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یة إنتاجفي زیادة ) التعلیم والصحة ومتوسط نصیب الفرد من الدخل(لبیان أثر متغیرات ةاقتصادیدراسة 
المحاصیل الزراعیة الرئیسة في بلدان نامیة

رامیا عامر خلیلعدنان أحمد ثالج
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/قسم االقتصاد الزراعي

الخالصة
التعلیم والصحة ومتوسط نصیب (على فرضیة مفادھا أن لمتغیرات التنمیة البشریة الدراسة اعتمدت 

دوراً كبیراً في زیادة إنتاجیة المحاصیل الزراعیة الرئیسة في عدد من البلدان النامیة ومن ) الفرد من الدخل
وباالعتماد على األسلوب النظري الذي یعتمد على ھذه الفرضیة تم اختیار عینة من البلدان النامیة إثباتاجل 

ت بیانات عملواألسلوب الكمي في قیاس وتحلیل أثر متغیرات التنمیة البشریة وقد استالدراسات السابقة 
وباألسعار الجاریة وقد توصلنا من خالل ھذه الدراسة إلى ٢٠٠٤-٢٠٠٢المقطع العرضي لمعدل السنوات 

في التأثیر في إنتاجیة محصول القمح في دول ) X1(غیرات األنفاق على الصحة معنویة مت:تیة النتائج اآل
التأثیر المعنوي للمتغیر المجموعة الثانیة واختفى تأثیره المعنوي في دول المجموعة األولى والثالثة ولم یظھر 

عنوي في قیم الناتج المذكور في إنتاجیة محصول الشعیر وفي المجامیع الدولیة الثالثة ، فیما ظھر تأثیره الم
الزراعي وفي دول المجموعة األولى والثانیة واختفى تأثیره في دول المجموعة الثالثة، كذلك ظھر التأثیر 

في زیادة إنتاجیة القمح في دول المجموعة األولى والثالثة واختفى X2المعنوي لمتغیر اإلنفاق على التعلیم 
في زیادة إنتاجیة الشعیر في التأثیر المعنوي للمتغیر المذكور تأثیره في دول المجموعة الثانیة، وقد ظھر 

.المجامیع الدولیة الثالثة، واختفى تأثیره المعنوي في قیم الناتج الزراعي وفي المجامیع الدولیة الثالثة أیضا
في إنتاجیة محصول القمح في دول) X3متوسط نصیب الفرد من الدخل (كذلك ظھر التأثیر المعنوي لمتغیر 

المجموعتین األولى والثانیة وظھر التأثیر المعنوي لنفس المتغیر في زیادة قیم الناتج الزراعي وفي المجامیع 
.الدولیة الثالثة

المقدمة
الموارد البشریة ركناً أساسیا في اقتصاد أي بلد باعتباره رأس المال الفكري إذ ال یقاس تقدم دتع

ملكھ من عقول مفكرة ومبدعة ألجل بناء اقتصاد تنموي سلیم حیث تظھر البلدان بما تملكھ من ثروات بل بما ت
مشكلة البحث كون الواقع الزراعي في البلدان النامیة یتسم بعدم قدرتھ على إنتاج الغذاء بالقدر الكافي لسد 

فراد ألدنویعزى سبب ذلك كون الزراعة النامیة تدار من . حاجة االستھالك المحلي من المنتجات الزراعیة 
والتعلیمي والمعاشي وإن یفتقرون إلى ابسط مقومات التنمیة البشریة إذ یتسم ھؤالء بتدني مستواھم الصحي 

الدراسة اعتمدت في منھجھا على األسلوب النظري الذي یعتمد على الدراسات السابقة ومفاھیم النظریة 
متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة االقتصادیة، إضافة إلى اعتماد األسلوب الكمي في قیاس وتحلیل أثر 

ومن أجل اختبار فرضیة البحث تم اختبار عدد من . الرئیسة في عدد من الدول النامیةالمحاصیل الزراعیة 
البلدان النامیة التي تتسم بارتفاع نسبة مساھمة ناتجھا الزراعي في ناتجھا المحلي اإلجمالي والتي قسمت على 

بولیفیا ومنغولیا ، (لى الدول ذات التنمیة البشریة المنخفضة والتي ضمت كل من المجموعة األو-مجموعتین 
أرتیریا ، ونیبال ، وبنكالدش ، وموریتانیا ،وباكستان ، والھند ، والمغرب ، وزامبیا ، وجنوب أفریقیا ، و، 
. دوالر سنویاً ) ٦١٠(والتي یكون متوسط دخل الفرد فیھا ) أثیوبیاو

عمان، وبلغاریا ، (ثانیة الدول ذات التنمیة البشریة المتوسطة والتي ضمت كل من المجموعة الأما 
كزخستان ، واوكرانیا ، وتایالند ، والبانیا ، وكولومبیا ، والبرازیل ، و، روسياالتحاد الورومانیا ، و
ومن .ر سنویاً دوال) ٢٤٦٥(والتي دخل الفرد فیھا ) اذربیجانوجورجیا ، وإیران ، وباركواي ، وارمینیا ، و

اإلنفاق على الصحة ومتوسط نصیب الفرد من الدخل في إنتاجیة وكل من اإلنفاق على التعلیم قیاسثم سیتم 
المحاصیل الزراعیة الرئیسة من القمح والشعیر ولعدم توفر بیانات رقمیة مطلقة عن قیم اإلنفاق على التعلیم 

متغیرات مستقلة مؤثرة في إنتاجیة الزراعة قید ك) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(والصحة فقد اعتمدت معدل السنوات 
ومن أجل معرفة أثر متغیرات التنمیة البشریة المذكورة أنفاً . الدرس بعد توحیدھا بالدوالر ولكافة دول العینة 

نتائج التحلیل الكمي مع في إنتاجیة المحاصیل الزراعیة الرئیسة في مجموعتي البلدان النامیة سیتم مقارنة 
التحلیل ولمجموعة من البلدان ذوات التنمیة البشریة المتقدمةنتائج نفس

.مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
٢٢/٣/٢٠١٠، وقبولھ  ١/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث 
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فرنساوكندا واسترالیا ووالتي قطعت شوطاً طویالً في ھذا المجال والتي ضمت كل من النرویج 
االرجنتین والبرتغال وقبرص وایطالیا ونیوزالند والدنمارك وأسبانیا ویكیة الوالیات المتحدة األمرو
وذلك للحكم على دور سیاسات . دوالر سنویاً فأكثر ٧٦٢٠والتي یكون متوسط دخل الفرد فیھا ) مكسیكالو

محاصیل لإنتاجیة االتنمیة البشریة في مجموعة البلدان النامیة فیما إذا كانت حققت أھدافھا في رفع معدالت 
الرئیسة من عدمھ ولتسلیط الضوء على أھم الدراسات التي تناولت أثر متغیرات التنمیة البشریة في زیادة 

١٩٩٣في دراستھا عام ) FAO(والزراعة العالمیة إنتاجیة المحاصیل الزراعیة فقد أوضحت منظمة األغذیة 
امیة أن المزارعین الذین أكملوا السنوات في البلدان النینمجموعة من بیانات المزارع٣٧من خالل تحلیل 

٪ عن إنتاجیة المزارعین الذین لم ٨.٧یحققون إنتاجیة مرتفعة تزید بنسبة واألربع من التعلیم االبتدائي 
یتمكنوا من الوصول إلى المستوى التعلیمي المذكور أنفاً ، وأوضحت الدراسة أن االستثمار في التعلیم الریفي 

٪ في البلدان النامیة وتوصلت أیضاً إلى وجود عالقة طردیة بین تعلیم ١٧-٪١١ن حقق عوائد تراوحت بی
المزارعین وإنتاجیة محصول القمح فالمزارعین الذین تلقوا تعلیماً لست سنوات أو أكثر حققوا إنتاجیة تزید 

. ت تعلیم أقل ٪ من إنتاجیة األفراد الذین لم یحصلوا على أي مستوى من التعلیم أو على سنوا٢٥بأكثر من 
یتضح مما تقدم وجود عالقة سببیة بین مستوى تعلیم الزراعیین وإنتاجیاتھم وازدیاد أھمیة الدور النسبي 

. للتنمیة البشریة في اإلنتاجیة الزراعیة 
أن تنمیة الممكنات البشریة وتدني معدالت الفقر غایة ١٩٩٤في دراسة عام Streetenوأوضح 

تعلیم والصحة ال(إلنتاجیة والسیما الزراعیة وأطلق على الوسائل التي تزید اإلنتاجیة بنفسھا ووسیلة لزیادة ا
وأطلق على " منحنیات الموارد البشریة"بـ )والتغذیة والمھارات وتنشیط قوة العمل وتنظیم حجم العمالة

وبین في ." إلنسانیةالمحسنات ا" األبعاد المتعلقة بتحسین البیئة وخفض معدالت الفقر والفوائد السیاسیة بـ
دراستھ وجود ترابط بین اإلنتاج الذي یتم قیاسھ بدخل الفرد وأبعاد التنمیة البشریة ، وأعتمد على ثالث 
مؤشرات للداللة على حالة التنمیة البشریة في بلدان العالم وفي الدخل معبراً عن متوسط دخل الفرد من الناتج 

وبین أثر كل من ھذه . لمتوقع عند الوالدة ومؤشر التعلیم المحلي اإلجمالي والصحة یعكسھا العمر ا
المتغیرات الثالثة على اإلنتاجیة وتوصلت الدراسة إلى أن تحسین منحنیات التنمیة البشریة یؤدي إلى زیادة 

وجود ترابط بین مؤشرات التنمیة البشریة واإلنفاق علیھا وبین مستوى Streetenاإلنتاجیة یتضح من دراسة 
.تسھم في زیادة إنتاجیة األفراد جیة فإنھ توجد عالقة طردیة بینھما الن زیادة متضمنات التنمیة البشریة اإلنتا

كل من العمري والملكاوي في دراستھما تطور رأس المال البشري في الزراعة األردنیة كدأ٢٠٠٧في عام و
لتنمیة البشریة الزراعیة فمن غیره ، إن العنصر البشري الزراعي ھو العامل األساس لباقي جوانب اوأشار 

الءیإال یمكن القیام بأي عمل زراعي مھما بلغت درجة التقنیة المستخدمة فیھ لذا تسعى أغلب البلدان إلى 
وأوضح في الدراسة أن العنصر البشري المؤھل علمیاً وعملیاً والذي یطبق علیھ . اھتمام متزاید بھذا الجانب 

أداء العمل الزراعي بكفاءة عالیة ، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تكوین رأس رأس المال الفكري قادر على
وذلك یحتاج إلى مزید ، المال الفكري عن طریق تغذیتھ علمیاً وتحسین مستواه المعاشي والصحي والثقافي 

استقراء من خالل . من الجھود ذات العالقة بالتدریب الزراعي والتعلیم المھني واكتساب المھارات الزراعیة 
الدراسات المشار إلیھا سابقاً یتضح أن أغلبھا ركز على موضوع التعلیم والتدریب ورفع المستوى الصحي 
والثقافي واالجتماعي لزیادة إنتاجیة األفراد سواء أكان ذلك في القطاع الزراعي أم في بقیة القطاعات األخرى 

یة البشریة في زیادة اإلنتاجیة بشكل وصفي ، إال أن ، ومما یالحظ علیھا أیضاً أنھا تناولت أثر مواضع التنم
دراستنا ھذه تناولت أثر متغیرات التنمیة البشریة في زیادة إنتاجیة المحاصیل الزراعیة الرئیسة بشكل وصفي 

متغیرات البشریة كمیاً في إنتاجیة تم فیھ قیاس أثریالذي أیضاً األسلوب الكمي على عتماد اال، إلى جانب 
في الدراسات المذكورة أنفاً وجاء ھذا األسلوب بقصد إضافة عمالھ استندر الزراعیة وھو أسلوب المحاصیل

.ما ھو جدید عن الموضوع إضافة إلى مقارنة نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة في ھذا األمر 
إنتاجیة وتھدف الدراسة إلى التعرف على واقع متغیرات التنمیة البشریة ودورھا في زیادة 

المحاصیل الزراعیة الرئیسة في البلدان النامیة ومقارنتھا مع عدد من البلدان ذات التنمیة البشریة المتقدمة 
وتظھر أھمیة البحث من خالل طرح منظمة العمل الدولیة مفھوم الحاجات ٢٠٠٤-٢٠٠٢ة البحث مدل

األساسیة لألفراد المتمثلة بخدمات التعلیم األساس لألفراد الذي ھدفت منھ إلى قیام الحكومات بتقدیم الحاجات
. والصحة ورفع مستوى متوسط نصیب الفرد من الدخل بھدف زیادة إنتاجیاتھم 

مواد البحث وطرائقھ
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عدد من النماذج القیاسیة التي ھي عبارة عن مجموعة منظومات من العالقات بین عدد الھمعتم است
ل وصف طبیعة العالقات بین المتغیرات التي ھیرض منھا تسمن المتغیرات االقتصادیة التي یكون الغ

عكس الھیكل النظري للمشكلة االقتصادیة قید یو. تتضمنھا ھذه النماذج وبالصورة التي تؤكد فرضیة البحث 
الدرس إلى تصویر العالقة الرابطة بین طبیعة متغیرات التنمیة البشریة وبیان أثرھا في إنتاجیة المحاصیل 

لرئیسة في دول نامیة والمستنبطة من منطق النظریة االقتصادیة والدراسات السابقة التي بحثت في الزراعیة ا
ومن أجل معالجة النموذج االقتصادي قیاسیاً جرى تحدید المتغیرات الكلیة الداخلة في . ھذا الموضوع 

لیة العالقة التي تربط النموذج بوصفھا خطوة أولى من خطوات توصیف النماذج القیاسیة وصیاغتھا ، ثم ھیك
متغیرات النماذج المذكورة أنفاً بوصفھا خطوة ثانیة مما یترتب على ذلك إمكانیة دراسة النماذج المقدرة 

لما تتطلبھ ھذه يتعد من أھم مراحل البحث القیاسبصورة تطبیقیة لذا فإن عملیة توصیف النماذج وصیاغتھا 
منھا النموذج القیاسي أو التي یجب استبعادھا منھ وفي موضوع المرحلة من تحدید دقیق للمتغیرات التي یتض

في زیادة إنتاجیة ) التعلیم والصحة ومتوسط نصیب الفرد من الدخل(دراستنا المتعلق في بیان أثر متغیرات 
بلدان نامیة مختارة فقد نصت الدراسات السابقة على أن المتغیرات اآلنیة من المحاصیل الزراعیة الرئیسة في 

: في تقدیر الظاھرة موضوع البحثعملة ثر المتغیرات تأثیراً في النماذج القیاسیة المستأك
المتغیرات المعتمدة –أوالً 

Y1 ھـ/كغم(إنتاجیة محصول القمح . (
Y2ھـ/كغم(إنتاجیة محصول الشعیر . (
Y3 دوالر(قیمة الناتج الزراعي . (

المتغیرات المستقلة–ثانیاً 
:عتماد على المتغیرات االقتصادیة اآلنیة بوصفھا المتغیرات المستقلة وھي لقد تم اال
X1 نسبة مئویة(نسبة األنفاق على الصحة إلى الناتج المحلي اإلجمالي. (
X2 نسبة مئویة(نسبة األنفاق على التعلیم إلى الناتج المحلي اإلجمالي. (
X3 دوالر(متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي. (

٢٠٠٤-٢٠٠٢ت بیانات المقطع العرضي لمعدل السنوات عملومن أجل إثبات فرضیة البحث است
ت عدة نماذج قیاسیة ولمختلف حاالت االنحدار الخطي عملوألغراض التحلیل است. وباألسعار الجاریة 

الخطیة كونھا تعطي أفضل التقدیرات OLSالمتعدد والمعتمدة على طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 
تلي مرحلة وصف النموذج أعداد شكلھ الریاضي أي التعبیر عن ) ٨١-٦٧، ١٩٨٢السیفو ، (غیر المتحیزة 

:المتغیرات المذكورة أنفاً بصیغة ریاضیة وكما یلي 
Y=F(X1 , X2 , X3)

:صیغة العالقة الموضحة أنفاً بصیغة نموذج قیاسي یأخذ الشكل اآلتي وبذلك یمكن تحویل 
Yi=B0+ B1X1+B2 X2 +B3X3 + μi

.المتغیر المعتمد = Yi: إذ أن 
B0 =معامل الذي یأخذ قیمة ما عندما تأخذ المتغیرات المستقلة          معلمة التقاطع التي تمثل ال

.قیماُ صفریة 
…. BnB1 =ات االنحدار التي تشیر قیمتھا إلى مقدار األثر الناتج في المتغیر المعتمد معلم

.عندما تتغیر قیمة المتغیر المستقل بمقدار وحدة واحدة 
…. XKX1 = المتغیرات المستقلة.

μi = المتغیر العشوائي الذي یمثل المتغیرات غیر الداخلة في النموذج.
ولغرض الحصول على أفضل النتائج تم االعتماد على نمط توزیع انتشار البیانات لنتمكن من معرفة 

ستعان بأدوات االقتصاد القیاسي لتحدید أي یسشكل الدالة خطیة أم غیر خطیة ، ففي حالة كونھا غیر خطیة 
ثالث صیغ قیاسیة وھي الصیغة الخطیة أكثر تعبیراً عن نمط العالقة وفیھا تم تطبیق الدوال الالخطیة 

Guides٪ من أجل اختبار أفضل الصیغ ٥واللوغارتمیة المزدوجة وشبھ اللوغارتمیة عند مستوى معنویة 
of Fit مراحل إعداد النموذج لالختبار وفیھا یتم اختبار دقة معلومات النموذج الثالثة منوخصصت المرحلة

والتي یتم من خاللھا التعرف ) ١٩٨٨أموري ، (المقدر من خالل االستعانة باالختبارات اإلحصائیة والقیاسیة 
.على مدى توافق إشارات المعلمات المقدرة وحجومھا مع مفاھیم النظریة االقتصادیة

اقشة النتائج والمن
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أعتمد ھذا الجزء في منھجھ على حالة الربط بین األسلوب النظري والمنھج الكمي في قیاس أثر 
في زیادة إنتاجیة المحاصیل الزراعیة الرئیسة ) التعلیم والصحة ومتوسط نصیب الفرد من الدخل(متغیرات 

األسلوب عمالالقتصادیة باستفي بلدان نامیة قید البحث ، وفي إطار متغیرات التنمیة البشریة والتنمیة ا
:بأن النتائج المقدرة كانت كاآلتي ضحأتوقد اإلحصائي وأسلوب االقتصاد القیاسي في القیاس والتحلیل 

ثر متغیرات التنمیة البشریة في مجموعة الدول النامیة ذوات التنمیة البشریة نتائج التحلیل الكمي أل–أوالً 
. المنخفضة

التنمیة البشریة متغیرات أجل تقدیر من :ة البشریة في إنتاجیة محصول القمحأثر متغیرات التنمی-١
المشار إلیھا سابقاً في إنتاجیة محصول القمح في المجموعة األولى من الدول قید الدرس اختبرت صیغ 

: القیاس الكمي ومنھا تبین أن الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة قد أعطت أفضل النتائج اآلتیة 
321 289040404033 LogXLogXLogY ... 

t* = (33.527) -(2.534)     (3.021)
2R = 0.40 F=5.788 D-W=2.177

حصول القمح مإنتاجیة (٪ من التغیرات الحاصلة في ٤٠تشیر القوة التفسیریة للنموذح المقدر بأن 
Y1 ( كل من سطة التغیرات الحاصلة في افسر بوضة یالمنخففي مجموعة ذات التنمیة البشریة) نسبة اإلنفاق

متغیر ٪ من تغیرات ال٦٠و ) X3وسط نصیب الفرد من الدخلمت(و) إلى الناتج المحلي اإلجماليالتعلیم على 
أخرى قد تكون كمیة ال یتضمنھا النموذج المقدر أو نوعیة تقع ضمن تغیرات المعتمد یعزى تفسیرھا إلى م

في الزراعة التي تتأثر بمستوى تنمیتھم یر العشوائي ومنھا زیادة الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین مفھوم المتغ
.العوامل المتعلقة بإدارة العملیة اإلنتاجیة في القطاع الزراعي فضالً عنالبشریة 

ن قیمة قابلیة المتغیرات المستقلة في تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد تبین أوعند اختبار 
)t ( المحسوبة لكال المتغیرین أكبر من قیمة نظیرتھا الجدولیة وبمستوى معنویة)وذلك یدل على وجود ) ٪٥

وإن المعلمات المقدرة ذات معنویة إحصائیة وقیمتھا المعتمد ات المستقلة والمتغیر المتغیرعالقة سببیة بین 
لعدم ) X1صحة المعدل اإلنفاق على (ة متغیر تختلف عن الصفر وتساوي القیمة المقدرة ، ولم تظھر معنوی

المحسوبة البالغة )F(أن قیمة أوضحت نتائج التقدیر وقد ، tعلى اجتیاز اختبار )(مقدرة ھذا المتغیر
یدل على أن النموذج ة نظیرتھا الجدولیة عند المستوى السابق ذاتھ للمعنویة وذلك أكبر من قیم) ٥.٧٨٨(

في حین أوضح ٢.١٧٧) *d(ن المحسوبة ووبلغت قیمة دربن واطس، اإلحصائیة المقدر معنوي من الناحیة 
ولم تظھر مشكلة ،العشوائیة متغیرات النموذج ارتباط ذاتي بین االختبار المذكور أنفاً عدم وجود مشكلة 

.خطي بین متغیرات النموذج المستقلة حسب اختبار كالین تداخل 
القیمة تعني أن الزیادة الحاصلة في قیم اإلنفاق على التعلیم وھذه ،٠.٤٠٤) ()X2(بلغت مرونة 

واإلشارة ٪٠,٤٠٤یحدث انخفاض في إنتاجیة محصول القمح في الدول قید الدرس وبنسبة ٪١وبنسبة 
صعوبةویعزى سبب ذلك إلى. السالبة لمعلمة المتغیر المذكور خالفت توقعاتنا ومفاھیم النظریة االقتصادیة 

إلى ھجرة عدد من المتعلمین إلى المناطق الذي أدى یشیة في العدید من أریاف البلدان النامیة األوضاع المع
على الرغم من تزاید ) القمح(الحضریة وذلك یعكس أثره في تدني إنتاجیة المحاصیل الزراعیة الرئیسة ومنھا 

).١٩٩٧ربي، مكتب العمل الع(النفقات المخصصة ألغراض التعلیم في أریاف البلدان النامیة 
وحدة وھذه القیمة تشیر إلى أن الزیادة الحاصلة في قیمة ھذا المتغیر  ٠.٢٨٩) X3(وبلغت مرونة 

وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا ٪٠.٢٨٩تحدث زیادة في إنتاجیة محصول القمح بنسبة ٪١وبنسبة 
في أدبیاتھا على العالقة الطردیة بین كال تضمنتومفاھیم النظریة االقتصادیة التي المتغیر اتفقت مع توقعاتنا 

حت الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة أن النموذج الكلي المقدر أخذ الصیغة اآلتیة أوض :

3211 2780211018103443 LogXLogXLogXLogY .... 

t* = (29.304) -(1.090) - (0.892) (2.903)
2R =0.41                 F=4.315           D-W=2.443

المرونات في الدوال اللوغارتمیةالمزدوجة بالطریقة اآلتیة تحسب         :ƿep 
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المتغیرین ، على اعتبار أن زیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل یعمل على خفض حدة التفاوت في توزیع 
الدخول بین الریف والمدینة ویقلل من حدة التباین بین القطاعات الزراعیة والالزراعیة ویزید من اندفاع 

لقطاع المذكور ، وبذلك یتمكن المنتج بدخلھ المرتفع من التوسع في استخدام بعض األفراد نحو العمل في ا
، ) ١٩٩٠، Worldbank(وسائل إنتاجیة حدیثة في الزراعة تسھم في زیادة إنتاجیة المحصول قید الدرس 

في زیادة إنتاجیة محصول القمح في دول العینة) X1اإلنفاق على الصحة (معنویة متغیر أما سبب عدم ظھور 
في ، وربما یعزى سبب ذلك إلى أن اإلنفاق على الصحة لم یصل إلى المستوى الذي یسھم بتأثیرات ایجابیة 

واإلشارة الموجبة لمعلمة الثابت تشیر إلى حصول قدر معین من الزیادة في إنتاجیة القمح ، ل وإنتاجیة محص
رات المستقلة التي یتضمنھا النموذج محصول القمح في دول عینة الدراسة في حالة ثبات قیم معلمات المتغی

.المقدر 
بعد اختبار صیغ القیاس الموضحة سابقاً : أثر متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة محصول الشعیر-٢

لتقدیر أثر متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة محصول الشعیر تبین أن الصیغة الخطیة أعطت أفضل 
: النتائج اآلتیة 

322 692632957928559 XXY ... 
t* = (3.640) (2.582)     (2.080)

2R = 0.49 F=7.943 D-W=2.060

شعیرحصول المإنتاجیة ٪ من التغیرات الحاصلة في ٤٩أن قیمة معامل التحدید المعدل إلى تشیر 
تغیرات من ٠.٠٥١لتي یتضمنھا النموذج المقدر والمتغیرات المستقلة االتغیرات الحاصلة في تفسر بواسطة 

قد تكون كمیة ال یتضمنھا النموذج المقدر أو نوعیة تقع عوامل أخرى متغیر المعتمد یعزى تفسیرھا إلى ال
قطاع الزراعي على استیعاب التقنیات الحدیثة لعاملین في المقدرة اومنھا ،ضمن مفھوم المتغیر العشوائي

.إنتاج محاصیل الحبوب فیھ وكذلك التخصص في
تعني أن للتعلیم أثراً في المتغیر ھذا بة لمعلمة موجواإلشارة الوحدة ٠.٣٥٤) ()X2(بلغت مرونة 

تحسین إنتاجیة العمل الزراعي وزیادة إنتاجیتھ ألن المتعلمین یتمكنون من استخدام رأس المال والمكننة 
لزراعة بكفاءة عالیة إضافة إلى أن قوة العمل المتعلمة تتمكن األسالیب الحدیثة في اوإتباعوالبذور المحسنة 

) .١٩٩٤وآخرون ، Barney(من االستفادة والتعامل مع التقنیة الزراعیة الحدیثة بسھولة 
تفسر بأن الدخل وسیلة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر ، وحدة ٠.١٢٦) X3(وبلغت مرونة 

ل الزراعي وتمكین فقراء المزارعین من امتالك األصول اإلنتاجیة وتحسین لتوسیع خیارات األفراد في العم
ن مإنتاجیتھم زیادة یسھم في فرصھم في االستفادة من االنجازات العلمیة في مجال التقنیة الزراعیة ، وذلك 

) .٢٠٠٦االنمائي، (محصول الشعیر 
.ھ الذي ذكر في محصول القمح للسبب ذات) X1اإلنفاق على الصحة ()(تظھر معنویة متغیر لم و

بین التقدیر الكمي للصیغ القیاسیة المستخدمة : أثر متغیرات التنمیة البشریة في قیمة اإلنتاج الزراعي -٣
في تقدیر أثر المتغیرات المستقلة في قیم الناتج الزراعي في دول عینة البحث أن الصیغة اللوغارتمیة 

: تیة المزدوجة قد أعطت أفضل النتائج اآل
313 772137421510 LogXLogXLogY ... 

t* = - (0.584) -(4.016) (3.659)

 بالطریقة اآلتیة الخطیة المرونات في الدوال تحسب         :
y
xep i

 أوضحت صیغة القیاس الخطیة أن النموذج الكلي المقدر أخذ الشكل اآلتي :

3212 214659049149126571564 XXXY .... 

t* = (3.533) -(0.409) (2.074) (2.041)
2R =0.46                 F=4.984           D-W=2.101
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2R = 0.61 F=12.340 D-W=1.528

من قیم الناتج الزراعي ٪ من التغیرات الحاصلة ٦١أن نتائج النموذج القیاسي الموضح إلى تشیر و
.المستقلة التي یتضمنھا النموذج المقدر تغیرات مطة السابودول العینة یفسر في 

وحدة واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر خالفت مفاھیم النظریة ٢.٣٧٤) ()X1(بلغت مرونة 
أن زیادة اإلنفاق على الصحة ویعزى ذلك إلىبین المتغیرین ، االقتصادیة التي نصت على العالقة الطردیة 

بشكل ایجابي إنما أسھم في تحفیز المزارعین على نتاجزیادة اإلفي ولى لم یسھم في دول المجموعة األ
والتي تعد ذوات عوائد أكبر ) صناعیة ، خدمیة(االنتقال من النشاط الزراعي إلى أنشطة أخرى غیر زراعیة 

حة إحدى من العوائد التي تعطیھا الزراعة في دول المجموعة األولى وذلك یجعل زیادة اإلنفاق على الص
.العوامل التي تسھم في خفض قیمة اإلنتاج الزراعي 

متوسط تفسر ارتفاع وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر ١.٧٧٢) X3(وبلغت مرونة 
معالجة المشكالت التي یواجھھا المزارعون ویرفع نسبة مساھمة النشاط نصیب الفرد من الدخل یعمل على 

أن زیادة دخل الفرد تمكن فضالً عن الزراعي في النشاط االقتصادي ویخفض معدالت البطالة واإلعالة 
المزارع مواجھة ظرف المخاطرة والالیقین التي تكتنف اإلنتاج الزراعي وذلك یجعل زیادة دخل الفرد إحدى 

.ئل المھمة في زیادة الناتج الزراعيالوسا
ثر متغیرات التنمیة البشریة في مجموعة الدول ذوات التنمیة البشریة نتائج التحلیل الكمي أل–ثانیاً◌ً 

. المتوسطة
التنمیة البشریة متغیرات أجل تقدیر من : أثر متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة محصول القمح -١

تاجیة محصول القمح في مجموعة الدول المذكورة أنفاً اختبرت عدة صیغ قیاسیة الموضحة سابقاً في إن
: للتقدیر ، وتبین أن الصیغة شبھ اللوغارتمیة قد أعطت أفضل النتائج اآلتیة 

311 361136806311 LogXLogXY ... 
t* = (5.476) -(1.846)     (2.503)

2R = 0.23 F=3.191 D-W=0.696

حصول القمح مإنتاجیة (٪ من التغیرات الحاصلة في ٢٣تشیر القوة التفسیریة للنموذح المقدر بأن 
Y1 (سطة التغیرات الحاصلة في افسر بوت) صحة الاإلنفاق علىX1 (و)وسط نصیب الفرد من الدخلمتX3 (

االختباراتعلى اجتیاز )(ھذا المتغیرلعدم مقدرة ) X2التعلیم اإلنفاق على (ولم تظھر معنویة متغیر 
.اإلحصائیة 

المتغیر خالفت مفاھیم النظریة ھذا واإلشارة السالبة لمعلمة ،٠.٣٨٠) ()X1(بلغت مرونة 
أن معظم المؤسسات الصحیة یعزى ذلك إلىالتي على العالقة الطردیة بین المتغیرین ، وقد االقتصادیة 

اطق الحضریة ، لذا فإن زیادة اإلنفاق الصحي ال یسھم في زیادة إنتاجیة الكبیرة والمھمة كانت في المن
وجود عوامل أخرى تسھم في تحقیق الغرض ومنھا تدني المستوى التغذوي إلى المحصول قید الدرس إضافة 

في دول ل القمحومحصفي أریاف البلدان المذكورة أنفاً وبذلك تسھم ھذه العوامل مجتمعة في تدني إنتاجیة 
.لدراسة ا

عكست العالقة الطردیة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر ، وحدة ٠.٦١٩) X3(وبلغت مرونة 
سبب ذلك ارتفاع نصیب الفرد من الدخل في الدول ذوات التنمیة عزى بینھ وبین إنتاجیة محصول القمح ، وی

 المرونات في الدوال اللوغارتمیةالمزدوجة بالطریقة اآلتیة تحسب         :ƿep 

 أوضحت الصیغة شبھ اللوغارتمیة أن النموذج الكلي المقدر أخذ الشكل اآلتي :
3211 2761463113319700 LogXLogXLogXY .... 

t* = (1.699) -(2.306) (1.341) (2.405)
2R =0.2                 F=2.869           D-W=0.767

 اللوغارتمیة بالطریقة اآلتیة شبھ رونات في الدوال المتحسب      :
y

ep i
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ویر إنتاجیة محاصیل الحبوب یمكن مزارعیھا من التوسع في استخدام وسائل تطالتي البشریة المتوسطة 
تحفیز االستثمار الزراعي وتوسیع فضالً عن ومنھا استخدام األسمدة والمكائن الحدیثة والبذور المحسنة 

المساحات المزروعة التي تعد وسائل أساسیة لتحقیق التوسع الرأسي واألفقي في إنتاجیة المحصول قید 
، FAO(ةساالدرقمح في الدول عینة في زیادة إنتاجیة الوبذلك تتظافر العوامل المذكورة أنفاً الدرس ، 

١٩٩٧ (.
تقدیر أثر الكمي في صیغ القیاس أوضحت : أثر متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة محصول الشعیر -٢

: أعطت أفضل النتائج اآلتیة شبھ اللوغارتمیة قد متغیرات التنمیة البشریة أن الصیغة العوامل التي مثلت 
322 635192410942 LogXLogXY ... 

t* = (4.512) -(2.167)     (3.916)
2R = 0.49 F=7.767 D-W=0.756

حصول مإنتاجیة ٪ من التغیرات الحاصلة في ٤٩أن إلى 2Rقیمة معامل التحدید المعدل تشیر 
المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا التغیرات الحاصلة في تفسر بواسطة نیة في دول المجموعة الثاالشعیر 

لعدم مقدرتھ على اجتیاز االختبارات )X1األنفاق على الصحة (لم تظھر معنویة متغیرو، النموذج المقدر 
.اإلحصائیة 

لنظریة خالفت مفاھیم اة لمعلمة ھذا المتغیر سالبوحدة واإلشارة ال٠.٩٢٢) X2(بلغت مرونة
االقتصادیة ، ویعزى ذلك إلى أن معظم مؤسسات التعلیم الرئیسة تقع في مراكز المدن ، وذلك یحفز الراغبین 
في التعلیم في الریف على الھجرة إلى المدینة ویساھم في ذلك ارتفاع تكالیف التعلیم وتدني نوعیتھ التي تعد 

ة أعداد المدارس وبعدھا عن مناطق سكناھم وتفضیل مشكلة حقیقیة أمام الراغبین في التعلیم إضافة إلى قل
األفراد العمل المزرعي على التعلیم لعدم إدراكھم أھمیتھ في زیادة إنتاجیتھم من المحصول قید الدرس وذلك 

) .٣٩٩، ١٩٩٣منظمة األغذیة والزراعة، (یبرر العالقة العكسیة بین المتغیرین 
تعكس العالقة الطردیة بینھ الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر وحدة ، واإلشارة ٠.٧٨٤) X3(بلغت مرونة 

رفع متوسط دخل الفرد یعمل على الحد من معدالت الفقر الریفي أن وبین المتغیر المعتمد ، ویعزى ذلك إلى 
ویحسن المستوى المعاشي للفقراء ویحقق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزیع الدخل مقارنة بالقطاعات 

كس أثره في تنشیط العمل الزراعي ورفع كفاءة أداء العاملین فیھ وزیادة مھارتھم، لذا تتظافر الحضریة ، ویع
.) ١٩٩٤، Streeten(العوامل المذكورة أنفاً في زیادة إنتاجیتھم من المحصول قید الدرس 

متغیرات الكمي في تقدیر أثرحلیل بین الت: تج الزراعياأثر متغیرات التنمیة البشریة في قیمة الن-٣
اللوغارتمیة قد أعطت شبھ أن الصیغة المجموعة الثانیة الناتج الزراعي في دول ةفي قیمالتنمیة البشریة 

: أفضل النتائج اآلتیة 

313 164022603701 XXLogY ... 
t* = -(5.115) (3.136)     (7.920)

2R = 0.71 F=18.464 D-W=2.302

الناتج الزراعي ةقیمفي ٪ من التغیرات الحاصلة ٧١أن إلى مقدر لنموذج الالقوة التفسیریة لتشیر و
مستقلة التي یتضمنھا النموذج حاصلة في المتغیرات الالسطة التغیرات ابوفسر مجموعة الثانیة تدول الفي 

على اجتیاز االختبارات )(م مقدرتھلعد) X2اإلنفاق على التعلیم(، ولم تظھر معنویة المتغیر المقدر 
.اإلحصائیة 

 أوضحت الصیغة شبھ اللوغارتمیة أن النموذج الكلي المقدر أخذ الصیغة اآلتي :
3212 9721306161707681 LogXLogXLogXY .... 

t* = (3.542) -(1.437) (1.370) (4.253)
2R =0.53 F=6.327 D-W=0.821

 أوضحت الصیغة شبھ اللوغارتمیة أن النموذج الكلي المقدر أخذ الصیغة اآلتیة :
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، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تفسر بأن زیادة اإلنفاق وحدة ٠.٠٧٣) X1(بلغت مرونة 
الصحي یؤدي إلى تحسین األوضاع الصحیة ویعالج العدید من الحاالت ومنھا سوء التغذیة وانتشار األمراض 

عدالت الوفیات ، ویساھم في ذلك تدني تكالیف الخدمات الطبیة والصحیة وذلك المعدیة والساریة وارتفاع م
جموعة یجعل األوضاع الصحیة لألفراد الریفیین عامالً أساسیاً في زیادة كمیة الناتج الزراعي في دول الم

) .٢٠٠١الدعمة، (الثانیة 
الدخل عني أن ارتفاع توحدة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر ٠.٠٥٣) X3(وبلغت مرونة 

الفردي یعد أحد الدوافع الرئیسة لتوسیع قدرات األفراد في العمل من خالل امتالكھم لألصول اإلنتاجیة الثابتة 
اإلنمائي، (ن محصول الشعیر واستخدام وسائل الزراعة الحدیثة وذلك یعكس أثره في زیادة إنتاجیاتھم م

٢٠٠٦. (
ثر متغیرات التنمیة البشریة في مجموعة الدول ذوات التنمیة البشریةنتائج التحلیل الكمي أل–ثالثاً◌ً 

. المتقدمة
التنمیة البشریة متغیرات قیاس أثر أجل من : أثر متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة محصول القمح-١

، واتضح المشار إلیھا سابقاً قیاس الاختبرت صیغ المجموعة الثالثة في إنتاجیة محصول القمح في دول 
: أن الصیغة شبھ اللوغارتمیة قد أعطت أفضل النتائج اآلتیة 

21 883113275 LogXY .. 
t* = -(1.182) (2.025)

2R = 0.18 F=4.102 D-W=0.506

حصول مإنتاجیة لتغیرات الحاصلة في ٪ من ا١٨إلى أن 2Rقیمة معامل التحدید المعدلتشیر و
) X2تعلیم إلى الناتج المحلي اإلجمالي الاإلنفاق على نسبة (متغیر سطة التغیرات الحاصلة في افسر بوالقمح ت

X1 ،X3ولم تظھر معنویة 
)(إلحصائیة النموذج المقدر لعدم مقدرتھا على اجتیاز االختبارات ا.

الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني أن التعلیم في البلدان رة واإلشا،٣.١٧٠) X2(بلغت مرونة 
المتقدمة دور ستراتیجي لتطویر البیئة االجتماعیة الریفیة في تنمیة المقدرة على تعلیم والتفكیر العلمي 

دوره في تمكین المزارعین من فضالً عن والتمكن من حل كافة المشكالت التي قد تكتنف المجتمع الریفي 
األسالیب العلمیة الحدیثة في الزراعة ألنھ یھدف إلى تنمیة القدرات البشریة وتزویدھا بالمعلومات استخدام 

الالزمة التي تمكن المزارعین من العمل بكفاءة عالیة ، ویعود ذلك إلى أن البلدان المتقدمة تمتلك نظاماً كامالً 
ل یصاإنتاجیة محلك یعكس أثره في زیادة للتعلیم وفي جمیع مراحلھ وتركز على عملیة التطور العلمي ، وذ

) .١٩٩٦البستاني، (حبوب وتحسین نوعیتھا ال
المذكورة أنفاً في صیغ القیاس بعد اختبار : أثر متغیرات التنمیة البشریة في إنتاجیة محصول الشعیر -٢

اللوغارتمیة قد الصیغة شبھفي إنتاجیة المحصول قید الدرس تبین أن متغیرات التنمیة البشریة تبیان أثر 
: أعطت أفضل النتائج اآلتیة 

322 008014408394 XXLogY ... 
t* = (21.120) -(3.620)     (2.056)

2R = 0.46 F=7.021 D-W=1.285

3213 1510173017508171 XXgXLogY .... 

t* = - (3.548) (2.012) (1.024) (3.461)
2R =0.71                 F=12.708           D-W=2.258

اآلتي صیغةأوضحت الصیغة شبھ اللوغارتمیة أن النموذج الكلي المقدر أخذ ال :

3211 03537521376268037 LogXLogXLogXY .... 

t* = - (1.580) (1.414) (2.177) - (0.992)
2R =0.18 F=2.041 D-W=0.612
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ل في إنتاجیة محصو٪ من التغیرات الحاصلة ٤٦أن القوة التفسیریة للنموذج المقدر إلى تشیر 
المستقلة التي یتضمنھا النموذج المقدر ، ولم تظھر تغیرات مسطة الابودول المجموعة الثالثة تفسر في الشعیر 

لعدم مقدرتھ على اجتیاز ) X1نسبة اإلنفاق على الصحة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()(معنویة متغیر
.االختبارات اإلحصائیة 

مفاھیم النظریة لم تتفق والسالبة لمعلمة ھذا المتغیر واإلشارة ، ٠.١٨٢) X2(بلغت مرونة و
زیادة اإلنفاق على التعلیم في الدول ذات التنمیة البشریة المتقدمة یعد ذلك إلى أن قد یعود االقتصادیة ، و

حافزاً لبعض المزارعین على تقلیل زراعة الشعیر والتوجھ نحو زراعة محاصیل حبوبیة أكثر ربحیاً منھ ، 
ن محصول القمح من أكثر المحاصیل جذباً لمزارعي ھذه المجموعة من الدول لكون أسعاره أعلى وربما یكو

، وطبیعة ) میاه–أرض (من الشعیر إضافة إلى أن كال المحصولین یتنافسان على نفس الموارد المدخالت 
إنتاجیة محصول الظروف البیئیة في دول ھذه المجموعة لذا فزیادة اإلنفاق على التعلیم یسھم في تناقص

.الشعیر وذلك یبرر العالقة العكسیة بین كال المتغیرین 
ني أن زیادة دخل الفرد إحدى ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تع٠.٤٩٢) X3(بلغت مرونة و

، ٢٠٠٥اإلنمائي، (الوسائل التي تتیح اإلمكانیة الالزمة للمزارعین على التوسع في مجال االستثمار الزراعي 
والمقدرة على فھم التطورات واألسالیب الحدیثة في الزراعة وكذلك استخدام التقنیة في العمل، وذلك ) ٢٧

.یعكس أثره في زیادة إنتاجیة محصول الشعیر في الدول قید الدرس 
التنمیة من أجل توصیف العالقة بین متغیرات : أثر متغیرات التنمیة البشریة في قیمة الناتج الزراعي -٣

اختبرت صغ القیاس المذكورة أنفاً وتبین أن ة لثالناتج الزراعي في دول المجموعة الثاوقیم البشریة 
: قد أعطت أفضل النتائج اآلتیة المزدوجة اللوغارتمیة الصیغة 

33 37215360 LogXLogY .. 
t* = -(0.626) (2.126)

2R = 0.20 F=4.520 D-W=1.999

في قیمة الناتج الزراعي ٪ من التغیرات الحاصلة ٢٠أن إلى 2Rقیمة معامل التحدید المعدلتشیر و
، )X3نصیب الفرد من الدخل متوسط (الحاصلة في متغیر سطة التغیرات ابوة تفسر لثدول المجموعة الثافي 

.رات النموذج المقدر بقیة متغی)(ولم تظھر معنویة 
عني أن زیادة دخل الفرد وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر ت١.٣٧٢) X3(بلغت مرونة و

یعد الدافع الرئیس لتوسیع القدرات البشریة أمام العاملین في الزراعة وتمكینھم من امتالك األصول اإلنتاجیة 
التي تمكنھم من اعتماد مختلف الوسائل الالزمة لزیادة ) ٢٠٠٦اإلنمائي، (الحدیثة وتوسیع قاعدتھم الموردیة 

اإلنتاج الزراعي مثل استصالح األراضي واستخدام المكننة وزراعة أكثر من محصول في الرقعة الزراعیة 
وبذلك تتظافر ) ٢٠٠٤اإلنمائي، (ذاتھا وفي السنة ذاتھا واستنباط أصناف زراعیة ذات إنتاجیة مرتفعة 

.ورة أنفاً في زیادة اإلنتاج الزراعي في مجموعة الدول قید الدرس العوامل المذك

االستنتاجات 

أوضحت الصیغة شبھ اللوغارتمیة أن النموذج الكلي المقدر أخذ الصیغة اآلتیة
3212 5337143086698044 XXXLogY .... 

t* = (17.114)  (0.237) -(3.431) (1.105)
2R =0.46                 F=4.331           D-W=1.304

 أوضحت الصیغة شبھ اللوغارتمیة المزدوجة أن النموذج الكمي المقدر أخذ الصیغة اآلتیة :

3213 6092469218723561 LogXLogXLogXLogY .... 

t* = (0.827) - (1.378) -(1.177) (2.568)
2R =0.24                 F=2.473           D-W=2.096
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یحققھ أي من عناصر الذي یعد االستثمار البشري استثماراً إنتاجیاً ألن العائد الذي یحققھ یفوق العائد .١
تحقیق أي تقدم نتاج األخرى ومن ھذا الشأن یعد القطاع األكثر أھمیة في تحقیق التنمیة البشریة ألناإل

.وفي أي من المیادین ال یتم إال بعد تطویر البنى التحتیة لمواردھا البشریة 
یعد التعلیم والبحث العلمي أساس التنمیة البشریة وشكل من أشكال االستثمار االقتصادي على الرغم من .٢

البشریة وبدونھا تتعثر تنمیة أن مردوداتھا تحقق في األجل الطویل إال أنھا ركناً أساسیاً من أركان التنمیة 
.الموارد البشریة والسیما في البلدان النامیة 

تعتبر المتابعة الذاتیة وسیلة مھمة لبناء مواھب وقدرات األفراد وبدونھا یبقى التعلیم والتدریب عاجزاً .٣
لمال عن تحقیق أھدافھ المطلوبة ومن ھذا الشأن تحدث المتابعة الذاتیة محدد رئیس إلنتاجیة رأس ا

البشري 
تعد زیادة اإلنتاجیة الزراعیة أمراً ال یمكن تحقیقھ دون تنمیة الموارد البشریة الزراعیة في ھذا الشأن .٤

یبرز دور الدولة في تقدیم خدمات التعلیم الزراعي لجمیع أفراد المجتمع الریفي من أجل تحقیق المساواة 
.في توفیر فرص التعلیم 
:ومن الجانب العملي نستنتج 

في التأثیر في إنتاجیة محصول القمح في دول المجموعة الثانیة ) X1اإلنفاق على الصحة (معنویة متغیر .١
تأثیره المعنوي في دول المجموعتین األولى والثالثة ، ولم یظھر التأثیر المعنوي للمتغیر المذكور واختفى 

تأثیره المعنوي في قیم الناتج في إنتاجیة محصول الشعیر وفي المجامیع الدولیة الثالثة فیما ظھر
.الزراعي وفي دول المجموعة األولى والثانیة واختفى تأثیره في دول المجموعة الثالثة 

في زیادة إنتاجیة القمح في دول المجموعة ) X2اإلنفاق على التعلیم (ظھور التأثیر المعنوي للمتغیر .٢
وقد ظھر التأثیر المعنوي للمتغیر المذكور في . ة األولى والثالثة واختفى تأثیره في دول المجموعة الثانی

زیادة إنتاجیة الشعیر وفي المجامیع الدولیة الثالثة واختفى تأثیره المعنوي في قیم الناتج الزراعي وفي 
.المجامیع الدولیة الثالثة أیضاً 

قمح في دول في إنتاجیة محصول ال) X3متوسط نصیب الفرد من الدخل (ظھور التأثیر المعنوي لمتغیر .٣
المجموعتین األولى والثانیة وظھر التأثیر المعنوي لنفس المتغیر في زیادة قیم الناتج الزراعي وفي 

. المجامیع الدولیة الثالثة 

التوصیات 
إقرار برامج دولیة تتولى دعم جھود البلدان النامیة في مجاالت تخفیض معدالت الفقر وتوفیر فرص .١

.قتصادي العمل وتعزیز النمو اال
. االھتمام بالتدریب الذي یسھم في بناء أفراد متعلمین من خالل إعداد نظم متطورة في ھذا الشأن .٢
المؤسسات الصحیة ، میاه الشرب (توفیر كافة أنواع الخدمات الصحیة في أریاف البلدان النامیة مثل .٣

اعیة وتوفیر القدرة على لما لذلك من دور مھم وأساس في زیادة اإلنتاجیة الزر) ، السكن الصحي
.توفیر دخل أعلى 

تعمیم التعلیم األساسي والعمل على توفیر المدارس في أریاف البلدان النامیة وتسھیل تقدیم خدمات .٤
التعلیم والتدریب المھني لألفراد الریفیین وبكافة أنواعھ وأنماطھ لما لذلك من دور بالغ األھمیة في 

.ة الستراتیجیة زیادة إنتاجیة المحاصیل الزراعی
رفع متوسط نصیب الفرد من الدخل وجعلھ متساویاً بین القطاعین الریفي والحضري لما لھذا .٥

المتغیر دور في زیادة اندفاع األفراد للعمل في القطاع الزراعي وإمكانیة حصول األفراد الریفیین 
یة استخدام وسائل إنتاج على وسائل اإلنتاج الالزمة للعمل في القطاع المذكور ، إضافة إلى إمكان

.حدیثة 

AN ECONOMIC STUDY TO SHOW THE EFFFECT OF VARIABLES
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ABSTRACT
The study depended on a hypothesis which says that variables of human

development (Education, Health and Individual share of per-capita) have a great
role in increasing agricultural crops productivity in a number of developing
countries and in order to prove this hypothesis, A sample has been chosen from
these countries by using theoretical style depending on previous studies and the
quantitative style in measuring and analyzing the effect of human development
variables . Cross section data has been used for the period (2002-2004) with the
current prices . Throughout the study, we got the following results .

Spending variable on health (X1) in effecting barley productivity in 2nd group
states and its significant effect was in 1st and 3rd groups . This effect did not appear
in productivity of barley crop . This effect appeared in values of agricultural product
and in the states of 1st and 2nd groups . It disappeared in states of 3rd group . While,
the significant effect appeared in spending variable of education (X2) in increasing
wheat productivity in states of 1st and 3rd groups and it disappeared in states of 2nd

group . The effect appeared in increasing barley productivity in the three groups . It
disappeared in values of agricultural product and in the three international groups .
The significant effect for the variable of median share of per-capita (X3) in
productivity of wheat crop in both 1st and 2nd groups . It also appeared in the
increase of agricultural product values and in all three international groups .
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