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الملخص
يعتبر التعليم استثماراً في الموارد البشرية  ،فكلما زاد مستوى التعليم زادت إنتاجية الموارد البشرية المتاحة  ،ومن ثم زيادة إنتاجية الفرد ،واالھتمام بالتعليم يؤدي إلى
تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة للمجتمع ككل بصفة عامة .ومن ثم فإنه من المنطقي أن تحقيق أھداف التنمية الزراعية يرتبط بدرجة وثيقة بالتعليم الزراعي ومدى كفايته
وكفاءته .بنا ًء على ذلك ،يستھدف البحث معرفة مدى تأتير التعليم الزراعي على نمو القطاع الزراعي في مصر ،وقد تم استخدام اختبار جذر الوحدة للمتغيرات موضع الدراسة خالل
الفترة  ،2015 -1995وتبين أن السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة غير ساكنة في مستواھا ولكنھا ساكنة عند الفروق األولى لھا .وباستخدم اختبار جوھانسن للتكامل المشترك تبين
وجود تكامل مشترك بين ھذه المتغيرات ،أي أن جميع السالسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة تعتبر مستقرة ،كما تدل على إمكانية وجود عالقات على المدى الطويل بين ھذه
المتغيرات مما يعني عدم إمكانية ابتعاد ھذه المتغيرات عن بعضھا البعض في األجل الطويل .وباستخدام اختبار جرانجر للسببية باستخدام فترة تأخير طولھا سنتين تبين أنه توجد
عالقة سببية أحادية االتجاه تمتد من النمو االقتصادي بالقطاع الزراعي )يعبر عنه بالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الزراعي( إلى اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي،
وبنا ًء على ھذا فإن الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي يحدد اإلنفاق على التعليم الزراعي ،وتوجد عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الزراعي
في العام السابق إلى اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي في العام الحالي ،كما لوحظ وجود عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من العمالة الزراعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
الزراعي ،وأيضاً توجد عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من اإلنفاق على التعليم الزراعي إلى عدد أعضاء ھيئة التدريس بكليات ومعاھد الزراعة .ومما ال شك فيه إن ھذه النتائج
مفيده لصانعي القرار في مجال اقتصاديات التعليم.

المقـدمة
أكدت نتائج الدراسات االقتصادية واالجتماعية على التأثير القوي
والفاعل للتعليم في زيادة إنتاجية األفراد ،والتي لھا تأثيراً إيجابيا ً على الدخل
سواء كان على مستوى األفراد أو على المستوى القومى  ،أي في زيادة الناتج
المحلي اإلجمالي ،وعلى ھذا فإن ارتباط التعليم باالقتصاد ال شك أنه وثيق جداً
ويسھم بشكل مؤكد في تحقيق النمو االقتصادي .كما أن للتعليم أبعاداً اجتماعية
مھمة ،حيث يعمل على توسيع مدارك األجيال الناشئة وتوجيھھا الوجھة العلمية
السليمة والطموحة بحيث تؤدي إلى إطالق قوى اإلبداع ،باإلضافة إلى أھمية
التعليم في تقريب أبناء المجتمع من بعضھم عن طريق تذويب الكثير من
العادات والتقاليد وصھرھم في بوتقة واحدة وما تفرزه من أنماط سلوكية
واجتماعية متشابھة تجعلھم أكثر قربا ً وتجاذبا ً مع المتغيرات الديناميكية
االجتماعية واالقتصادية الحالية ،باإلضافة إلى الدور المھم الذي يقوم به التعليم
في تھذيب السلوك االجتماعي والتحرر من العادات والتقاليد التي تقف في
طريق التنمية) .التل.(1991 ،
ونظراً لمساھمة القطاع الزراعي في زيادة الناتج القومي باعتباره
أحد القطاعات الرائدة للتنمية االقتصادية ،وتشغيل نسبة كبيرة من العمالة ،فإن
األمر يتطلب ضرورة دفع عجلة التنمية الزراعية حتى يمكن تحقيق أقصى
كفاءة إنتاجية من استخدام الموارد الزراعية المتاحة وخاصة العمالة الزراعية
المتعلمة "الخريجين الزراعيين" ،وذلك من منطلق أنھا حجر الزاوية في تنمية
اإلنتاج الزراعي .ولما كان الخريج الزراعي وقوة العمل العاملة في قطاع
الزراعة ھم المرتكز الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة وعليھم تقع مسئولية
مواجھة المستجدات وإزالة المعوقات والتركيز على الدور الحيوي في التنمية
الزراعية بتعظيم مردود اإلمكانات الموردية الزراعية.
ويعتبر التعليم منتج ا ً للمھارات البشرية ومطوراً لھا ،وھو بالتالي
منتجا ً لرأس المال البشري كسلعة استثمارية وكأداة للسياسة اإلجتماعية ،وأكثر
من ذلك ،فالتعليم يستطيع خلق اإلمكانيات الكتشاف السلع الجديدة،
والتكنولوجيا الحديثة ،وأدوات جديدة للسياسة اإلجتماعية ،وال يوجد نوع آخر
من التكوين الرأسمالي يمتلك مثل ھذه الخصائص .واألھمية الكبرى للتعليم في
أي سوق للعمل تتبلور وبصفة أساسية في قدرته على إنتاج قوى عاملة متعلمة
ومرنة عن طريق تعليم ذو جودة عالية .ونتيجة لذلك ،فإنه مع التنمية
االقتصادية يمكن أن يتم تطبيق تكنولوجيا جديدة في اإلنتاج ،مما يؤدي إلى
زيادة الطلب على العماله وتحسين جودة التعليم .كما يسھم التعليم على جميع
المستويات في النمو االقتصادي من خالل تحسين الصحة والدخل وربما من
خالل المساھمة في االستقرار السياسي.
وتعتبر كليات الزراعة مؤسسات تعليمية في المقام األول ،ومن
مھامھا األساسية المساھمة في إجراء البحوث والدراسات في مجاالت الزراعة
المختلفة ،وتقديم الخدمات اإلرشادية واالستشارات الفنية للجھات المختصة
وخاصة أن مجتمعاتنا النامية في حاجة ماسة إلى تالحم الجامعات بالمجتمع
والى إدخال الكثير من التغيير على األساليب وتطوير أنماط الحياة الريفية فيھا
لتواكب التطور في معدالت اإلنتاج المطلوبة .كما أنھا تستطيع أن تقوم بعمل
مھم وخطير في إنجاح الخدمة اإلرشادية أينما كان موقعھا خاصةً وأن

مجتمعاتنا الريفية في حاجة شديدة إلى استيعاب الجديد في الزراعة واالقتصاد
والحياة الريفية ولن يتأتى ذلك إال إذا كانت نتائج جميع تلك البحوث قد وضعت
في شكل مبسط يتالءم ومستواھا النامي.
مشكلة البحث:
تشغل الزراعة مكانة ھامة في االقتصاد المصري ،ويتطلب اإلرتقاء
باالنتاج الزراعي ورفع معدالت نموه -كضرورة للنھوض باالقتصاد
المصري -يتطلب اإلرتقاء بمستوى التعليم الزراعي ودعم برامج إعداد
الكوادر العلمية الزراعية وھو ما توليه خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
في مصر أھمية كبيرة ،ومن ھنا تظھر أھمية ھذه الدراسة للوقوف على
الوضع الراھن للتعليم الزراعي في مصر وتأثيره على نمو القطاع الزراعي
في مصر .وقد دلت إحدى الدراسات الحديثة في أمريكا على أن العائد المالي
من االستثمار في العنصر البشري في ھذه الدول يقدر بثالثة أضعاف العائد من
االستثمار في النشاط التجاري أو الزراعي أو الصناعي.
وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل التالي:
ما ھو أثر اإلنفاق على التعليم الزراعي على النمو االقتصادي الزراعي في
مصر؟
ھدف البحث:
يسjjjتھدف البحjjjث بصjjjفة أساسjjjية التعjjjرف علjjjى دور االسjjjتثمار فjjjي التعلjjjيم
الزراعjي علjى النمjjو االقتصjادي الزراعjjي فjي مصjjر ،وذلjك مjjن خjالل تحقيjjق
األھداف الفرعية التالية:
) (1دراسة تطور التعليم الزراعي الجامعي في مصر.
) (2دراسة دور التعليم الزراعي في النمو االقتصادي الزراعي في مصر.
) (3تحليل اتجاھات السببية بين التعليم الزراعي والنمو االقتصادي الزراعي
في مصر.

الطريقة البحثية
لتحقيق ھدف البحث ومعالجة وتوصيف المشكلة البحثية فقد تم
االعتماد على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي وذلك من خالل بعض األدوات
والمناھج البحثية اإلحصائية والقياسية .والتى استندت على مجموعة متنوعة
من أساليب االقتصاد القياسي التحليلية المتقدمة لتحقيق ھذا الھدف  ،من خالل
إطار تحليلي للسالسل الزمنية موضع الدراسة للتحقق من وجود عالقة سببية
بين متغيرات النمو االقتصادي الزراعي والتعليم الزراعي في مصر خالل
فترة الدراسة  ،ومن ھذه االختبارات:
 اختبارات جذر الوحدة  Unit Root Testالستقرار السالسل الزمنية
موضع الدراسة ،حيث سيتم استخدام كل من اختبار ديكي -فوللر
الموسع ) (ADFواختبار فيليبس -بيرون ).(PP
 تحليل التكامل المتزامن أو المشترك Cointegration Analysis
باستخدام اختبار  ،Johansenالختبار مدى وجود عالقة توازنية في
المدى الطويل بين المتغيرات موضع البحث.
 اختبار جرانجر للسببية  Granger Causality Testsوذلك للتأكد من
وجود سببية بين المتغيرين وتحديد اتجاه تلك العالقة ،أي تحديد مدى وجود

El-Rasoul, A. A. et al.
عالقة تغذية مرتدة  Feed-Backأو عالقة تبادلية بين التعليم الزراعي والنمو
االقتصادي الزراعي في مصر.
مصادر الحصول على البيانات:
البيانات المستخدمة في البحث ھي بيانات سنوية في صورة سالسل
زمنية تغطي الفترة الزمنية من عام  1995إلى عام  ،2015وتم الحصول
عليھا من مصادر مختلفة مثل نشرات الجھاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء ومنھا الكتاب اإلحصائي السنوي ،نشرات وزارة الزراعة
وإستصالح األراضي ،وزارة التخطيط ،وزارة التربية والتعليم سجالت قسم
اإلحصاء ،المجلس األعلى للجامعات ،مركز بحوث تطوير التعليم الجامعي،
ومنظمة األغذية والزراعة ،ومواقع الشبكة الدولية للمعلومات .والعديد من
البحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة وتم تحليل البيانات على الحاسب اآللي
باستخدام برنامجي ).(SPSS & E-Viewes

النتائج والمناقشات
• بدراسة تطور إجمالي الناتج المحلي بكل من القيم الجارية والقيم الحقيقية
خالل فترة الدراسة ) (2015–1995وجد أنه اتجه للزيادة وبمعدل تغير
سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوى  %1بلغ نحو  5.5% ،12.7%لكل
منھما على الترتيب.
• تبين أن إجمالي الناتج المحلي من القطاع الزراعي بكل من القيم الجارية
والقيم الحقيقية خالل فترة الدراسة اتجه للزيادة بمقدار تغير سنوي معنوي
إحصائيا ً عند مستوى  1%بلغ نحو  3.7% ،10.8%لكل منھما على
الترتيب.
• تبين أن اإلنفاق على التعليم بكل من القيم الجارية والحقيقية خالل فترة
الدراسة اتجھا للزيادة ،بمعدل تغير سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوى 1%
بلغ نحو  5% ،12.2%على الترتيب.
• بدراسة تطور نسبة اإلنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي خالل فترة
الدراسة يتبين أنه متذبذب فقد بلغ نحو  3.76%عام  1995ووصل الى نحو
 4.04%عام  ،2015وبلغ أدناه نحو  3.43%عام  2011ووصل أقصاه
نحو  4.66%عام .2001
• بدراسة تطور اإلنفاق على التعليم الزراعي بكل من القيم الجارية والقيم
الحقيقية خالل فترة الدراسة تبين أنه متزايد وبمعدل تغير سنوي معنوي
إحصائيا ً عند مستوى  1%بلغ نحو  -2.2% ،5%لكل منھما على الترتيب.
• نسبة اإلنفاق على التعليم الزراعي من اإلنفاق على التعليم خالل فترة
الدراسة ثابتة وبلغت نحو .2%
• وبدراسة تطور نسبة اإلنفاق على التعليم الزراعي من إجمالي الناتج المحلي
خالل فترة الدراسة تبين أنه بلغ نحو  0.08%عامي  ،2015 ،1995وبلغ
أدناه نحو  0.07%وبلغ أقصاه نحو .0.09%
• تبين أن نسبة اإلنفاق على التعليم الزراعي من إجمالي الناتج المحلي
الزراعي خالل فترة الدراسة متذبذبة وبلغت أدناھا نحو  0.44%عام 1995
وبلغت أقصاھا نحو  ،0.68%في حين بلغت نحو  0.62%عام .2015
• تبين أن عدد الطلبة والطالبات وإجمالي خريجي كليات ومعاھد الزراعة
خالل فترة الدراسة متذبذب وبمعدل تناقص سنوي غير معنوي إحصائيا ً بلغ
نحو  -0.5% ،-0.4% ،-0.5%لكل منھم على الترتيب.
• تبين أن أعداد أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بكليات الزراعة خالل فترة
الدراسة إتجه للزيادة وبمعدل تغير سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوى 1%
بلغ نحو .1.8%
• تبين أن إجمالي االستثمار خالل فترة الدراسة بالقيم الجارية إتجه للزيادة أما
بالقيم الحقيقية فھو متذبذب وبمعدل تغير سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوى
 1%بلغ نحو  3.2%، 10.4%لكل منھما على الترتيب.
• تبين أن إجمالي االستثمار الزراعي خالل فترة الدراسة بالقيم الجارية اتجه
للزيادة ،أما بالقيم الحقيقية فھو متذبذب بمعدل تغير سنوي معنوي إحصائيا ً
بلغ نحو  -4.6% ،2.6%لكل منھما على الترتيب.

• أما فيما يتعلق بتطور نسبة االستثمار الزراعي من إجمالي اإلستثمار خالل
فترة الدراسة تبين أنه متذبذب وبمعدل تناقص سنوي معنوي إحصائيا ً بلغ
نحو .-7.8%
• تبين أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالقيم الجارية والقيم الحقيقية خالل
فترة الدراسة اتجه للزيادة بمعدل تغير سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوى
 1%بلغ نحو  3.5%، 10.7%لكل منھما على الترتيب.
• تبين ان كل من إجمالي العمالة وإجمالي العمالة الزراعية خالل فترة الدراسة
اتجھا للزيادة بمعدل تغير سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوى  1%بلغ نحو
 2.3% ،2.7%لكل منھما على الترتيب.
تقدير العالقjة بjين اإلنفjاق الحكjومي علjى التعلjيم الزراعjي والنمjو االقتصjادي
في القطاع الزراعي المصري:
لدراسة العالقة بين اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي والنمو
االقتصادي الزراعي في القطاع الزراعي المصري على المدى الطويل تم
استخدام النموذج التالي ،والذي يستند إلى دالة اإلنتاج اإلجمالية:
α β γ
)(1
Y=A K L H
حيjjث  Yتمثل المخرجات A ،تمثل التقدم التكنولوجي K ،تمثل رصيد
رأس المال L ،تمثل قوة العمل ،و  Hتمثل رأس المال البشري .ويمكن
أن نحلل رأس المال البشري إلى مكونين أو عاملين ھما " ،"E ، Lحيث
 Eتمثل مستوى التعليم ،لذا يمكن أن نستبدل  Hفي المعادلة ) (1مع  Eثم
إعادة كتابة المعادلة كما يلي:
α β γ
)(2
Y=A K L E
وقد تم التعامل مع جميع المتغيرات موضع الدراسة في صورة
اللوغاريتم الطبيعي لھا  .Lnوبإعادة كتابة المعادلة رقم ) (2في الصورة
اللوغاريتمية ،تم الحصول على النموذج التالي:
LnAGDP = α + β Ln(AEDGEX ) + β Ln(GCFC ) + β
t
1
t
2
t
3
)Ln(ALFP ) + β Ln(NASTF ) + β Ln(AGDP ) + µ (3
t
4
t
5
t-1
t

حيث:
 tتمثل الفترة موضع الدراسة )،(2015 – 1995
 AGDPالناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بالقيم الحقيقية بالمليار جنيه )المتغير التابع(،
t
أما المتغيرات المستقلة فھي:
 AEDGEXاإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي بالقيم الحقيقية بالمليار جنيه.
t
 GCFCإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالقيم الحقيقية بالمليار جنيه.
t
 ALFPالعمالة الزراعية المشاركة في قوة العمل بالمليون عامل.
t
 ANSTFأعداد أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بالكليات الزراعية باأللف.
t
 AGDPالناتج المحلي اإلجمالي الزراعي باألسعار الحقيقية في العjام السjابق بالمليjار جنيjه،
t-1
ويمثل المعامل  βمقياس لسرعة التكيف والتي يتحرك من خاللھا النموذج نحو التوازن.
5
 µتمثل حد تصحيح الخطأ.
t

أ( اختبار جذر الوحدة
يوضح الجدول رقم ) (1نتائج اختبار جذر الوحدة للمتغيرات Unit
 Rootموضع الدراسة خالل فترة الدراسة ،ومنه يتضح أن قيم السالسل
الزمنية لجميع المتغيرات موضع الدراسة غير مستقرة في مستواھا ،حيث أن
القيم المطلقة المحسوبة الختبار  ADFتقل عن القيم الحرجة عند مستوى
 ،5%وعلى ذلك فإنه ال يمكن رفض فرضية وجود جذر الوحدة ،أي أنه يمكن
قبول الفرض األصلي والقائل بوجود جذر الوحدة أي بعدم استقرار تلك
السالسل ،لذلك تم إعادة االختبار للمتغيرات عند الفروق األولى لھا وتبين أنھا
مستقرة ،وعلى ذلك فإن السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة غير ساكنة في
مستواھا ولكنھا ساكنة عند الفروق األولى لھا ،وھو ما يعني أنھا متكاملة من
الدرجة األولى ) I (1خالل فترة الدراسة.

جدول  .1نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ديكي -فوللر الموسع  ADFللمتغيرات النموذج بالقيم الحقيقية في القطاع الزراعي خالل الفترة 2015-1995

الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي
اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
العمالة الزراعية
أعداد أعضاء ھيئة التدريس
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي المبطأ لسنة سابقة
المصدر :حسبت باستخدام برنامج E-Views

Variables
AGDPt
AEDGEXt
GCFCt
ALFPt
ANSTFt
AGDLPt-1

** تشير إلى مستوى المعنوية ،1%

Level
ns
3.41ns
1.89
ns
-1.23ns
-1.13ns
-1.41
ns
-1.39

* تشير إلى مستوى المعنوية ،5%
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1St Difference
**-4.11
*-3.28
**-4.70
**-3.71
*-3.37
*-3.41

 nsغير معنوية.

Result
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
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تم تقدير المعادلة رقم ) (3في منھجية البحث لتقدير العالقة بين الناتج
المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي بالقيم الحقيقية ) AGDPtكمتغير تابع(،
اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي بالقيم الحقيقية ) ،(AEDGEXt
إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالقيم الحقيقية ) ،(GCFCtإجمالي العمالة
الزراعية ) ،(ALFPtأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بكليات الزراعة
) (ANSTFtكمتغيرات مستقلة ،والنموذج التالي يمثل تلك العالقة:
)Ln(AGDP) = Ln1.896 + 0.121Ln(AEDGEX) +0.142Ln(GCFC) +0.235Ln(ALFP

t

*

t

*

t

**

**

t

)(3.916
)(4.295
)2.517
)(2.601
+ 0.058 Ln(ANSTF)t + 0.769 Ln(AGDP)t-1
)(4
**
*
)(2.215
)(3.818
2
= 0.839
**F = 38.566

كما تشير تلك الدالة إلى أن أھم المتغيرات المؤثرة على إجمالي الناتج
المحلي للقطاع الزراعي بالقيم الحقيقية ) (AGDPتتمثل في اإلنفاق الحكومي
على التعليم الزراعي بالقيم الحقيقية ) (AEDGEXوإجمالي تكوين رأس
المال الثابت بالقيم الحقيقية ) (GCFCوإجمالي العمالة الزراعية )(ALFP
وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بكليات الزراعة ) ،(ANSTFحيث يالحظ
من النموذج السابق أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي بالقيم الحقيقية
يتأثر إيجابيا ً بھذه المتغيرات خالل فترة الدراسة وأن ھذه المتغيرات مجتمعه
تفسر حوالي  83.9%من التغيرات في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي
بالقيم الحقيقية ،كما تبين عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين البواقي استناداً
لقيمة ديربن-واتسون ) (D.W Testوالتي بلغت حوالي .1.963
ومن المعامالت المقدرة في النموذج السابق يمكن القول بأنه عند
زيادة كل من اإلنفاق الحكومي عل ى التعليم الزراعي وإجمالي تكوين رأس
المال الثابت والعمالة الزراعية وأعداد أعضاء ھيئة التدريس بنسبة  1%يزداد
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي بنسبة ،0.235 ،0.142 ،0.121

 0.058مليار جنيه على الترتيب .كما تبين أن معامل التعديل أو التكيف β
5
للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي بالقيم الحقيقية بلغ حوالي 0.769
خالل فترة الدراسة) ،وھي مقياس لسرعة التكيف والتي يتحرك من خاللھا
النموذج نحو التوازن( ،وھو األمر الذي يعني أن سرعة استجابة المستوى
الفعلي للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي للتعديل تجاه المستوى
المرغوب له خالل فترة الدراسة تتم بنسبة تبلغ حوالي  23.1%خالل سنة
واحدة ،وھذا يعني أن فترة التكيف أو التعديل تجاه المستوى المرغوب للناتج
المحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي تبلغ حوالي  4.33سنة.
ب( اختبار التكامل المشترك
تم استخدم اختبار جوھانسن إلجراء اختبار التكامل المشترك على
متغيرات الدراسة بعد أخذ الفروق األولى لھا ،وھو يعتمد على اختبار نسبة
اإلمكانية العظمى ويعرف  Trace Statisticوتمت مقارنته بقيمة Max-
 Eigen Statisticلتأكيد النتائج المتحصل عليھا وألن ھذه الدراسة تتضمن
أكثر من متغيرين فمن المتوقع أن متجه التكامل قد ال يكون وحيداً .وتوضح
النتائج بالجدول رقم ) (2إلى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات موضع
الدراسة ،وھذا يعني إمكانية رفض الفرض األصلي القائل بعدم وجود تكامل
مشترك بين مجموعة المتغيرات موضع الدراسة سوا ًء وفقا ً لقيمة Trace
Statisticأو لقيمة  Max-Eigen Statisticألن نتائج كال الطريقتين
متقاربة ،وھو ما يعني وجود تكامل مشترك بين ھذه 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 الدراسة تعتبر مستقرة ،كما يدل على وجود توليفة خطية ساكنة بين
تلك المتغيرات وتدعيم فرضية وجود تكامل مشترك بين جميع المتغيرات
موضع الدراسة ،كما تدل على إمكانية وجود عالقات على المدى الطويل بين
ھذه المتغيرات مما يعني عدم إمكانية ابتعاد ھذه المتغيرات عن بعضھا البعض
في األجل الطويل.

جدول  .2نتائج اختبارات التكامل المشترك للمتغيرات موضع الدراسة باستخدام اختبار جوھانسن في القطاع الزراعي خالل فترة الدراسة 2015-1995
أ( وفقا ً لقيمة Trace Statistic
Eigenvalue
5% Critical 1% Critical
Trace Statistic
H0
Result
القيمة الذاتية
Value
Value
**
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 ≤ 4ns
Reject Ho at 1%
0.042
0.823
3.76
6.65
r≤5
Accept Ho
ب( وفقا ً لقيمة Max-Eigen. Statistic
Eigenvalue
Max-Eigen.
5% Critical 1% Critical
H0
Result
القيمة الذاتية
Statistic
Value
Value
**
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 ≤ 4ns
Reject Ho at 1%
0.042
0.823
3.76
6.65
r≤5
Accept Ho
تشير قيمة كل من  Max-Eigen test & Trace testإلى وجود  5معادالت للتكامل المشترك عند مستوى 0.01
المصدر :حسبت باستخدام برنامج  ** E-Viewsمعنوية عند المستوى االحتمالي  ns ،0.01غير معنوية.

ج( العالقjjjة السjjjببية بjjjين اإلنفjjjاق الحكjjjومي علjjjى التعلjjjيم الزراعjjjي والنمjjjو
االقتصادي بالقطاع الزراعي:
الختبار مدى وجود عالقة سببية أو تبادلية بين المتغير التابع وكل من
المتغيرات التفسيرية التي يشملھا نموذج الدراسة ،فقد تم استخدام اختبار
جرانجر للسببية  ،وقد تبين أنه توجد عالقة سببية أحادية االتجاه
 Unidirectional Causalityتمتد من النمو االقتصادي بالقطاع الزراعي
)يعبر عنه بالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الزراعي( إلى اإلنفاق
الحكومي على التعليم الزراعي ،وبنا ًء على ھذا فإن الناتج المحلي اإلجمالي
الزراعي يحدد اإلنفاق على التعليم الزراعي ،وتوجد عالقة سببية في اتجاه
واحد تمتد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الزراع ي في العام
السابق إلى اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي في العام الحالي ،كما لوحظ
وجود عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من العمالة الزراعية إلى الناتج المحلي

اإلجمالي الزراعي ،وأيضا ً توجد عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من اإلنفاق
على التعليم الزراعي إلى عدد أعضاء ھيئة التدريس بكليات ومعاھد الزراعة،
وأيض ا ً توجد عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من الناتج المحلي اإلجمالي
الزراعي إلى عدد أعضاء ھيئة التدريس بكليات ومعاھد الزراعة ،كما توجد
عالقة سببية في اتجاھين تمتد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع
الزراعي في العام السابق إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت ومن إجمالي
تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الزراعي
في العام السابق .وتوجد عالقة سببية في اتجاه واحد تمتد من عدد أعضاء ھيئة
التدريس بكليات ومعاھد الزراعة إلى إجمالي العمالة الزراعية .وفي ضوء ھذه
النتائج المنطقية ،يمكن افتراض أن اإلنفاق الحكومي على التعليم الزراعي
يعتمد على ويحدده النمو االقتصادي الزراعي إلى حد كبير.
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اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم
AEDGEXRtاﻝزراﻋﻲ

اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻝﻠﻘطﺎع اﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق

ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس
ﺒﻜﻠﻴﺎت وﻤﻌﺎﻫد اﻝزراﻋﺔ

t-1

ANSTF

AGDPR

اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝزراﻋﻲ
t

AGDP

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ

إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜوﻴن رأس اﻝﻤﺎل

ALFP

اﻝﺜﺎﺒت
GCFC

شكل  .1اتجاه العالقات السببية بين متغيرات الدراسة بالقطاع الزراعي
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ABSTRACT
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.
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