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Abstract 

The study aims to evolution the number of the Libyan workers in 

general and in agricultural sector during the study period (1981-2011). 

Estimate the economic model of the record market of agricultural 

labor and to identify the most influential economic variables in the 

agricultural labor market. The study relied on the analytical method 

and the descriptive and quantitative through estimation year regression 

model in different image to calculate the evolution of affecting the 

agricultural labor, this economic variables in addition to some 

measures and indicators of employment, such as the standard labor 

productivity and labor costs and per worker of investments in general 

and at agricultural level as well to estimate the standard model of 

agricultural labor in Libya. 
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The most important results showed that the value of labor wages took 

a general trend increasingly amounted to 6.7% during the study 

period, while agricultural labor wages value is less than total 

employment in the general direction where the 5.1%, and take the 

value of the monthly wage of agricultural labor and the value of the 

daily wage of agricultural labor the same growing general trend for 

the same period. The results showed that worker productivity take a 

general trend was decreasing 2.6-% Unlike agricultural worker 

productivity take in the direction of increasing the same amount 

during the study period. As well as that the agricultural worker's share 

of the cropped area in hectares taking an increasing trend year 

amounted to about 3.8%, the results also showed that the economic 

efficiency of agricultural labor took a general trend increasing 5.3% 

and an average of 0.72 and economic efficiency of the labor college I 

took a general trend decreasing 5.6-% and an average of 2.42.The 

study concluded to emphasize the role of national employment and 

training on how localization of technical and good use. 

 المقدمة

ة للتنمية االقتصادية ميثل القطاع الزراعي أحد القطاعات االنتاجية اذلامة ومن الروافد اذلام
واالجتماعية وال شك ان التنمية الزراعية ضرورة حتمية وركناً أساسياً رنب الًتكيز عليو فقد قامت 
ليبيا بقطع شوط كبري يف تنفيذ برامج التنمية الزراعية اذ يفًتض ان القطاع الزراعي اللييب لو دور 

راعية، و ميكن القول ان العمالة البشرية ىام  يف تشغيل القوى العاملة وبصفة خاصة العمالة الز 
الزراعية تعترب أحد عناصر االنتاج اذلامة الالزمة لزيادة االنتاج الزراعي ويعترب الطلب على العمالة 
الزراعية مشتق من الطلب على منتجات األراضي الزراعية ويتأثر الطلب على العمالة الزراعية بعدة 

وعة واالستثمارات الكلية واألجور ولعل دراسة ادلوارد البشرية عوامل أذنها مساحة األراضي ادلزر 
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من األمور اذلامة واليت رنب ان تكون ضمن أولويات التنمية االقتصادية للوصول إىل أفضل 
استخدام ذلذا ادلورد اذلام، وتشري بعض الدراسات اىل ان نسبة مساذنة العمالة الزراعية يف العمالة 

 (1007ضت خالل الفًتة األخرية )ادلسالتى، الكلية الليبية قد اخنف

واليت واكبت التغريات  1991ونظرا للتغريات اليت صاحبت خطط التنمية ادلتعاقبة منذ عام 
االقتصادية العادلية واليت كان من أىم صورىا حترير القطاع الزراعي والقطاعات االقتصادية األخرى 

ملة للمزارع يف زراعة وتسويق احملاصيل اليت ينتجها. واالجتاه حنو آلية السوق وإعطاء احلرية الكا
األمر الذي ميكن ان يكون لو أثر على القطاع الزراعي اللييب وعلى سوق العمالة الزراعية يف ليبيا 
باعتبارىا أحد أىم عناصر االنتاج الرئيسية سواء  يف رلاالت العمل و اإلدارة و التنظيم، وكذلك 

انبو ادلختلفة واليت من أذنها قيمة االنتاج الزراعي والطلب على العمالة ادلتغريات ادلؤثرة على جو 
الزراعية وأجر العامل الزراعي مما يستدعى دراسة العوامل أو ادلتغريات االقتصادية ادلؤثرة على وضع 

 .سوق العمالة الزراعية يف ليبيا يف ظل ىذه ادلتغريات االقتصادية احلادثة 

 مشكلة الدراسة:

غم من اجلهود اليت بذلتها الدولة يف اجتاه النهوض بتنمية ادلوارد البشرية بصفة عامة على الر 
والزراعية بصفة خاصة وزلاولة إرناد فرص عمل حقيقية للحد من اختالل ىيكلية سوق العمل  

ل كماً ونوعاً، وادلتمثلة يف اخنفاض نسبة العمالة الزراعية بالنسبة للعمالة الكلية والعزوف عن  العم
يف قطاع الزراعة، باإلضافة إىل وجود العديد من ادلشاكل اليت تعوق عملية التنمية االقتصادية 
وأذنها اخنفاض قيمة االنتاج الزراعي و اخنفاض أجر العامل الزراعي يف السنوات األخرية، 

 للييب.باإلضافة لآلثار ادلتوقعة للتغريات االقتصادية العادلية واحمللية على القطاع الزراعي ا

 أهداف الدراسة:

 1981دراسة تطور أعداد العمالة الكلية والعمالة الزراعية يف ليبيا خالل فًتة الدراسة ) .2
– 2011 .) 

 دراسة تطور انتاجيو وتكلفة وحدة العمل الكلية والزراعية يف ليبيا خالل فًتة الدراسة.  .1
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ذلك للتعرف على أىم  تقدير دنوذج اقتصادي قياسي لسوق العمالة الزراعية يف ليبيا و .3
 .ادلتغريات االقتصادية ادلؤثرة يف سوق العمالة الزراعية يف ليبيا خالل فًتة الدراسة

 فرضية الدراسة:

ينطلق البحث من فرضية مفادىا ان اخنفاض اإلنتاج الزراعي و ارتفاع تكلفة وحدة العمل دتثل 
 يا خالل فًتة الدراسة. األسباب الرئيسية ادلؤثرة يف سوق العمالة الزراعية يف ليب

 الطريقة البحثية: 

اعتمدت الدراسة على األسلوب التحليلي الوصفي والكمي باستخدام الربنامج االحصائي 
(SPSS ،) وذلك من خالل تقدير دنوذج االحندار العام يف صوره ادلختلفة حلساب تطور

باإلضافة إىل بعض ادلقاييس  ادلتغريات االقتصادية ادلؤثرة على العمالة الزراعية يف ليبيا ىذا
وادلؤشرات اخلاصة بالعمالة مثل معيار انتاجية العامل وتكلفة العمل ونصيب العامل من 
االستثمارات على ادلستوى الكلي والزراعي باإلضافة إىل تقدير دنوذج قياسي للعمالة الزراعية يف 

  .ليبيا خالل فًتة الدراسة

 القتصادية التالية:  حيث اعتمد على األساليب والنماذج ا

 ( دناذج االجتاه العام يف حساب تطور ادلتغريات االقتصادية ادلؤثرة على العمالة الزراعية يف ليبيا. 1)

 Tree Stages Least Squares 3sls ( طريقة ادلربعات الصغرى على ثالث مراحل2)
ة الزراعية خالل لسوق العمال  simultaneous equationنيةيف تقدير دنوذج ادلعادالت اآل

( وتستخدم طريقة ادلربعات الصغرى على ثالث مراحل يف تقدير معامل 2011-1981الفًتة )
متسقة للمعادالت ادلميزة بالضبط أو زائدة التميز ويتم تطبيق طريقة ادلربعات الصغرى وذلك وفقا 

   :للخطوات التالية

حملددة مسبقا يف النموذج وىذا ما إجراء احندار كل متغري داخلي على كل من ادلتغريات ا -1
 يسمى مبعادالت الشكل ادلختزل للنموذج. 
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تقدير العالقة بني ادلتغري التابع يف كل معادلة والقيم ادلقدرة للمتغريات الداخلية التفسريية  -2
باإلضافة إيل ادلتغريات اخلارجية األخرى اليت حتتوى عليها وىذا يسمى الشكل اذليكلي للنموذج. 

  :ميكن تقدير دنوذج ادلعادالت االنية لسوق العمالة الزراعية ال بد من حتقيق الشروط االتية وحىت

 ان يكون النموذج كامال وذلك بان يكون عدد ادلعادالت يساوي عدد ادلتغريات الداخلة  - أ
ان يتحقق كل من شرطي الدرجة والرتبة.  وفيما يلي عرض ادلعادالت السلوكية للنموذج   - ب

 ادلقًتح:
تكون النموذج االقتصادي القياسي لسوق العمالة الزراعية يف ليبيا من ادلعادالت اذليكلية ادلتمثلة ي

(، حيث يفًتض ان yaيف ثالث معادالت سلوكية دتثل ادلعادلة األويل دالة قيمة االنتاج الزراعي )
(، Aaولية )(، وادلساحة احملصka(،  ورأس ادلال ادلزرعي )Laتؤدي كل من العمالة الزراعية )

(، إيل زيادة قيمة االنتاج الزراعي كما تؤدي زيادة أجر العامل Vaوانتاجية العامل الزراعي )
( إىل خفض قيمة االنتاج الزراعي، أما ادلعادلة الثانية فتوضح دالة الطلب على Waالزراعي )

ومتوسط  ،(Ya)العمالة الزراعية حيث من ادلفًتض ان يؤدي زيادة كل من قيمة االنتاج الزراعي 
(، إىل Va(، وانتاجية العامل الزراعي )Aa(، وادلساحة احملصولية )Waأجر العامل الزراعي )

 ،(Kaزيادة الطلب على العمالة الزراعية، كما ميكن ان يؤدي زيادة كل من راس ادلال ادلزرعي )
ا توضح ( إيل زيادة أو خفض الطلب علي العمالة الزراعية، كمTaوادلستوى التكنولوجي )

ادلعادلة الثالثة دالة اجر العامل الزراعي حيث من ادلفًتض ان يؤدي زيادة كل ادلساحة احملصولية 
(Aa( وانتاجية العامل الزراعي )Va( وقيمة االنتاج الزراعي )Ya وزيادة الطلب علي العمالة )

ادلال ادلزرعي  ( كما يؤدي زيادة كل من رأسWa( إيل زيادة أجر العامل الزراعي )Laالزراعية )
(Ka( وادلستوى التكنولوجي )Ta( إيل زيادة أو خفض أجر العامل الزراعي )Wa وميكن )

( يف كل معادلة كأحد ادلتغريات ادلستقلة ليعكس فًتيت الدراسة علي كل Dإدخال متغري صوري )
 من قيمة االنتاج الزراعي وعدد عمال القطاع الزراعي، وأجر العامل الزراعي. 

مت االعتماد علي البيانات الثانوية ادلنشورة من اجلهات وادلؤسسات احلكومية  لبيانات: مصادر ا
، اذليئة الوطنية للمعلومات أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط )سابقا(احمللية والعربية ومنها 

 والتوثيق، وادلنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك لتحقيق أىدف البحث.  
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ر كل من القوى العاملة الزراعية و العمالة الكلية باأللف عامل واألهمية النسبية تطو  -اواًل:
 (.2011-(1981للعمالة الزراعية بالنسبة للعمالة الكلية في ليبيا خالل الفترة 

( إيل ان حجم القوى العاملة الزراعية تراوحت بني حد ادىن 2) تشري البيانات الواردة باجلدول رقم
ألف عامل عام  232وحد أقصى بلغ حوايل 2011 ألف عامل عام  80.93بلغ حوايل 

( ومبعدل دنو سنوي 2011-1981ألف عامل خالل الفًتة )158.76 ومبتوسط بلغ  2000
 (.2( جدول رقم )1% معادلة رقم )-2.8متناقص بلغ حوايل 

وايل كما تبني من نفس اجلدول ان حجم القوى العاملة الكلية تراوحت بني حد أدىن بلغ ح
 2011ألف عامل عام  2337.71وحد أقصى بلغ حوايل  1986الف عامل عام  905

% 2.9خالل فًتة الدراسة ومبعدل دنو سنوي متزايد بلغ حوايل  1422.44ومبتوسط بلغ 
(. واالذنية النسبية للعمالة الزراعية بالنسبة للعمالة الكلية بلغت 1( جدول رقم )2ادلعادلة رقم )

 .13.12ومتوسط بلغ  2011عام  3.46وحد أدىن  1984ام ع 20.06أقصي حد 

( تطىر كم يٍ انقىي انعايهح انزراعيح وانقىي انعايهح انكهيح تاألنف عايم 1خذول )

–1981واألهًيح انُسثيح نهعًانح انزراعيح انُسثح نهكهيح في نيثيا خالل انفترج )

2011) 

 انضُخ
انعًبنخ انزراعُخ 

 ثبألنف عبيم

ُخ انعًبنخ انكه

 ثبألنف عبيم

االهًُخ انُضجُخ نهعًبنخ انزراعُخ 

 ثبنُضجخ نهكهُخ

1981 162.00 946.00 17.12 

1982 167.00 1083.00 15.42 

1983 173.00 1179.00 14.67 

1984 186.00 927.00 20.06 

1985 177.00 894.00 19.80 

1986 179.00 905.00 19.78 

1987 180.00 937.00 19.21 

1988 187.00 963.00 19.42 

1989 192.00 995.00 19.30 

1990 189.00 1018.00 18.57 
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1991 190.00 1013.00 18.76 

1992 196.00 1044.00 18.77 

1993 201.00 1114.00 18.04 

1994 206.00 1149.00 17.93 

1995 213.00 1186.00 17.96 

1996 219.00 1224.00 17.89 

1997 219.00 1255.00 17.45 

1998 225.00 1323.00 17.01 

1999 231.00 1339.00 17.25 

2000 232.00 2231.00 10.40 

2001 103.00 2231.00 4.62 

2002 101.00 1649.00 6.12 

2003 97.00 1962.00 4.94 

2004 94.00 2019.00 4.66 

2005 91.00 2077.00 4.38 

2006 89.00 1845.00 4.82 

2007 87.00 1689.00 5.15 

2008 87.00 1639.08 5.31 

2009 84.82 1845.00 4.60 

2010 82.85 2076.80 3.99 

2011 80.93 2337.71 3.46 

 13.12 1422.44 158.76 انًزىصظ

انًُظًخ انعرثُخ نهزًُُخ انزراعُخ، كزبة االحصبءاد انزراعُخ انعرثُخ انضُىَخ، انخرطىو،  انًصذر:

 انضىداٌ، أعذاد يزفرقخ.
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( أفضم انًعبدالد انًقذرح نًعبدالد انًُى انضُىٌ نكم يٍ انعًبنخ انكهُخ وانزراعُخ 2ذول )خ

 (2011–1981فٍ نُجُب خالل انفزرح )

 انًعادنح انثياٌ و
F 

 انًحسىتح

R
2

 

 يعايم انتحذيذ

1 

انقىي انعبيهخ 

انزراعُخ ثبألنف 

 عبيم

Y =236.515 e
-0.028x 

-5.202)*) 
27.056* 0.483 

2 
انعبيهخ انكهُخ انقىي 

 ثبألنف عبيم

Y =841.664 e
0.029x 

8.875)*) 
78.7665* 0.731 

تطور قيمة أجور العمالة الكلية والزراعية بالمليون دينار وأجر العامل السنوي  -ثانياً:
والزراعي بالدينار باألسعار الجارية واألهمية النسبية ألجور العمالة الزراعية بالنسبة للكلية 

 (.2011-1981ل الفترة )في ليبيا خال

( إيل ان قيمة أجور العمالة الكلية بادلليون دينار تراوحت 3تشري البيانات الواردة باجلدول رقم )
 181.74وحد أقصى بلغ حوايل  1985مليون دينار عام  30.28بني حد أدىن بلغ حوايل 

ة ومبعدل دنو مليون دينار خالل فًتة الدراس 83.60ومبتوسط بلغ  2011مليون دينار عام 
 (.4( جدول رقم )1% ادلعادلة رقم )6.7سنوي متزايد بلغ 

تبني من نفس بيانات اجلدول ان قيمة أجر العامل السنوي بالدينار تراوحت بني حد أدىن بلغ 
 2011دينار عام  8363.15وحد أقصى بلغ حوايل  1985دينار عام  3164.76حوايل 

% 6.7الدراسة ومبعدل دنو سنوي متزايد بلغ حوايل دينار خالل فًتة  5173.11ومبتوسط بلغ 
 (.4( جدول رقم )2معادلة رقم )

تبني من بيانات نفس اجلدول ان قيمة أجور العمالة الزراعية بادلليون دينار تراوحت بني حد ادىن 
مليون دينار  39.75وحد أقصى بلغ حوايل  1981مليون دينار عام   7.60بلغ حوايل

مليون دينار خالل فًتة الدراسة  ومبعدل دنو سنوي متزايد  17.32لغ ومبتوسط ب  2011عام
 (.4( جدول رقم )3% معادلة رقم )5.1بلغ حوايل 

كما يوضح اجلدول ان قيمة أجر العامل الزراعي بالدينار تراوحت بني احلد األدىن بلغ حوايل 
توسط بلغ ومب 2010دينار عام  6844.20وحد أقصى بلغ حوايل  1981دينار عام  4698
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معادلة رقم 5.1% دينار خالل فًتة الدراسة ومبعدل دنو سنوي متزايد بلغ حوايل  6004.38
 (.4( جدول رقم )4)

( يوضح نسبة األجور الزراعية الكلية تراوحت بني حد أدىن بلغ حوايل 3كذلك فان اجلدول )
ومتوسط بلغ  1988عام  32.90وحد أقصى بلغ حوايل  2001عام 10.40

 .23.53.حوايل

( تطىر قيًح أخىر انعًانح انكهيح وانزراعيح تانًهيىٌ ديُار واخر انعايم 3خذول )

واالهًيح انُسثيح ألخىر انعًانح انزراعيح تانُسثح نهكهيح  انسُىي وانزراعي تانذيُار

 (.2011–1981في نيثيا خالل انفترج )

 انضُخ

قًُخ أخىر 

انعًبنخ انكهُخ 

 ثبنًهُىٌ دَُبر

اخر انعبيم 

نضُىٌ ا

 ثبنذَُبر

قًُخ اخىر 

انعًبنخ انزراعُخ 

 ثبنًهُىٌ دَُبر

اخر انعبيم 

انزراعٍ 

 انضُىٌ ثبنذَُبر

َضجخ األخىر 

انزراعُخ نهكهُخ 

% 

1981 31.70 3348.84 7.60 46.98 24.00 

1982 41.50 3833.82 8.10 48.43 19.50 

1983 49.20 4173.66 8.70 50.17 17.60 

1984 30.40 3281.58 10.00 53.94 33.00 

1985 28.30 3164.76 9.10 51.33 32.10 

1986 29.00 3203.70 9.30 51.91 32.00 

1987 31.10 3316.98 9.40 52.20 30.20 

1988 32.80 3409.02 10.10 54.23 30.90 

1989 35.00 3522.30 10.70 55.68 30.50 

1990 36.70 3603.72 10.40 54.81 28.20 

1991 36.30 3586.02 10.50 55.10 28.80 

1992 38.60 3695.76 11.10 56.84 28.90 

1993 43.90 3943.56 11.70 58.29 26.70 

1994 46.70 4067.46 12.30 59.74 26.30 

1995 49.80 4198.44 13.20 61.77 26.40 

1996 53.00 4332.96 13.90 63.51 26.20 

1997 55.80 4442.70 13.90 63.51 24.90 
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1998 62.00 4683.42 14.70 65.25 23.70 

1999 63.50 4740.06 15.10 66.12 23.80 

2000 176.20 7897.74 18.60 66.60 10.60 

2001 176.20 7897.74 18.20 60.60 10.40 

2002 96.30 5837.46 21.60 61.68 22.50 

2003 136.30 6945.48 23.10 62.64 16.90 

2004 144.30 7147.26 25.60 63.96 17.70 

2005 152.70 7352.58 27.60 67.20 18.10 

2006 133.20 6867.25 27.40 68.28 20.60 

2007* 139.90 7038.23 27.40 68.28 19.60 

2008* 150.20 7384.92 30.93 67.47 19.78 

2009* 153.16 7490.27 32.57 67.95 20.18 

2010* 156.12 7595.61 34.21 68.44 20.58 

2011* 181.74 8363.15 39.75 68.43 18.75 

 23.53 60.0438 17.32 5173.11 83.60 انًزىصظ

 صُىاد رقذَرَخ*

 انًصذر:

–انخرطىو -انكتاب االحصائي انسُىي–انًُظًخ انعرثُخ نهزًُُخ انزراعُخ -خبيعخ انذول انعرثُخ -

 أعذاد يزفرقخ.-انضىداٌ

 -نُجُب–طراثهش  -ًؤشراخ االقتصاديح واالختًاعيحان -أيبَخ انهدُخ انشعجُخ انعبيخ نهزخطُظ )صبثقب( -

 أعذاد يزفرقخ.

-خًهىرَخ يصرانعرثُخ-انقبهرح – انتقرير االقتصادي انعرتي انًىحذ –خبيعخ انذول انعرثُخ  -

2002   . 

 صُىاد يزفرقخ -نُجُب -طراثهش -َتائح انتعذاد انعاو نهسكاٌانهُئخ انىطُُخ نهًعهىيبد وانزىثُق  -

، يدهخ دور انعًانح انزراعيح في خطط انتًُيح االقتصاديح في نيثيا د يحًذ وآخروٌ،َحٍ يحًى -

 مصر العربية. خبيعخ انًُصىرح نهعهىو انزراعُخ،كهُخ انزراعخ،خبيعخ انًُصىرح، خًهىرَخ

تطور كل من انتاجية العامل بصفة عامة والعامل الزراعي بصفة خاصة بالدينار في  -ثالثاً:
 (2011-1981ترة )ليبيا خالل الف

( إيل ان قيمة انتاجية العامل تراوحت بني احلد األدىن بلغ 5تشري البيانات الواردة باجلدول رقم )
دينار عام  9.84وحد أقصى بلغ حوايل  2001.2000دينار وذلك عامي  3.94حوايل 
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% معادلة رقم -2.6 دينار ومبعدل دنو سنوي متناقص بلغ حوال 6.98ومبتوسط بلغ  1985
 (4( جدول رقم )1)

دينار  1.18كذلك يوضح ان قيمة انتاجية العامل الزراعي تراوحت بني احلد األدىن بلغ حوايل 
دينار خالل االعوام  3.14وحد أقصى بلغ حوايل  2000.1999عامي 

دينار ومبعدل دنو سنوي متزايد بلغ حوايل 1.92ومبتوسط بلغ 2010.2009.2008.2007
 (.4ل رقم )( جدو 2%معادلة رقم )2.6

 

اَتاخيح انعايم ( أفضم انًعادالخ انًقذرج نًعادالخ انًُى انسُىي نكم يٍ 4خذول )

 (2011–1981وانعايم انزراعي تانذيُار في نيثيا خالل انفترج )

 انًعادنح انثياٌ و
F 

 انًحسىتح

R
2

 

 يعايم انتحذيذ

 اَزبخُخ انعبيم ثبنذَُبر 1
Y =10.207 e

-0.026x 

(-7.496)* 
56.189* 0.660 

2 
اَزبخُخ انعبيم 

 انزراعٍ ثبنذَُبر

Y =1.191 e 
0.026x

 

4.483)*) 
20.099* 0.409 

 (.5حضجذ انًعبدالد يٍ اندذول رقى )  انًصذر:

 0.05، 0.01*، **، رشُر إنً يضزىي انًعُىَخ 

 = انقًُخ انزقذَرَخ فٍ انضُخ هـ. هـ^Y:  حيث

X يزغُر انزيٍ، وحُث  هـ =e = 31، ….، 2، 1ـ 

 

( تطىر كم يٍ اَتاخيح انعايم وانعايم انزراعي تانذيُار في نيثيا خالل 5خذول )

 (.2011–1981انفترج )

 قًُخ اَزبخُخ انعبيم انزراعٍ ** قًُخ اَزبخُخ انعبيم * انضُخ

1981 9.30 1.69 

1982 8.12 1.64 

1983 7.46 1.58 

1984 9.49 1.47 



 (.2011 – 1981ًتة )دراسة قياسية لدور العمالة الزراعية يف تنمية القطاع الزراعي يف ليبيا خالل الف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1985 9.84 1.55 

1986 9.72 1.53 

1987 9.39 1.52 

1988 9.14 1.46 

1989 8.84 1.43 

1990 8.64 1.45 

1991 8.69 1.44 

1992 8.43 1.40 

1993 7.90 1.36 

1994 7.66 1.33 

1995 7.42 1.28 

1996 7.19 1.25 

1997 7.01 1.25 

1998 6.65 1.22 

1999 6.57 1.18 

2000 3.94 1.18 

2001 3.94 2.66 

2002 5.34 2.71 

2003 4.48 2.82 

2004 4.36 2.91 

2005 4.24 3.01 

2006 4.77 3.07 

2007 5.21 3.14 

2008 5.37 3.14 

2009 5.37 3.14 

2010 5.37 3.14 

2011 6.42 1.69 

 1.92 6.98 انًتىسط

 * اَزبخُخ انعبيم =انُبرح انًحهٍ االخًبنٍ/ انقىي انعبيهخ انكهُخ

 ** اَزبخُخ انعبيم انزراعٍ = انُبرح انًحهٍ انزراعٍ/انقىي انعبيهخ انزراعُخ

 (4(. )1خًعذ وحضجذ يٍ خذاول أرقبو )  :انًصذر  

 انكهُخ * اَزبخُخ انعبيم =انُبرح انًحهٍ االخًبنٍ/ انقىي انعبيهخ

 ** اَزبخُخ انعبيم انزراعٍ = انُبرح انًحهٍ انزراعٍ/انقىي انعبيهخ انزراعُخ

 (4(. )1خًعذ وحضجذ يٍ خذاول أرقبو )  انًصذر:
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-1981تطور كل من تكلفة العامل والعامل الزراعي بالدينار خالل الفترة ) -رابعاً:
2011) 

فة العامل تراوحت بني حد ادىن بلغ حوايل ( إيل ان تكل6تشري البيانات الواردة باجلدول رقم )
ومبتوسط بلغ  2010دينار عام  0.026وحد أقصى بلغ حوايل  2004دينار عام  0.003
 (.1% معادلة رقم )50دينار ومبعدل تغري نسيب متزايد بلغ حوايل  0.005

دينار  0.002كذلك يوضح ان تكلفة العامل الزراعي بالدينار تراوحت بني حد ادىن بلغ حوايل 
دينار  0.019ومبتوسط بلغ  1985دينار عام  0.038وحد أقصى بلغ حوايل  1989عام 

 %.-55.56ومبعدل التغري النسيب متناقص بلغ حوايل 
( تطىر كم يٍ تكهفح وحذج انعًم وتكهفح وحذج انعًم انزراعي تانذيُار في 6خذول )

 2011)–1981نيثيا خالل انفترج )
 ركهفخ وحذح انعًم انزراعٍ ركهفخ وحذح انعًم انضُخ 

1981 0.004 0.028 

1982 0.005 0.028 

1983 0.006 0.029 

1984 0.004 0.031 

1985 0.004 0.038 

1986 0.004 0.024 

1987 0.005 0.023 

1988 0.005 0.024 

1989 0.005 0.002 

1990 0.004 0.022 

1991 0.004 0.019 

1992 0.004 0.018 

1993 0.005 0.017 

1994 0.005 0.015 

1995 0.005 0.014 

1996 0.004 0.013 



 (.2011 – 1981ًتة )دراسة قياسية لدور العمالة الزراعية يف تنمية القطاع الزراعي يف ليبيا خالل الف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1997 0.004 0.011 

1998 0.005 0.011 

1999 0.005 0.010 

2000 0.010 0.013 

2001 0.009 0.013 

2002 0.004 0.016 

2003 0.005 0.017 

2004 0.003 0.019 

2005 0.004 0.019 

2006 0.003 0.019 

2007 0.003 0.022 

2008 0.002 0.021 

2009 0.003 0.021 

2010 0.026 0.026 

2011 0.008 0.018 

 0.019 0.005 انًزىصظ

 (3(. )1خًعذ وحضجذ يٍ خذاول أرقبو )  انًصذر:

 * ركهفخ انعبيم =قًُخ أخىر انعًبنخ انكهُخ ثبنًهُىٌ دَُبر/َبرح انًحهٍ االخًبنٍ

 ًهُىٌ دَُبر/َبرح انًحهٍ انزراعٍ** ركهفخ انعبيم انزراعٍ = قًُخ أخىر انعًبنخ انزراعُخ ثبن

العامل من االستثمارات الكلية و نصيب العامل الزراعي من تطور كل من نصيب  -خامساً:
االستثمارات الزراعية باأللف دينار ونصيب العامل من المساحة المحصولية بالهكتار في 

 (.2011-1981ليبيا خالل الفترة )

( إيل ان نصيب العامل من االستثمارات الكلية باأللف (7تشري البيانات الواردة باجلدول رقم 
ألف دينار عام  0.20يف ليبيا خالل فًتة الدراسة، قد تراوحت بني حد أدىن بلغ حوايل  دينار

ألف دينار  0.73ومبتوسط بلغ  1985ألف دينار عام 2.34 وحد أقصى بلغ حوايل  1989
 (.1% معادلة رقم )-2.4ومبعدل دنو سنوي متناقص بلغ حوايل 

ان نصيب العامل الزراعي من االستثمارات ( إيل (7كما تشري البيانات الواردة باجلدول رقم 
 0.03الزراعية باأللف دينار يف ليبيا خالل فًتة الدراسة، قد تراوحت بني حد أدىن بلغ حوايل 
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ومبتوسط بلغ  1981ألف دينار عام  3.01وحد أقصى بلغ حوايل  1985ألف دينار عام 
 (.1دلة رقم )% معا-2.4ألف دينار ومبعدل دنو سنوي متناقص بلغ حوايل  1.08

كذلك يوضح ان نصيب العامل الزراعي من ادلساحة احملصولية باذلكتار تراوحت بني حد أدىن 
 2007ىكتار عام 33.51وحد أقصى بلغ حوايل  1981ىكتار عام  10.86بلغ حوايل 

 (.2% معادلة رقم )3.8ىكتار ومبعدل دنو سنوي متزايد بلغ حوايل  17.67ومبتوسط بلغ 

ر كم يٍ َصية انعايم يٍ االستثًاراخ انكهيح وانعايم انزراعي  تطى :(7خذول )

يٍ االستثًاراخ انزراعيح تاإلنف ديُار وَصية انعايم انزراعي يٍ انًساحح 

 (.2011–1981انًحصىنيح تانهكتار في نيثيا خالل انفترج )

 انضُخ
َصُت انعبيم يٍ 

 االصزثًبراد انكهُخ*

َصُت انعبيم انزراعٍ 

د انزراعُخ يٍ االصزثًبرا

** 

َصُت انعبيم انزراعٍ 

يٍ انًضبحخ انًحصىنُخ 

*** 
1981 2.10 3.02 10.86 

1982 2.16 2.92 11.35 

1983 1.94 1.78 12.57 

1984 2.10 1.36 11.94 

1985 2.34 1.48 12.77 

1986 0.21 1.02 11.20 

1987 0.25 0.67 11.92 

1988 0.21 0.56 12.74 

1989 0.20 0.52 11.13 

1990 0.27 0.77 11.37 

1991 0.54 1.15 11.15 

1992 0.44 1.21 11.17 

1993 0.50 0.15 11.83 

1994 0.35 0.07 11.78 

1995 0.32 0.03 11.77 

1996 0.87 0.26 11.02 

1997 0.79 0.79 11.42 

1998 0.55 0.27 11.16 

1999 0.79 0.23 10.44 

2000 0.49 0.61 12.49 



 (.2011 – 1981ًتة )دراسة قياسية لدور العمالة الزراعية يف تنمية القطاع الزراعي يف ليبيا خالل الف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2001 0.41 1.45 26.44 

2002 0.36 1.82 28.15 

2003 0.32 1.25 30.11 

2004 0.53 1.11 28.22 

2005 0.35 1.16 31.11 

2006 0.39 1.21 32.04 

2007 0.42 1.44 33.51 

2008 0.61 1.46 30.39 

2009 0.63 1.53 30.39 

2010 0.65 1.35 30.39 

2011 0.67 0.97 15.09 

 17.67 1.09 0.73 انًزىصظ

  (.4(. )1خًعذ وحضجذ يٍ خذاول أرقبو ):  انًصذر

 = االصزثًبراد انكهُخ ثبنًهُىٌ دَُبر/انقىي انعبيهخ انكهُخ ثبألنف عبيم َصُت انعبيم يٍ االصزثًبراد انكهُخ * 

ىي انعبيهخ انزراعُخ = االصزثًبراد انزراعُخ ثبنًهُىٌ دَُبر/انقَصُت انعبيم انزراعٍ يٍ االصزثًبراد  **

 ثبألنف عبيم

= انًضبحخ انًحصىنُخ ثبألنف هكزبر/انقىي انعبيهخ َصُت انعبيم انزراعٍ يٍ انًضبحخ انًحصىنُخ *** 

 انزراعُخ ثبألنف عبيم

 

(:  أفضم انًعادالخ انًقذرج نًعادالخ انًُى انسُىي نكم يٍ َصية انعايم وانعايم 8خذول )

هيح وانزراعيح تاإلنف ديُار وَصية انعايم انزراعي يٍ انًساحح انزراعي يٍ االستثًاراخ انك

 (.2011–1981انًحصىنيح تانهكتار في نيثيا خالل انفترج )

 

 انًحضىثخ F انًعبدنخ انجُبٌ و
R

2
 

 يعبيم انزحذَذ

1 
َصُت انعبيم يٍ االصزثًبراد 

 انكهُخ  ثبإلنف دَُبر

Y =0.810 e 
-0.024x

 

(-1.697)** 
2.878** 0.090 

2 
َصُت انعبيم انزراعٍ يٍ 

 (نف دَُبر)أاالصزثًبراد انزراعُخ  

Y = 2.091 e 
-0.04x

 

(-2.914) 
8.942 0.226 

2 
َصُت انعبيم انزراعٍ يٍ 

 انًضبحخ انًحصىنُخ نهكزبر

Y =8.652 e 
0.038x

 

6.359)*) 
40.434* 0.582 

 (.7انًصذر:  حضجذ انًعبدالد يٍ اندذول رقى )

  0.05، 0.01انًعُىَخ  *، **، رشُر إنً يضزىي

 = انقًُخ انزقذَرَخ فٍ انضُخ هـ. هـ^Yحُث:  

        X يزغُر انزيٍ، وحُث  هـ =e = 31، ….، 2، 1ـ 
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دراسة االتجاه الزمني العام لتطور المتغيرات المؤثرة على سوق العمالة الزراعية  -سادسًا:
 (.1111-1891في ليبياخالل الفترة )

ل عليها ان قيمة االنتاج الزراعي بادلليون دينار اختذت اجتاىا عاما تصاعديا تشري النتائج ادلتحص 
مليون  924.25، و ادلتوسط ادلتغري لقيمة االنتاج الزراعي البالغ حوايل 46.129بلغ حوايل 

(. يف حني تبني من 9( جدول رقم )1دينار خالل فًتة الدراسة كما يتضح من ادلعادلة رقم )
ألف عامل،  44.89ة الزراعية اختذت اجتاىا عاما تناقصيا مبقدار بلغ حوايل الدراسة ان العمال

ألف عامل خالل فًتة الدراسة كما  1422.44ادلتوسط ادلتغري العمالة الزراعية والبالغ حوايل 
 (. 9( واجلدول رقم )2يتضح من ادلعادلة رقم )

تصاعديا سنويا مبقدار بلغ حوايل كما ان متوسط أجر العامل السنوي بالدينار اختذ اجتاىا عاما 
دينار خالل فًتة الدراسة كما يتضح  6004.38دينار ادلتوسط ادلتغري والبالغ حوايل  70.620

(. يف حني ان راس ادلال ادلزرعي بادلليون دينار اختذ اجتاىا 9( جدول رقم )3من ادلعادلة رقم )
ار، ادلتوسط ادلتغري والبالغ حوايل مليون دين 6.810-عاما تنازليا سنويا مبقدار بلغ حوايل 

(. 9( جدول رقم )4مليون دينار خالل فًتة الدراسة وكما ىو مبني يف ادلعادلة رقم ) 156.24
يف حني ان ادلساحة احملصولية باأللف ىكتار اختذت اجتاىا عاما تصاعديا سنويا بلغ حوايل 

ف ىكتار خالل فًتة الدراسة  أل 2445ألف ىكتار، ادلتوسط ادلتغري والبالغ حوايل  30.123
 (. 9( واجلدول رقم )5كما يتضح من ادلعادلة رقم )

وقد تبني ان انتاجية العامل الزراعي اختذت اجتاىا عاما تصاعديا سنويا مبقدار بلغ حوايل 
دينار خالل فًتة الدراسة كما يتضح من  1.92دينار، ادلتوسط ادلتغري والبالغ حوايل  0.057

 (. 9( واجلدول رقم )6ادلعادلة رقم )
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(: يعادالخ االتداِ انزيُي انعاو نهًتغيراخ انذاخهيح وانخارخيح انتي 9خذول رقى )

تضًُها انًُىرج االقتصادي انقياسي نسىق انعًانح انزراعيح في نيثيا خالل انفترج 

(1981-2011) 

F 

 انًحضىثخ

يزىصظ 

 انًزغُر
 انًزغُر انزبثع و انًُىرج

78.92* 924.25 
Y=924.25+46.129xt 

(8.88)* 
1 

قًُخ االَزبج انزراعٍ 

 ثبنًهُىٌ دَُبر

81.173* 1422.44 
Y=1422.44-44.891xt 

(9.010)* 
2 

انقىي انعبيهخ انزراعُخ 

 ثبألنف عبيم

276.015* 6004.38 
Y=6004.38+70.620xt 

(16.614)* 
3 

أخر انعبيم انضُىٌ 

 ثبنذَُبر

12.296** 156.24 
Y=156.24-6.810xt 

(-3.507)** 
4 

راس انًبل انزراعٍ 

 ثبنًهُىٌ دَُبر

87.867* 2445.0 
Y=2445+30.123xt 

(9.374)* 
 انًضبحخ انًحصىنُخ 5

25.540* 1.92 
Y=1.92+0.057xt 

(5.054)* 
6 

اَزبخُخ انعبيم انزراعٍ 

 ثبنذَُبر

 (4( )1خًعذ وحضجذ يٍ اندذول رقى )انًصذر:

 نً قُى )د( انًحضىثخ االرقبو أصفم يعبيالد االَحذار رشُر إ 

  0.05،0.01*،**رشُر إنً يضزىي يعُىَخ

نتائج التقدير االحصائي للنموذج االقتصادي القياسي لسوق العمالة الزراعية في  -سابعاً:
 (.3SLSليبيا باستخدام طريقة المربعات الصغرى على ثالث مراحل )

ي القياسي لسوق العمالة الزراعية يف للوقوف على أذنية ادلتغريات ادلستقلة يف النموذج االقتصاد
(، لتقدير معامل 3SLSليبيا، فقد مت تطبيق طريقة ادلربعات الصغرى على ثالث مراحل )

االحندار يف النموذج اخلطي ادلكون من معادلة واحدة وذلك دلعرفة مدى منطقية ىذه التقديرات 
من تقدير النموذج ادلقًتح ان  ودتاشيها واتفاقها مع ادلنطق االقتصادي واالحصائي، فقد تبني

ان  3،2،1الدالة اخلطية ىي االكثر دتثياًل لنموذج الدراسة وتبني من نتائج التحليل يف ادلعادالت 
النماذج تعاين من ظاىرة االرتباط الذايت ادلوجب من الدرجة االوىل وقد مت معاجلة ىذه ادلشكلة 

النتائج ادلوضحة يف ادلعادالت الواردة باجلدول باستعمال طريقة )دربن مبرحلتني( ومت احلصول على 
(20 :) 
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: تشري النتائج ادلتحصل عليها من النموذج االقتصادي القياسي دالة قيمة االنتاج الزراعي.أ 
( ان ادلعادلة ادلقدرة معنوية إحصائيا عند 20( جدول رقم )1لسوق العمالة الزراعية معادلة رقم )

( ان R2كما يستدل من قيمة معامل التحديد )،( احملسوبةF)% استنادا لقيمة 1مستوى ادلعنوية
%من التغريات احلادثة يف قيمة االنتاج الزراعي ترجع إىل التغريات يف العوامل اليت 98حوايل 

( بوحدة واحدة Kيتضمنها النموذج، كما تبني من ادلعادلة ادلقدرة ان زيادة االستثمارات الزراعية )
%، وان زيادة 1مليون دينار عند مستوى معنوية  0.463زراعي مبقدار تؤدي إيل زيادة الناتج ال

% 1بوحدة واحدة تؤدي إىل زيادة معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية  (A)ادلساحة احملصولية 
 (T)مليون دينار، كما ان زيادة ادلستوى التكنولوجي 0.253 يف قيمة االنتاج الزراعي مبقدار 
% يف قيمة االنتاج الزراعي 1صائيا عند مستوى معنوية تؤدي إىل زيادة معنوية إح

( (Tمليون دينار، كما تبني من معامالت االحندار اجلزئي القياسي* ان متغري   40.550مبقدار
ادلستوى التكنولوجي يأيت يف ادلرتبة االوىل من حيث االذنية النسبية يف التأثري على قيمة االنتاج 

يليو يف ادلرتبة الثانية متغري  0.751دار اجلزئي القياسي حواىل الزراعي حيث يبلغ معامل االحن
D)مث يليو ادلتغري  0.185( ادلتغري الصوري إذ يبلغ حواىلA) ادلساحة احملصولية إذ يبلغ )

 .0.107( االستثمارات الزراعية إذ يبلغ (Kويأيت يف ادلرتبة االخرية ادلتغري  0.163
تشري النتائج ادلتحصل عليها من النموذج االقتصادي  :دالة الطلب على العمالة الزراعية.ب 

( ان ادلعادلة ادلقدرة 20( جدول رقم )2القياسي لدالة الطلب على العمالة الزراعية معادلة رقم )
( احملسوبة، كما يستدل من قيمة F% استنادا لقيمة )1معنوية إحصائيا عند مستوى ادلعنوية 

التغريات احلادثة يف دالة الطلب على العمالة الزراعية  % من94( ان حواىل R2معامل التحديد )
ترجع إىل التغريات يف العوامل اليت يتضمنها النموذج، كما تبني من ادلعادلة ادلقدرة ان زيادة  

بوحدة واحدة تؤدي يف اخنفاض  الطلب على العمالة الزراعية  (Va)انتاجية العامل الزراعي 
بوحدة واحدة تؤدي إىل  (Ya)زيادة قيمة االنتاج الزراعي عامل زراعي، وان  78.339مبقدار 

 0.066%يف الطلب يف العمالة الزراعية مبقدار 1زيادة معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 
( أجر العامل بوحدة واحدة  تؤدي إيل اخنفاض الطلب Wألف عامل، كما تؤدي زيادة متغري )

مل، كما تبني من معامالت االحندار اجلزئي القياسي ألف عا 0.031على العمالة الزراعية مبقدار 
ان متغري االنتاج الزراعي يأيت يف ادلرتبة االوىل من حيث االذنية النسبية يف التأثري على الطلب يف 
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، يليو يف ادلرتبة الثانية 0.595العملة الزراعية حيث يبلغ معامل االحندار اجلزئي القياسي حوايل 
، ويأيت يف ادلرتبة الثالثة واالخرية متغري 0.390العامل إذ يبلغ حواىل أجر  ((Wقيمة ادلتغري 

  .-1.089انتاجية العامل 
: تشري النتائج ادلتحصل عليها من النموذج االقتصادي القياسي دالة أجر العامل الزراعي .ج 

حصائيا ( ان ادلعادلة ادلقدرة معنوية إ20( جدول رقم )3لدالة أجر العامل الزراعي معادلة رقم )
( احملسوبة، كما يستدل من قيمة معامل التحديد F%استنادا لقيمة )1عند مستوى ادلعنوية 

(R2 ان حواىل )من ادلتغريات احلادثة يف أجر العامل الزراعي ترجع إىل التغريات يف 78 %
( يتناسب Laالعوامل اليت يتضمنها النموذج، كما تبني من ادلعادلة ادلقدرة ان عدد العمال )

كسيا مع أجر العامل فعند زيادة عدد العمال مبقدار عامل واحد يؤدي إىل زيادة معنوية ع
دينار، ويتبني من  8.659% يف أجر العامل الزراعي مبقدار5إحصائيا عند مستوى معنوية 

( تتناسب عكسيا مع أجر العامل الزراعي فعند زيادة Kaادلعادلة ان االستثمارات الزراعية )
دينار أما  2.179لزراعية بوحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض أجر العامل مبقدار االستثمارات ا

( فهو يتناسب طرديا مع أجر العامل وىو متغري يوضح االختالف بني فًتيت Daادلتغري الصوري )
الدراسة، كما تبني من معامالت االحندار اجلزئي القياسي ان ادلتغري الصوري  يأيت يف ادلرتبة االوىل 

االذنية النسبية يف التأثري على أجر العامل الزراعي حيث يبلغ معامل االحندار اجلزئي  من حيث
يليو يف ادلرتبة الثانية االستثمارات الزراعية إذ يبلغ معامل االحندار اجلزئي 0.606 القياسي حواىل 

امل االحندار ، ويأيت يف ادلرتبة الثالثة واالخرية عدد العمالة الزراعية حيث يبلغ مع0.366حواىل 
 وىو ميثل عالقة عكسية أقوى من باقي ادلتغريات االخرى. 0.697-اجلزئي القياسي 
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نهًتغيراخ انذاخهيح وانخارخيح تانًُىرج  (OLS)(:َتائح تحهيم 11خذول رقى )

 (1981-2011االقتصادي انقياسي نسىق انعًانح انزراعيح في نيثيا خالل انفترج )

R ًُىرجان و انًزغُر انزبثع
2 

F 
يعبيم انزقذَر 

 اندزئٍ انقُبصٍ

قًُخ االَزبج 

انزراعٍ 

 )ثبنًهُىٌ دَُبر(

1 

Y=-

201.857+0.463K+0.253A+4

0.550T+183.204D 

(2.779)**(3.103)**(1.535)* 

3.139)**) 

0.976 259.343* 

b`=0.107K 

b`=0.163Aa 

b=0.751T 

b=0.185D 

يعبدنخ انطهت 

عهً انعًبنخ 

 انزراعُخ

2 

L=411.510-

78.339V+0.066Y-0.031W 

(-17.986)* (5.356)* 

3.777)**-) 

0.937 133.581* 

b`=-1.089V 

b`=0.595Y 

b`=0.390W 

دانخ أخر انعبيم 

انزراعٍ 

 ثبنذَُبر

3 

W=786`7.114-8.659L-

2.179K+826.019D 

(2.306)**(3.291)**(4.233)* 

0.786 23.851* 

b`=-0.697L 

b=0.366K 

b=0.606D 

 (.8()6()4()1حضبثهب يٍ اندذول رقى ) انًصذر: رى

 النتائج:

ابتداء بالبيانات الثانوية الرمسية من مصادرىا ادلختلفة على مستوى ليبيا وحىت الوصول إىل نتائج 
حتليل تقديرات النموذج االقتصادي القياسي لسوق العمالة الزراعية يف ليبيا باستخدام طريقة 

باإلضافة إىل التوصل إىل اىم العوامل ادلؤثرة  ( 3SLSادلربعات الصغرى على ثالث مراحل )
على العمالة الزراعية ودورىا يف التنمية القطاع الزراعي يف ليبيا للخروج بدوال معينة زلددة يهتدي 
هبا االقتصاديني ورامسي خطط التنمية وترسم على أساسها سياسات اقتصادية زراعية متعلقة 

لدراسة من خالل ما سبق اىل رلموعة من النتائج ولعل من بالعمالة الزراعية حيث توصلت ا
 -:أذنها

أوضحت النتائج ادلتحصل عليها من الدراسة ان القوى العاملة الزراعية أخذت اجتاه عام  1 -
( حيث تصل العمالة الزراعية يف عام 1981-2011% خالل الفًتة )-2.8متناقص بلغ 

بينما كانت العمالة الكلية تأخذ اجتاه عام ألف عامل،   80.93أدىن قيمة ذلا وىي 2011
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إىل أقصى قيمة ذلا  2011% خالل فًتة الدراسة تصل العمالة الكلية يف عام 2.9متزايد بلغ 
 ألف عامل. 2337.71

خالل فًتة  6.7%أوضحت النتائج ان قيمة أجور العمالة أخذت اجتاه عام متزايد بلغ  -1
راعية فهي أقل من العمالة الكلية يف االجتاه العام حيث تبلغ الدراسة بينما قيمة أجور العمالة الز 

وتأخذ قيمة األجر الشهري  للعمالة الزراعية  وقيمة األجر اليومي للعمالة الزراعية نفس ،5.1%
 االجتاه العام ادلتزايد لنفس الفًتة.

 % على عكس-2.6أوضحت النتائج ان انتاجية العامل تأخذ اجتاه عام متناقص بلغ  -3
 انتاجية العامل الزراعي تأخذ اجتاه عام متزايد بنفس القيمة خالل فًتة الدراسة.

 2004دينار عام  3ان تكلفة العامل تراوحت بني احلد األدىن بلغ حوايل  أوضحت النتائج4-
دينار ومبعدل تغري نسيب متزايد  5ومبتوسط بلغ  2010دينار عام  26وحد أقصى بلغ حوايل 

دينار عام  2كلفة العامل الزراعي بالدينار تراوحت بني حد أدىن بلغ حوايل % وت50بلغ حوايل 
دينار ومبعدل تغري  19ومبتوسط بلغ  1985دينار عام  38وحد أقصى بلغ حوايل  1989

 %. 55.56نسيب متناقص بلغ حوايل 
ليبيا  أوضحت نتائج حتليل التقديرات النموذج االقتصادي القياسي لسوق العمالة الزراعية يف5-

( بالنسبة لدالة قيمة االنتاج 3SLSباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى على ثالث مراحل )
الزراعي ان ادلستوى التكنولوجي يأيت يف ادلرتبة االوىل من حيث االذنية النسبية يف التأثري على قيمة 

ادلرتبة الثانية  يليو يف 0.751االنتاج الزراعي فقد بلغ معامل االحندار اجلزئي القياسي حواىل 
مث يأيت يف  0.163يليو ادلساحة احملصولية يبلغ حوايل  0.185ادلتغري الصوري إذ يبلغ حواىل 

 .0.107 ادلرتبة األخرية رأس ادلال حيث يبلغ 

ان انتاجية العامل تأيت يف ادلرتبة االوىل من حيث  واشارت دالة الطلب على العمالة الزراعية 
أثري على الطلب يف العمالة الزراعية حيث يبلغ معامل االحندار اجلزئي االذنية النسبية يف الت

، ويأيت 0.595، يليو يف ادلرتبة الثانية قيمة الناتج الزراعي إذ يبلغ حواىل 1.089القياسي حوايل 
 .0.390يف ادلرتبة الثالثة واالخرية أجر العامل حيث يبلغ 
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امالت االحندار اجلزئي القياسي ان عدد العمالة من خالل مع دالة أجر العامل الزراعيكما تبني 
الزراعية يأيت يف ادلرتبة االوىل من حيث االذنية النسبية يف التأثري على أجر العامل الزراعي إذ يبلغ 

يليو يف ادلرتبة الثانية ادلتغري الصوري إذ يبلغ  0.697معامل االحندار اجلزئي القياسي حواىل 
أما يف ادلرتبة  0.414ة الثالثة يأيت متغري انتاجية العامل حيث بلغ أما يف ادلرتب  0.606حواىل

 0.366الرابعة واالخرية فقد بلغ 

 التوصيات:

التأكيد علي دور العمالة الوطنية وتدريبهم علي كيفية توطني التقنية وحسن  .2
 استخدامها.

وتوفري  تشجيع ادلزارعني وتعريفهم بدورىم يف حتقيق األمن الغذائي للمواطن اللييب .1
اإلمكانيات واحلوافز اليت حتد من التوجو للعمل اخلدمي وقطاع النفط وجعل قطاع 
الزراعة قطاع جاذب بدل من ان يكون قطاع طارد خاصة وانو تبني من البيانات ان 
متوسط دخل العامل الزراعي ليس بالقليل بادلقارنة حبجم دخول باقي القطاعات ولكن 

 نو زيادة الدخل احلقيقي للعامل الزراعي اللييب. رنب العمل علي كل ما من شا

استغالل الفائض النقدي ادلتوفر نسبيا، وكذلك ادلوارد الليبية األخرى ادلتاحة يف كل ما  .3
من شانو تشجيع العمالة الزراعية وزيادة دخوذلم من خالل السياسات االقتصادية 

ص وتوفري الوسائل الالزمة الزراعية اليت لديها ادوات ممكن استخدامها يف ىذا اخلصو 
ذلم لزيادة االنتاجية وبالتايل االنتاج وباستخدام مجيع سبل التقنية وتوطينها لتحقيق 
التنمية ادلستدامة للمقتصد الزراعي اللييب جبميع أركانو وأىم ركن فيو ىي العمالة الزراعية 

د البيئي واالجتماعي من خالل التدريب والتأىيل وعمل ادلشاريع اليت تراعي البع .الليبية
 واالقتصادي ومراعاة حقوق االجيال القادمة.  

( العمل علي زيادة انتاجية وحدة ادلساحة من االنتاج الزراعي خاصة وان نصيب 4) .4
ادلزارع من ادلساحة احملصولية ليس بالقليل مما سيساىم يف حتقيق األمن الغذائي للفرد 

للسلع الزراعية للدول اجملاورة خاصة وان  اللييب ورمبا سيساىم يف أمكانية التصدير
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االنتاج الزراعي اللييب يعترب خايل من التلوث نسبيًا نتيجة الن أغلب األراضي الزراعية 
الليبية خصبو ومل تستعمل فيها علي نطاق واسع ادلخصبات واألمسدة الكيماوية 

لخارج يعود بإيرادات وملوثات الًتبة فاالنتاج اللييب أغلبو انتاج حيوي ورمبا تصديره ل
رلزيو تكون مفيدة علي ادلستوى اجلزئي للعامل الزراعي وأيضا للمقتصد الكلي بعدم 

 االعتماد علي مورد واحد قابل للنضوب الستجالب العمالت الصعبة.

التشجيع علي العمل يف اجملال الزراعي النو ال يزال يستوعب ادلزيد من العمالة الزراعية  .5
الصاحلة للزراعة يف ليبيا بادلقارنة بعدد السكان وذلك من خالل الستخدام األراضي 

 وسائل االعالم واإلرشاد الزراعي ومراكز البحوث وكليات الزراعة.

من خالل التقدير اإلحصائي حلجم العمالة االمثل والفعلي تبني ان حجم ادلعروض من  .6
يف أغلب ادلوارد الليبية العمالة الزراعية الليبية ال رنابو الطلب عليها إذا ما مت توظ

ادلتوفرة نسبيًا واليت تعترب عوامل مؤثرة يف ىذا اخلصوص كمورد رأس ادلال ومورد العرض 
 الطبيعي من االراضي يف ليبيا ومورد ادلياه وزيادة احلصاد منو.

كل ذلك سيساىم يف زيادة أجر العامل و دخلو و انتاجيتو و حجم االنتاج الكلي اللييب ولكن 
 عاة ابعاد التنمية ادلستدامة وحقوق االجيال القادمة. مع مرا

 المراجع:

سنوات  -ليبيا -طرابلس -اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق نتائج التعداد العام للسكان -1
 متفرقة.

طرابلس،  -ادلؤشرات االقتصادية واالجتماعية -أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط )سابقا( -2
 أعداد متفرقة.

مجهورية مصر  -( التقرير االقتصادي العريب ادلوحد، القاىرة1001ة الدول العربية )جامع -3
 العربية.   

ادلنظمة العربية للتنمية الزراعية، كتاب االحصاءات الزراعية العربية،  -جامعة الدول العربية -4
 أعداد متفرقة. -السودان–اخلرطوم 
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علمي منظور تطبيقي. دار احلامد ( اساليب البحث ال1023فايز مجعة النجار، واخرون ) -5
 للنشر والتوزيع, عمان, االردن.

( دراسة حتليلية دلساذنة القطاع الزراعي يف الناتج احمللى 1007اصر زلمد على ادلسالتى، )ن -6
،  قسم االقتصاد الزراعي،  كلية الزراعة،  جامعة عمر (رسالة ماجستري منشورة)اإلمجايل  

 ادلختار.
( دور العمالة الزراعية يف خطط التنمية االقتصادية يف 1009رون، )زني زلمود زلمد، وآخ -7

، مجهورية مصر 25ليبيا، رللة جامعة ادلنصورة للعلوم الزراعية، كلية الزراعة، اجمللد الثاين، العدد 
 العربية.


