(كانت تتراوح مmن  دمرونة الفقر الحضري فق أوجھ أما، )١0٩-( إلى )١0٢-(تتراوح من 

انخفmاض :قنmوات ھmي  吧霸áقيييييير ،وھيييييي扮 تتنيييييياول أ阿بييييييع ضتخفmیكیفیmة  أیضاواستكشفت الدراسة ، )٠0٥
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التmي تملmك  وتصاعد الدخل لألسر وإیجاد فرص عمل وارتفا熬 األجور الحقیقیة لألغɡیةالحقیقیة  األسعار
ات فmmmي وھكɡmmا تتسmmmم االتجاھmmm .)٢٠٠٥، منظمmmmة األغɡیmmة والزراعmmmة لألمmmmم المتحmmmدة (مmmزار熬 صmmmغیرة 

الالمساواة الدخلیة بتأثیر ھام في فقر الدخل ،ویمكن للتحركات نحو زیادة اإلنصاف في التوزیع تخفmیض 
ففي استطاعة التوزیع المحسن تعزیmز التنمیmة عبmر مسmلكین احmدھما ثابmت .نسبة فقر الدخل إلى حد كبیر 

مmا كبmرت حصmة أي زیmادة یحصmل ففي أي نسبة نمو معینة ،كل.ال یتغیر ،واألخر متمیز بفاعلیة مستمرة 
علیھا الفقراء في الثروة االقتصادیة ،ازدادت نسبة تخفیض الفقر إلى النمmو ،وھmو تmأثیر ال یتغیmر ،یسmمى 

یمكmmن  إɡأمmmا التmmأثیر الفعmmال فیبmmرز عنmmدما تتmmأثر نسmmبة النمmmو بتغیmmرات فmmي التوزیmmع ،.مرونmmة النمmmو للفقmmر 
ح للنمو وھو تأثیر قوي على نحو خmاص بالنسmبة إلmى األصmول لالمساواة المتطرفة أن تكون بمثابة المكب

االسmmكوا (ثmmر قmmوي وایجmmابي علmmى الحmmد مmmن الفقmmر أالنمmmو الزراعmmي لmmھ  أنل النتmmائج علmmى دتmm.والمقتنیmmات 
 تالالفmومmن ، األخmرىالɡي یترتب على القطاعmات االقتصmادیة  األثر،غالبا ما یكون اكبر من ) ٢٠٠٦،

اتسmاما  وأكثرھmالمساندة للفقراء تالحظ لmیس فحسmب فmي حالmة اشmد البلmدان فقmرا ھɡه المحصلة ا أنللنظر 
شmmmیلي (فmmmي حالmmmة البلmmmدان ɡات الmmmدخل المرتفmmmع  أیضmmmابmmmل تالحmmmظ ) ومmmmالي أثیوبیmmmا(بالطmmmابع الزراعmmmي 

ھmو ضmمان  وإنمmافي الكثیر مmن البلmدان النامیmة لmیس تسmریع عجلmة النمmو ،علیھ فان التحدي  ).والمكسیك
،وحصmولھم تالیmا علmى حصmة  اإلنتاجیmةالفقراء في عملیة النمو ،عبmر زیmادة المحصmول وتنmامي مساھمة 

بالنسmبة إلmى السیاسmات العامmة وجmوب إبmداء معنى ɡلmك ،.یحصلون علیھ حالیا  من زیادات النمو تفوق ما
سmتثمارات اھتمام اكبر بكثیر ممmا ھmو علیmھ اآلن بصmغار المmزارعین والمنmاطق الزراعیmة المطریmة ،واال

  .العامة في بناء الموجودات الالزمة للفقراء والبنى التحتیة التي تخدمھم 
  : یأتيما الریفي تتضمن الدروس المھمة للتقلیل من التباین والحد من الفقر علیھ 

ویكون النمو ) أو رفع متوسط الدخل(ال یتاتئ الحد من الفقر بدون النمو االقتصادي  .١
 .لتوزیع الدخل أو یقلل من عدم المساواة في الدخل  االقتصادي محایدا بالنسبة

 .التفاوتات الواسعة في الدخل لھا تأثیر سیئ على الحد من الفقر والنمو االقتصادي  .٢
ینتفع الفقراء باالستثمار العام والحوافز من اجل تغɡیة وصحة وتعلیم أفضل من خالل زیادة  .٣

 .) ٢٠٠٥ة والزراعة لألمم المتحدة ،منظمة األغɡی(االستھالك والدخل األعلى مستقبال 
ال تكون عملیات إحالل االستیراد ɡات رأس المال الكثیف والعملیات المنحازة للنمو الحضري  .٤

 .السعریة والتجارة وسیاسات اإلنفاق العام جیدة بالنسبة للحد من الفقر  تالناتجة عن السیاسا
األیدي العاملة المكثفة شئ جدید النمو الزراعي ɡو األصول منخفضة التركیز وتكنولوجیا  .٥

 .بالنسبة للحد من الفقر 
إن سیاسات الحد من الفقر یجب أن تأخɡ في االعتبار األھمیة اإلستراتیجیة للنمو الزراعي  .٦

) وبخاصة نحو الصادرات كثیفة االستخدام للید العاملة(وحدوث تحول في مزیج اإلنتاج 
 .لزراعة في التخفیف من وطأة الفقر ،ومختلف القنوات التي قد تسھم من خاللھا ا

تتوقف إمكانیة مساھمة التجارة في الحد من الفقر وتحقیق األمن الغɡائي على توظیف  .٧
منظمة األغɡیة والزراعة ( استثمارات فعالة في البنیة التحتیة والمؤسسات والتعلیم والصحة

 . )٢٠٠٦لألمم المتحدة ،
لغاء التعریفات الكمركیة على المدخالت الزراعیة إلغاء الضرائب على الصادرات الزراعیة وإ .٨

في البلدان النامیة من شانھ أن یؤدي إلى تحسین معدالت التبادل ) اآلالت واألسمدة والمبیدات(
التجاري الزراعیة وان یساعد المنتجین على التنافس في األسواق الدولیة وفي أسواقھم المحلیة 

. 
بالشكل الɡي تحقق فیھ نتائج مؤاتیھ للفقراء في الریف تصحیح السیاسات الزراعیة والریفیة  .٩

لتدعیم المكاسب االقتصادیة ) والتقنیة والعمالة الزراعیة األراضي(المختلفة  األصولمن حیث 
 .والحد من الفقر 

إرساء مجموعة من العالقات السوقیة المتسمة بقسط اكبر من المساواة من خالل تمكین  .١٠
لعمال الزراعیین من الحصول على المعارف والمھارات التي أصحاب الحیازات الصغیرة وا

صندوق التنمیة الزراعیة (یحتاجھا المزارعون لدخول األسواق وتحسین شروط مشاركتھم 
،٢٠٠١ (. 
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ABSTRACT 
The importance of the research comes to show the effect of variation in 

income distribution upon the rates of agricultural product in selective 
developing countries for the years 2003 by applying a hypothesis which says 
that poverty may lead to more income variation and more rural poverty in 
developing countries .The research aims at studying this relationship and to 
have an answer for the following question :Can an agricultural growth be 
achieved with the existence of large variation in income distribution ?The 
statistical results by using the simple square method f two stages 2SLS 
appeared the positive and significant relationship for the variance of 
agricultural work to the total work X2 and inflation rate X4 in affecting Gini 
Coefficient .The increase in value X2 & X4 by 20.6 and 0.41 units respectively 
and this will produce effects with the same direction in increasing the variance 
level for distributing in come .The variance of agricultural work ratio to the 
number of population X3 has confirmed that it has negative and significant 
effect in Gini Coefficient throughout its index by 46.1 units .As for the 
increases taken place in Gini Coefficient it has produced small increases in the 
rate of annual agricultural product to the total domestic product .The value of 
index in Gini is estimated 0.10 units and shows that the growth of income 
distribution which represents Gini Coefficient participates actively in affecting 
rtes of agricultural product for a sample of studied countries .This will lead to 
an increase of rural poverty in a short term . 
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